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Inleiding 
In de lente van 2017 begon een 
actieve groep vrijwilligers met het 
beplanten van de ruim dertig (totaal 
verwaarloosde en vervuilde) 
boomspiegels in de Haagse 
Valeriusstraat. Gedurende de lente, 
zomer en begin herfst werden alle 
boomspiegels uitgegraven en 
schoongemaakt, voorzien van aarde/ 
compost en van kleurige planten en 
struikjes. E.e.a. werd afgesloten met 
een feestelijke bijeenkomst met 
buurtbewoners, meewerkende 
winkeliers/bedrijfs-eigenaren én 
vrijwilligers. 
 
Ook in 2018 pakte dezelfde (iets 
uitgebreide) groep vrijwilligers de 
boomspiegels aan, bijgestaan door 
enkele actieve winkeliers en 
buurtbewoners.  
Door de extreme hitte en (vooral) 
droogte was het moeilijk en zwaar 
om de beplanting in de tuintjes (met 
een gezamenlijk oppervlak van 100 
m2) in leven en toonbaar te houden. 
Een uitgebreid verslag van e.e.a. is 
te vinden op meergroenzelfdoen.nl 
en bijbehorende Facebook-pagina.  
 
Andere tuintjes dan in 2017 
De boomspiegels in 2017 zagen er 
wat ‘netter’ uit dan in 2018. 
In het eerste jaar werd nieuwe aarde 
gestort met daarin nieuw 
aangeschafte planten en struiken. 
In 2018 werden het meer ‘echte’ 
tuinen; de overgebleven planten 
werden gefatsoeneerd en nieuwe 
toegevoegd. Door ervaring wijzer 
geworden werd nu gekozen voor 
sterkere meerjarige planten en 
struikjes.  
Voorbeelden van boomspiegels in 
2016, 2017 en 2018 hiernaast.  

Boomspiegel in 2016. 

Boomspiegel in 2017. 

Boomspiegel in 2018. 
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Wat overbleef van 2017 
Bij de afsluiting vorig jaar, eind 
september 2017, zagen de 
boomspiegels er alle 33 prima uit. 
Maar lang niet alle beplanting 
overleefde de herfst en winter 
daarna. Het duidelijkst was dat het 
geval met de sedum die geplant was 
in een vijftal boomspiegels. Het 
overgrote deel daarvan kon grond- 
en weersituatie in de Valeriusstraat 
blijkbaar niet aan.  

In een aantal boomspiegels is nog 
steeds sedum te vinden dat het goed 
doet, maar we planten het zelf niet 
meer aan. 
Ook andere (meerjarige) planten en 
struikjes konden niet aarden. 
Oorzaak is o.i. het ‘klimaat’ in de 
Valeriusstraat. Harde wind, extreme 
kou, droogte of regenval en (in de 
herfst) veel vallend blad dat door de 
heersende wind grotendeels naar de 
even kant van de straat wordt 
geblazen. 

Verzorging en aanplant in 2018 
Bij de meeste boomspiegels werd (na 
het schoonmaken) extra compost 
toegevoegd. Plantenresten werden 
verwijderd en andere planten 
gesnoeid. Daarna werden nieuwe 
planten aangebracht. Grotendeels 
van dezelfde leveranciers als vorig 
jaar (De Lentekriebel in Kwintsheul 
en een plantenwinkel in de Prins 
Hendrikstraat). Ook werd gebruik 
gemaakt van eigen kweek van de 
vrijwilligers. Ter vervanging van 
sedum werd veel (diverse soorten) 
hedera (klimop) geplant, evenals 
hebe en gaura. Een flink aantal 
heideplanten bleek het ook in 2018 
niet te redden. 

Sedum-tuintje in 2017. 

Aangevulde boomspiegel in 2018. 

Aangevulde boomspiegel in 2018. 
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Bordjes en tegels 
De vorig jaar geplaatste bordjes 
bleken snel te verkleuren en 
vandalisme-gevoelig. Nieuwe 
kunststof bordjes werden daarom in 
alle beplante boomspiegels geplaatst. 
Na een half jaar blijken die het goed 
te doen. 
Ook werden hoektegels in een aantal 
boomspiegels geplaatst, omdat veel 
auto’s bij het (uit)parkeren over de 
tuintjes heen reden. 

Kabouters verhuisd 
Zoals vorig jaar gemeld op de 
website vestigden zich een stel 
kabouters in een van de bomen van 
de Valeriusstraat. Helaas bleek dat 
nu juist deze boom op de nominatie 
stond gekapt te worden wegens 
ziekte. Gelukkig werkte de dienst 
Groenvoorziening goed mee, 
waardoor de kabouters tijdig konden 
verhuizen naar een paar 
boomspiegels verder. Dit tot groot 
genoegen van kinderen, ouders en 
andere passanten. 

Vuilnis en opbrekingen 
Ondanks dat de Valeriusstraat 
geregeld wordt schoongehouden, ligt 
er toch vaak veel afval, zoals rond de 
snackbar en restaurants/cafe’s, maar 
ook elders. Ook de boomspiegels 
liggen af en toe flink vol met 
viezigheid, waaronder ongelofelijk 
veel (giftige) sigarettenpeuken.  
Met vrijwilligers is een aantal keren 
een raap-actie gehouden om de 
straat weer (even) een fris aanzien te 
geven. 
Dit jaar waren er ook veel 
opbrekingen, waardoor de 
boomspiegels weer geheel of 
gedeeltelijk moesten worden 
heringericht. 

Nieuwe bordjes 

Hoektegel. 

Nieuwe kabouterhuisvesting. 

Eén van de vele opbrekingen. 
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Winkeliers en vrijwilligers 
Vorig jaar werd aan alle winkeliers/
eigenaren met een boomspiegel voor 
hun deur een 10-liter-gieter uitgereikt 
en afgesproken dat zij geregeld water 
zouden geven. Helaas bleek niet 
iedereen echt bereid zich hiervoor in te 
zetten. Zeker de helft van de winkeliers 
begiet zijn/haar boomspiegel op tijd. 
Ook planten sommigen bij en houden 
hun tuintje schoon. 
Doordat enkele winkels al lang leegstaan 
is voorlopig besloten om een vijftal 
boomspiegels niet meer te onderhouden. 
Overigens gaat bij de meesten daarvan 
de begroeiing op eigen kracht door.  

Door de extreme droogte van deze 
zomer moest een aantal boomspiegels 
extra begoten worden door vrijwilligers. 
Tientallen keren was zo’n 250-350 liter 
extra water nodig om planten van een 
wisse dood te redden.Toch sneuvelde 
een aantal planten. Gelukkig waren er 
altijd vrijwilligers die meehielpen met 
herbeplanten. 

Positieve reacties 
Zodra we op straat bezig zijn, spreken 
voorbijgangers en buurtbewoners ons 
aan. Ze stellen het op prijs dat de straat 
er nu fleuriger en schoner uitziet. Zelfs 
per post krijgen we complimenten, 
waaruit het volgende citaat: “Maar wat is 
die ingeslapen ambtenarenstraat 
omgetoverd tot een bloemrijke allee, die 
zelfs de Keukenhof doet verbleken. 
Waar ik ook ga, ik fiets voortaan altijd 
via de Via Valeria!” 

Voortgang en bloembollen 
We zijn zeker van plan om volgend jaar 
door te gaan. Ook omdat we zien dat in 
de omliggende straten (o.a. in de 
Lübeckstraat) boomspiegels beplant 
worden.  
Het is wel nodig om de groep van acht 
vrijwilligers uit te breiden. Zo’n 30 
tuintjes onderhouden is veel werk.  
Verder is besloten om dit najaar 
bloembollen (laaggroeiende soorten) te 
poten, in de hoop dat die het volgend 
voorjaar de boomspiegels verfraaien. 

Herbeplanten na de hitte en droogte. 

Details van boomspiegels. 
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Blijvende financiering? 
De totstandkoming van dit project zou 
niet mogelijk zijn geweest zonder de 
financiële steun die we dit en vorig jaar 
ontvingen van Fonds 1818. In het kader 
van de zogenaamde Minitiatieven 
ontvingen we een substantiële bijdrage 
om planten, aarde en andere materialen 
aan te schaffen en onkosten te dekken. 
Helaas is het slechts voor twee jaar 
mogelijk om ondersteuning als deze van 
Fonds 1818 te ontvangen. We zijn dan 
ook op zoek naar financiering van m.n. 
de kosten voor planten voor het 
komende jaar en de jaren daarop. 

Ook zijn we veel dank verschuldigd aan 
de gemeentelijke dienst 
Groenvoorziening die ons beide jaren 
heeft voorzien van een flinke 
hoeveelheid planten en aarde. Ook 
verrichtte de dienst hand-en-
spandiensten bij het afvoeren van 
materiaal etc. We hopen dat die steun 
kan blijven voortduren. 

Winkeliers en vrijwilligers 
Gelukkig werken de meeste winkeliers/
eigenaars mee aan het onderhouden van 
‘hun’ boomspiegels en het geregeld 
water geven. Een lijst van alle 27 
meewerkende winkeliers staat op de 
site. 
Bovenal zijn we trots dat een vaste 
groep van acht vrijwilligers zich nu al 
twee jaar - in wisselende samenstelling - 
inzet om een Haagse straat een beter 
aanzien te geven. Ook waren er vijf 
buurtbewoners die sporadisch 
meehielpen. Allen hebben hun tijd en 
energie gegeven door te spitten, graven, 
harken, sjouwen, planten, wieden, 
gieten, poten en rapen.  
Daarbij komt nog het onderhouden van 
en stimuleren van de betrokken 
winkeliers en het onderhouden van de 
site meergroenzelfdoen.nl met 
bijbehorende Facebook-pagina, waarop 
e.e.a. uitgebreid gerapporteerd wordt. 

Den Haag, 28 oktober 2018 

Hanneke van Veen & Rob van Eeden 

Minitiatief van Fonds 1818. 

Wapen van Den Haag met weinig groen ;-( 

Hanneke en Lizzie bij de laatste beplante 
boomspiegel in 2018. 
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