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Valeriusstraat groener!

Consolidatie
Het derde jaar dat alle boomspiegels in
de Valeriusstraat werden aangepakt met
snoeischaar, schep, hark, schoffel,
bezem, aarde, mest en nieuwe planten
zou je het jaar van de consolidatie
kunnen noemen. De boomspiegels
hebben nu het karakter van vaste
tuintjes.
Met inzet van winkeliers, vrijwilligers,
Groenbeheer en Gulden Klinker zal dat
de komende jaren zo blijven.

We zijn er trots op dat we het plakkaat
met de nominatie in ontvangst mochten
nemen. Door de droogte en hitte was
2018 een zwaar jaar om de meer dan
dertig boomspiegels van aarde, planten,
bloemen en (veel!) water te voorzien en
te verzorgen. Maar het lukte.
Meer informatie en foto’s op
https://meergroenzelfdoen.nl/
valeriusstraat-groener/.

Gulden Klinker
Half 2018 kregen we bezoek van Willem
Hus, de man die de Haagse Gulden
Klinkers regelt en organiseert. De kans
zat erin dat Meer groen? Zelf doen!
genomineerd zou worden voor de Gulden
Klinker, een prijs die de gemeente
jaarlijks uitreikt aan vrijwilligers die hun
buurt veiliger, vrolijker, leefbaarder en/of
groener maken. Op 10 december 2018
waren we daarom (met bijna alle
vrijwilligers) aanwezig in café Gember
naast het Gemeentemuseum om de prijs
in ontvangst te nemen.

Nominatie?
De nominatie betekende dat we een
bedrag van € 1.000 zouden ontvangen
als we het beplanten en verzorgen van
boomspiegels in de Valeriusstraat
voortzetten.
Op 17 april 2019 werd de Gulden Klinker
‘ingestraat’ in de Valeriusstraat met het
nodige vlagvertoon.
Ook de komende jaren is financiële
ondersteuning mogelijk.
info@meergroenzelfdoen.nl

Virus slaat aan …
In de omliggende straten van de
Valeriusstraat beginnen hier en daar ook
mooi beplante boomspiegels te ontstaan.
Zoals in de Lübeckstraat. Kleine en
grotere boomspiegels worden door
buurtbewoners aangepakt en
onderhouden. Dat er nog velen mogen
volgen is te hopen, want iedere
vierkante meter telt!
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Wel een beetje trots …
Drie jaar geleden waren we nog druk in
de weer om boomspiegels van puin,
zand en ander afval te ontdoen om er
iets groens van te maken. De daarna
aangelegde tuintjes zagen er wat
kunstmatig uit met alles nieuw erin.

Nu (in december 2019) zijn all tuintjes
– min of meer – af en hebben elk een
eigen karakter. Hier doen die planten het
beter, daar weer andere. Er zijn nu meer
‘vaste’ planten, zoals te zien op de foto
bij Café Not Out met een uitbundig
bloeiende Lavatera die er al twee jaar
staat met andere planten/struikjes.
Sedum
Zoals eerder gemeld leek in 2017 de
aanplant van sedum in zeven
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boomspiegels veelbelovend. Maar in
2018, met extreem heet en droog weer
legde zeker 80% van deze planten het
loodje. Tot onze verbazing kwam in 2019
de sedum weer op in een aantal
boomspiegels, zoals die met ’t kabouterhuisje, hoek Lübeck/Valeriusstraat.
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Ter afsluiting een aantal foto’s uit 2019
met positieve, maar ook negatieve
kanten van de boomspiegels in de
Valeriusstraat.

Zoals deze bloeiende ui, waarvan er
hopelijk in 2020 meer zullen volgen.

Zelfs in december (2019) bloeien er nog
stokrozen, zoals hier op de hoek van de
Valeriusstraat en Groot Hertoginnelaan.

Helaas gebruiken werklieden die zand en
afval overhouden boomspiegels nogal
eens als afvalbakken. Het is zwaar en
onaangenaam om rommel van anderen
op te moeten ruimen.
info@meergroenzelfdoen.nl

Steeds meer vaste planten, zoals
hierboven: hebe, adderwortel en
stokroos.
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Viburnum, nog steeds in bloei in
december met andere vaste winterharde
planten, zoals klimop.
Alle vorig jaar vervangen groene bordjes
doen het - afgezien van één verdwenen
exemplaar - goed.

Gerealiseerd door:
Ook dit jaar was e.e.a. niet mogelijk
geweest zonder medewerking van veel
winkeliers in de Valeriusstraat, die water
gaven en - hier en daar - ‘hun’
boomspiegel onderhielden en aanvulden.

Afgevallen blad laten we sinds dit jaar
liggen, tegen onkruid, voor bemesting
en insecten.Helaas ook hier aangevuld
met resten van werkzaamheden op de
stoep ernaast.

Informatie over dit project en hoe u uw
eigen woonomgeving kunt vergroenen is
te vinden op meergroenzelfdoen.nl.
Op die site is er een aparte pagina over
Valeriusstraat groener! met
uitgebreide verslagen en foto’s van de
afgelopen drie jaar.
Ook kunt u op de site of per mail
vragen en opmerkingen doorgeven.

info@meergroenzelfdoen.nl

Ook kregen we weer een aanzienlijke
hoeveelheid planten van Groenbeheer.
Plus de financiële bijdrage van de Gulden
klinker.
Maar last but not least werd het meeste
werk verricht door onze trouwe groep
vrijwilligers: Anita, Bettina, Hanneke,
Ineke, Lizzie, Marjorie, Tiny, Jan,
Riccardo en Rob.
We sloten het jaar af met een gezellige
borrel in café Not Out, met de nog
steeds fraaie plantenbak voor de deur.
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