
Den Haag: Dat Kan Groener 

Actieplan:  

Voor een groener Den Haag  
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Hoofdstuk 1 

Waarom groener? 

Den Haag groene stad aan zee 

Den Haag is een groene stad aan zee. De duinen zijn prachtige groene gebieden die in 

feite als stadsparken functioneren en die ervoor zorgen dat vele Hagenaars de stad als 

een groene stad ervaren. Op zonnige dagen kom je er veel fietsers, hardlopers, 

wandelaars en andere recreanten tegen, en zelfs op de regenachtige dagen zijn er veel 

mensen onderweg die van de natuur genieten. Daarnaast zijn het Zuiderpark, het 

Westbroekpark, de Scheveningse Bosjes en het Haagse Bos andere bekende voorbeelden 

van groengebieden in de stad waar veel mensen graag vertoeven. Maar ook sommige 

straten zijn bekend om hun groene karakter. Niet voor niets hebben de bewoners van de 

Laan van Meerdervoort zich verzet tegen de mogelijke kap van de bomen in hun laan.  

 

Meer groen: minder hitte-eilanden en een betere waterhuishouding 

Maar Den Haag kent ook een groot aantal versteende plekken in de openbare ruimte, 

waar groen veel mooier en aantrekkelijker zou zijn. Meer groen is ook beter voor de 

waterhuishouding omdat regenwater dan door bomen, planten en grasvelden wordt 

opgenomen en het riool minder snel overstroomt. Maar ook hitte-eilanden zijn een 

probleem in Den Haag. Deze hitte-eilanden worden veroorzaakt door de grote 

hoeveelheid stenen (straten, pleinen, gebouwen), aangezien deze stenen veel warmte 

vasthouden. Daardoor wordt de stad zomers veel warmer dan het omliggende land. Het 

verschil kan zelfs oplopen tot 7 graden Celsius. Meer groen in een stad zorgt er dus ook 

voor dat het zomers minder heet wordt in de stad. En dat is weer goed voor de 

gezondheid van de bewoners. Daarnaast biedt meer groen, meer ruimte voor dieren en 

planten in de stad. 

 

Groei legt extra druk op de beschikbare ruimte 

De stad groeit de laatste jaren behoorlijk qua aantal inwoners en de voorspelling is dat 

deze voorlopig zal aanhouden. Extra inwoners leggen echter ook extra druk op de 

beschikbare ruimte. Denk hierbij niet alleen aan extra woningen maar ook aan ruimte om 

te rijden, te fietsen, te wandelen, om fietsen te stallen en om te spelen. Als we niet 

uitkijken komt het groen daarmee steeds meer onder druk te staan. Hierdoor ontstaan er 

steeds meer hitte-eilanden en komt een goede waterhuishouding onder druk te staan. De 

groei van het aantal inwoners betekent tegelijkertijd dat we extra slim met de 

beschikbare ruimte om moeten gaan, zodanig dat de stad zo leefbaar en aantrekkelijk 
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mogelijk wordt. Dat betekent dus concreet dat plekken die er nu grauw en grijs 

versteend bij liggen, worden vergroend, om kwaliteit aan de stad toe te voegen.  

 

Doel van deze actie 

Met deze actie willen de partijen samen met de bewoners aandacht vragen voor meer 

openbaar groen én minder stenen. Samen voor een groener Den Haag. Het gaat daarbij 

om de bestaande openbare ruimte en om nieuwe plannen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze actie is opgezet door Tobias Dander (D66), Lobke Zandstra (PvdA), Gerwin van 

Vulpen (Haagse Stadspartij), Arjen Kapteijns (GroenLinks) en Christine Teunissen (Partij 

voor de Dieren).   

De facebook pagina ‘Den Haag: dat kan groener’ in cijfers: 

Likes: 554 

Bericht met het grootste bereik: bericht over de Neptunesstraat / Muzee: 1.794 

mensen bereikt. 

Aantal berichten / aangeleverde locaties door bewoners: 54 

Link: https://www.facebook.com/DatKanGroenerDH/ 

https://www.facebook.com/DatKanGroenerDH/
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Hoofdstuk 2 

Locaties op de kaart 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De locaties zijn verzameld en gebundeld. De punten op de kaart zijn enkel de 

straatnamen. Een volledig overzicht van alle foto’s staat in Hoofdstuk 3. De opgegeven 

straten en pleinen zijn in tabelvorm te vinden in Bijlage 2.    
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Hoofdstuk 3 

Locatie met foto’s per stadsdeel 

Centrum 

Spuiplein 

Bierkade (Kruising Wagenstraat) 

Turfmarkt (ter hoogte van stadhuis)  
 

Piet Heinplein 

Rijswijkseplein, Stationsbuurt (Centrum) 

Hoefkade (Meerdere locaties) 

Hoefkade (Meerdere locaties) 
 

Van der Kunstraat 

Het Rode Dorp 

Het Rode Dorp 

Het Rode Dorp 

Het Rode Dorp (ter hoogte van parallelweg) 

Het Rode Dorp (ter hoogte parellelweg) 

Spui (Kruising met kalvermarkt) 

Prins Clauslaan 

Torenstraat 
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Grote Marktstraat 

Spuiplein 

Grote Markt 

Hofwijckplein(Oranjelaan)  
 

Hofwijckplein (Oranjelaan) 
 

Spaarneplein (Binnenplaats), Rivierenbuurt 
(Centrum) 
 

Spaarneplein 
 

Lekstraat (Parkeerterrein aan het einde) 
 
 

Jennyplantsoen 
 

Tivolistraat 
 

Kempstraat (Meerdere locaties) 
 

Het Westlandseplein, Schilderswijk (Centrum) 
 

Om en bij (Kruising Zuidwal en Hoge Zand) 
 

Vondelstraat (Meerdere locaties) 
 

Vondelstraat (Meerdere locaties) 
  

Kranestraat 
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Prinsegracht (overgang Grote 
Marktstraat/Prinsegracht) 
 
 
 

 

 
 

Grote Markt (uitgang Randstadrail) 

 

Escamp 

 
Station Moerwijk (omgeving) 

 

Laak

Slachthuisplein 
 

 

 

Enthovenplein 
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Haagse Hout 

Van Hogenhoucklaan (Versch. locaties) 
 
 

 
Ruychrocklaan (ri. Oostduinlaan) 
 

 
Prins Clauslaan 
 
 

Juliana van Stolberglaan (Kruising 
Stuyvestantstraat -Stuyvesantplein) 
 

Van Hogenhoucklaan (Versch. locaties) 
 

Zwedenburg (Pleintje naast kringloopwinkel)  
 

Juliana van Stolberglaan (Kruising 
Stuyvestantstraat-Stuyvesantplein) 
 

Charlotte de Bourbonplein 
 

Catharinaland (Kruising met Dignaland)  
 

Johannes Camphuijsstraat

  
   

Segbroek 

 
Thomsonlaan (middenberm) 

Goudenregenstraat 
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Scheveningen 

Raamweg (Kruising Plesmanweg) 
 

Frankenslag (Kruising Johan van 
Oldebarneveltlaan) 
 

Groot Hertoginnelaan 
 

Stadhoudersplantsoen 

 

Neptunusstraat (bij Muzee Scheveningen) 
 

Frederik Hendriklaan (Versch. locaties) 
 

Frederik Hendriklaan (Versch. locaties) 
 

Dr. Lelykade 
 

Dr. Lelykade 
 

Dr. Lelykade 

 
Treilerweg 
 

De brug bij duindorp 
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Jacob Pronkstraat

Treilerweg

Datheenstraat 
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Hoofdstuk 4 

Conclusies en aanbevelingen 

Conclusies 

De facebookactie Dat Kan Groener heeft aangetoond dat er veel versteende plekken zijn 

in Den Haag. Een vijftigtal locaties zijn aangedragen. Vijftig plekken waarvan Hagenaars 

denken dat het groener kan.  

Den Haag kan inderdaad groener. Door steen te vervangen door groen zorgen we ervoor 

dat de hitte-eilanden afnemen en de stad een minder groot temperatuurverschil met het 

omliggend gebied laat zien. Dat is goed voor de gezondheid van de inwoners van de 

stad. Ook verbetert de waterberging en -afvoer bij hevige regen en wordt de stad 

aantrekkelijker om te bezoeken en om in te wonen. En het is goed voor dieren en 

planten in de stad. 

 

We hebben geprobeerd de aangedragen locaties in categorieën in te delen. De locaties 

hebben ieder één of meer van de volgende 3 kenmerken:  

1. Locaties (straten/pleinen) waar bomen of ander groen ontbreken; 

2. Locaties (straten/pleinen) waar bomen zijn geplant maar die toch een sterk 

versteende indruk maken omdat de locaties verder betegeld of geasfalteerd zijn; 

bijvoorbeeld doordat de boomspiegels kaal en kleurloos worden gehouden en 

daardoor niet het (groene) verschil kunnen maken; 

3. Locaties (straten/pleinen) waarbij de indruk ontstaat dat deze door de gemeente 

vanuit efficiency-overwegingen betegeld zijn, waardoor een overmaat aan 

bijvoorbeeld stoep ontstaat en het groen wordt weggedrukt.   

 

Op een aantal locaties wordt gelukkig al actie ondernomen. Zo wordt het Slachthuisplein 

samen met de buurt anders ingericht en vergroend. Ook de actie Steenbreek zorgt voor 

het toevoegen van groen in de stad. En gelukkig zijn er ook particulieren die het heft in 

eigen handen nemen en bijvoorbeeld boomspiegels onder hun hoede nemen. 

  

Aanbevelingen 

Wat we graag willen is dat versteende plekken worden vergroend en dat naar de 

toekomst toe de gemeente haar best gaat doen om geen nieuwe onnodig versteende 

plekken te laten ontstaan. Met het oog hierop doen we de volgende aanbevelingen aan 

het college: 
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1. Quick-wins: een aantal versteende plekken kan al snel groener worden gemaakt 

met een kleine ingreep. Stenen kunnen worden weggehaald, boomspiegels 

kunnen met elkaar worden verbonden en/of met gras ingezaaid, plantenbakken 

kunnen worden neergezet, etc. We dagen het college uit nog dit jaar een aantal 

– zeg 10 – van de aangedragen locaties aan te pakken en te vergroenen.  

2. Zet de overige locaties in een ‘vergroeningsprogramma’ voor de komende jaren. 

Dat kan bijvoorbeeld in samenspraak met bewoners via de stadsdeel- en 

wijkprogramma’s.  

3. Zorg ervoor dat bewoners voortaan op een eenvoudige manier versteende 

plekken bij de gemeente kunnen melden en laat de melders weten wat met de 

melding wordt gedaan.   

4. Bewoners kunnen zelf al veel bijdragen aan vergroening door bijvoorbeeld 

geveltuintjes aan te leggen1, boomspiegels te vergroenen2 en mee te doen aan 

de actie Steenbreek3. Bij veel bewoners zijn deze mogelijkheden echter nog 

onbekend. Draag deze mogelijkheden daarom actiever en wervender uit richting 

bewoners(initiatieven).  

5. Geef vergroening van de stad een duidelijke plek in de Agenda Ruimte voor de 

Stad.  

6. Zorg ervoor dat vergroening van de stad, cq het voorkomen van verstening, 

wordt verankerd in de gemeentelijke ontwerp- en beheerprocessen voor de 

openbare ruimte. Op die manier werken we op een gestructureerde manier aan 

een groenere stad. Voorkomen is immers beter dan genezen. 

 

Uitnodiging aan het college 

We zijn uiteraard benieuwd of het college zich herkent in deze aanbevelingen en of het 

ermee aan de slag wil gaan. We nodigen het college dan ook van harte uit om te 

reageren op de aangedragen locaties en op onze aanbevelingen. 

 

“Samen werken aan een groener Den Haag” 

  

                                           
1 http://www.denhaag.nl/home/bewoners/natuur-en-milieu/to/Geveltuinen.htm 

 
2 http://www.denhaag.nl/home/bewoners/natuur-en-milieu/to/Eigen-planten-rond-

straatbomen.htm 

 
3 http://www.operatiesteenbreek.nl/ 

 

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/natuur-en-milieu/to/Geveltuinen.htm
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/natuur-en-milieu/to/Eigen-planten-rond-straatbomen.htm
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/natuur-en-milieu/to/Eigen-planten-rond-straatbomen.htm
http://www.operatiesteenbreek.nl/
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Bijlage 1 

Persbericht  
Meld versteende plekken op Facebookpagina 
 

D66, de PvdA, de Haagse Stadspartij, GroenLinks en de Partij voor de Dieren lanceren 

woensdagochtend een gezamenlijke facebookpagina waarop mensen foto’s kunnen 

plaatsen van versteende plekken in Den Haag. Op de pagina willen de partijen duidelijk 

maken dat er veel plekken zijn in Den Haag waar te veel stenen zijn neergelegd en waar 

meer openbaar groen wenselijk is. 

 

Voordelen groen 

Niet alleen ziet een groene straat of een groen plein er leuker uit, het heeft ook 

praktische voordelen. D66-raadslid Tobias Dander namens de 5 partijen: “Stenen houden 

veel warmte vast. Daardoor wordt een stad zomers warmer dan het omliggende land. 

Meer groen in een stad zorgt er dus ook voor dat het zomers minder heet wordt in de 

stad. De stad groeit en het groen lijkt daardoor steeds meer onder druk te komen te 

staan. En als het regent, wordt regenwater sneller in de grond opgenomen zodat het 

riool minder snel overstroomt. Met deze actie vragen we bij het college meer aandacht 

voor openbaar groen in plaats van stenen.” 

  

De partijen zullen dit tijdens de begrotingsbehandeling in de commissie Leefomgeving op 

woensdagochtend aan de orde stellen. 

  

Pagina 

Op pagina Den Haag: Dat Kan Groener (https://www.facebook.com/DatKanGroenerDH/) 

kunnen bewoners foto’s plaatsen van plekken die volgens hen te versteend zijn en die 

meer groen kunnen gebruiken. Dander: “De inwoners van de stad kunnen zelf hun 

locaties op de pagina zetten, maar een foto mailen naar een van de deelnemende 

partijen kan ook. Hierdoor hopen we een goed overzicht te krijgen van de versteende 

plekken in de stad. Uiteindelijk gaan we proberen zo veel mogelijk plekken daadwerkelijk 

te vergroenen.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gepubliceerd: 26 oktober 2015  
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Bijlage 2 

Opgegeven straten en pleinen 

STRAATNAAM (EVENTUELE UITLEG), STADSDEEL 

Bierkade (Kruising Wagenstraat), Centrum 

Catharinaland (Kruising met Dignaland), Haagse Hout 

Charlotte de Bourbonplein, Haagse Hout 

Datheenstraat, Scheveningen 

De brug bij duindorp, Scheveningen 

Dr. Lelykade, Scheveningen 

Enthovenplein, Laak 

Frankenslag (Kruising Johan van Oldebarneveltlaan), Scheveningen 

Frederik Hendriklaan (Versch. locaties), Scheveningen 

Goudenregenstraat, Segbroek 

Groot Hertoginnelaan, Scheveningen 

Grote Markt (uitgang Randstadrail), Centrum 

Grote Marktstraat, Centrum 

Het Rode Dorp, Centrum 

Het Westlandseplein, Centrum 

Hoefkade (Meerdere locaties), Centrum 

Hofwijckplein (Oranjelaan), Centrum 

Jacob Pronkstraat, Scheveningen 

Jennyplantsoen, Centrum 

Johannes Camphuijsstraat, Haagse Hout 

Juliana van Stolberglaan (Kruising Stuyvestantstraat-Stuyvesantplein), Haagse 

Hout 

Kalvermarkt (ter hoogte van stadhuis), Centrum 

Kempstraat (Meerdere locaties), Centrum 

Kranestraat, Centrum 

Lekstraat (Parkeerterrein aan het einde), Centrum 
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Neptunusstraat (bij Muzee Scheveningen), Scheveningen 

Om en bij (Kruising Zuidwal en Hoge Zand), Centrum 

Piet Heinplein, Centrum 

Prins Clauslaan, Haagse Hout 

Prinsegracht (overgang Grote Marktstraat/Prinsegracht), Centrum 

Raamweg (Kruising Plesmanweg), Scheveningen 

Rijswijkseplein, Centrum 

Ruychrocklaan (ri. Oostduinlaan), Haagse Hout 

Slachthuisplein, Laak 

Spaarneplein, Centrum 

Spui (Kruising met kalvermarkt), Centrum 

Spuiplein, Centrum 

Stadhoudersplantsoen, Scheveningen 

Station Moerwijk (omgeving), Escamp 

Thomsonlaan (middenberm), Segbroek 

Tivolistraat, Centrum 

Torenstraat, Centrum 

Treilerweg, Scheveningen 

Turfmarkt (ter hoogte van stadhuis), Centrum 

Van der Kunstraat, Centrum 

Van Hogenhoucklaan (Versch. locaties), Haagse Hout 

Vondelstraat (Meerdere locaties), Centrum 

Zwedenburg (Pleintje naast kringloopwinkel), Haagse Hout 

 

 

 

 

 

 

 

 

De locaties zijn gesorteerd op alfabetische volgorde naar straat-/pleinnaam.   


