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Samenvatting van het plan volgens checklist van Fonds 1818.  

Zie hierna voor een complete omschrijving van het plan en begroting. 

Minitiatiefnemers 

• Minitiatiefnemers zijn: Hanneke van Veen, Lizzie van Dam & Rob van Eeden 
• Hoofdpersoon: Hanneke van Veen. Stadhoudersplantsoen 130, 2517 SH Den Haag. 

070-3616826 en 06-55772670, hannekevveen@gmail.com. 
• IBAN: NL62 ASNB 0707 3429 61 t.n.v. J.H. van Veen, Den Haag. 

Over het project 

• Omschrijving van het plan  
Beplanting van ongeveer 20 boomspiegels met struiken, planten en bloemen in de 
Valeriusstraat i.s.m. bewoners, winkeliers en de Werkgroep Groen Duinoord. 

• Wat we willen bereiken  
Vergroening van de Valeriusstraat door toevoeging van (naar schatting) 60-75 m2 extra 
groen, waar nu alleen stenen, cement en zand in de boomspiegels liggen. 

• Doelgroep(en)  
Bewoners en omwonenden van de Valeriusstraat, winkeliers die één of meer boomspiegels 
voor hun winkel hebben. 

• Start- en einddatum 
Mei t/m september 2017 

• Inzet vrijwilligers 
Inmiddels zijn 9 vrijwilligers betrokken bij (de voorbereiding van) het plan, plus betrokken 
winkeliers (momenteel 5) 

• Samenwerkingspartners  
Werkgroep Groen Duinoord  
www.meergroenzelfdoen.nl 

• Sterke en zwakke punten van het project 
Sterk: de Valeriusstraat wordt groener en vrolijker. Elke vierkante meter extra groen helpt 
om het milieu, de waterhuishouding en beleving van de stad te verbeteren. Dit alles met 
participatie van betrokken bewoners en winkeliers en goede communicatie via 
www.meergroenzelfdoen.nl.  
Zwak: Om de boomspiegels blijvend groen en goed verzorgd te houden, moeten zowel 
vrijwilligers en winkeliers gemotiveerd blijven. Het plan voorziet hierin door de winkeliers te 
stimuleren en vrijwilligers betrokken te houden. E.e.a. ondersteund door publiciteit en 
acties. 

Financiën  

• Gevraagd bedrag: € 1.500 

• Begroting: zie hierna  

• Verwachte inkomsten: geen 

• Andere aangeschreven financiers: geen 

• Offertes: geen 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Aanleiding 
Sinds begin april 2017 heeft een groep vrijwilligers uit 
Duinoord e.o. vijf boomspiegels in de Valeriusstraat 
beplant. In samenspraak met betrokken winkeliers en 
samenwerkend met de Werkgroep Groen Duinoord zijn zo 
vijf kale zandbakken omgetoverd tot fleurige tuintjes.  
Uitgebreid verslag hiervan op www.meergroenzelfdoen.nl.  
Initiatiefnemer van deze actie is Hanneke van Veen, die 
eerder haar sporen verdiende met gueriila gardening 
acties in Regentesse/Valkenboskwartier en in de 
Rivierenbuurt. Sinds kort woonachtig aan het 
Stadhoudersplantsoen viel haar op dat de nabijgelegen 
Valeriusstraat met (in het laatste stuk) brede trottoirs 
nogal saai en ongezellig overkwam. 
Bij deze eerste vijf aangelegde boomspiegels zijn planten 
en aarde door Groenbeheer stadsdeel Scheveningen ter beschikking gesteld. Betrokken 
winkeliers hebben hun medewerking toegezegd om de tuinen te onderhouden, indien nodig. 
Zowel winkeliers als bewoners uit de buurt reageerden zeer positief op e.e.a. 

Motivatie voor grotere actie 
Na het succes van deze eerste actie is het plan ontstaan 
om de hele Valeriusstraat op te fleuren. Het gaat om 
meer dan dertig boomspiegels in totaal, die er - met 
uitzondering van de aangepakte - allemaal nogal treurig 
bij liggen. 
Maar waarom zou je al die boomspiegels beplanten?  
Ten eerste omdat de Valeriusstraat er dan veel vrolijker 
en natuurlijker gaat uitzien. 
Ten tweede omdat een dichtbevolkte stad als Den Haag 
gebaat is bij zoveel mogelijk extra groen. Elke vierkante 
meter helpt om het milieu, de waterhuishouding en 
beleving van de stad te verbeteren. 
Het is duidelijk dat ook andere winkeliers een fraaie 
boomspiegel zullen apprecieren, evenals bewoners/bezoekers van de Valeriusstraat en 
omgeving. Buurtbewoners en vrijwiligers willen de tuinen graag aanleggen. De winkeliers 
zullen de tuinen zo goed mogelijk onderhouden en (met aan hen verstrekte gieters) van water 
voorzien. 
Het ontbreekt echter aan middelen om de overblijvende boomspiegels te beplanten. Ook de 
gemeente kan helaas niet meer planten ter beschikking stellen, zoals bleek bij navraag bij 
Groenbeheer stadsdeel Scheveningen. 

Onderdelen van het plan Valeriusstraat groener! 

• Onderzoek resterende 28 boomspiegels op de 
mogelijkheid beplanting aan te brengen. Nagaan welke 
maatregelen nodig zijn die dit mogelijk maken. 
Sommige boomspiegels zijn (in het verleden, 
waarschijnlijk bij trottoirwerkzaamheden) volgestort 
met steen en cementbrokken. Bij enkele anderen is 
beplanting niet mogelijk door brede, hoogliggende 
wortels. Schatting is dat 18-22 boomspiegels beplant 
kunnen worden. 

• Promotiemateriaal voor winkeliers en nabijgelegen 
bewoners maken en verspreiden. Buurtbewoners zal 
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gevraagd worden mee te werken met beplanten en/of onderhoud van de tuintjes. Winkeliers 
wordt gevraagd geregeld water te geven. Als stimulans krijgen winkeliers een gieter en een 
vermelding in hun etalage “Deelnemer Valeriusstraat groener!” Plus een vermelding op 
www.meergroenzelfdoen.nl. 

• Klaarmaken bodem van boomspiegels, omspitten, zand/stenen/cement verwijderen. 
Tuinaarde aanbrengen en mengen tot goede grond voor planten en struiken. 

• Beplanten van de boomspiegels, hiervoor zijn inmiddels voldoende vrijwilligers beschikbaar. 
De verwachting is dat zich er meer zullen melden. In elke tuin komt een bordje over de 
totstandkoming van de tuin, zoals in de vijf al beplante tuinen. 

• Feestelijke afronding, als alle boomspiegels beplant zijn, kan met betrokkenen een 
feestelijke afronding van het project gevierd worden. 

Planning  
De verwachting is dat een deel van de actie voor de zomer (mei/juni 2017) gedaan kan 
worden en het resterende na de vakantieperiode t/m september 2017. 

Globale begroting 
• Per boomspiegel is gemiddeld nodig aan aarde en planten een bedrag van € 40. Uitgaande 

van 20 boomspiegels is dat € 800. 
• Promotiemateriaal, gieters en bordjes voor in de tuinen: € 350 
• Feestelijke afronding € 150 
• Diversen € 200 
• Totaal € 1.500 

Hanneke van Veen, Lizzie van Dam & Rob van Eeden 

7 mei 2017 
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Begroting Valeriusstraat mei t/m september 2017 (op basis van 20 boomspiegels)

post per boomspiegel/stuk aantal totaal

Grond (80 l) € 10,00 20 € 200,00

Planten (15 st.) € 30,00 20 € 600,00

Flyers (2 pag.) € 0,20 200 € 40,00

Overig drukwerk (1 pag.) € 0,10 100 € 10,00

Gieter (1 st.) € 4,00 15 € 60,00

Bordje tuinspiegel (1 st.) € 10,00 20 € 200,00

Bordje etalage winkeliers € 1,50 20 € 30,00

Diverse kantoorkosten € 200,00 1 € 100,00

Feestelijke afronding € 150,00 1 € 150,00

Onvoorzien € 110,00 1 € 110,00

Totaal € 1500,00
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