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Het aantal gratis ritten met de Taxibus wordt volgend jaar minder. 

Ook de vervoersvergoeding en de vergoeding voor telefoonkosten 

worden geschrapt. Er is zoveel belangstelling voor deze 

voorzieningen dat de gemeente het niet meer kan betalen.

Bij officiële gelegenheden en als hij in functie is, draagt

burgemeester Deetman zijn ambtsketen. Een keten die staat voor

gezag. De gemeente heeft zelfs twee ketens. De tweede keten staat

bekend als de wethoudersketting.

Met de vestiging van een gebruiksruimte in de Van der Vennestraat 

verwacht het college de drugsoverlast op straat te verminderen en 

het welzijn van  harddruggebruikers te verbeteren. De gemeente is 

hierover in gesprek met wijkbewoners. 
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“Als het aan ons 
ligt staan hier 
over 800 jaar 
nog bomen”
 Leendert Koudstaal 
van de afdeling Groen 
van Stadsbeheer
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De start van de actie, medio oktober bij stadsboerderij 
De Woelige Stal in de Schilderswijk, leverde een aardig 
tafereel op. De bok Duvel trok een kar door de wijk, 
begeleid door zo’n twintig kinderen gewapend met 
grijpers. Ze verzamelden onder meer blikjes, fl essen en 
oud papier. 
De andere plekken van waar de schoonmakertjes 
de komende tijd uitzwermen zijn stadsboerderij 

de Nijkamphoeve bij ziekenhuis Leyenburg en de 
Molenweide in de Stuwstraat. “De kinderen houden 
bij wat ze precies vinden”, zegt Hans de Rijk van 
Milieucommunicatie van de Dienst Stadsbeheer. “Zo 
hopen we in de tijd een beeld te krijgen: wordt het 
meer of minder, zijn er dingen waarvan de kinderen 
denken dat ze er zelf iets aan kunnen doen? Stel 
nou dat er een snackbar is waar je elke keer patat-

bakjes vindt. Dan kun je misschien de eigenaar van 
die snackbar erop aanspreken. Voor sommigen is een 
vraag van een kind nu eenmaal moeilijker te weerstaan 
dan een vraag van de gemeente. Of kijken of er ergens 
een prullenbak kan worden geplaatst, als die er nog 
niet is.”

> Positief
Milieucommunicatie gebruikt dieren van de drie 
genoemde stadsboerderijen om extra aandacht op 
het project te vestigen. In de Schilderswijk en op de 
Molenweide is het een jonge bok die de kar trekt. 
Op stadsboerderij Nijkamphoeve zijn het twee ezels. 
Die trekken geen kar, maar hebben manden aan hun 
zij hangen. De dieren zijn goed voorbereid op hun 
nieuwe taak. De Rijk: “Een bok gaat echt niet zomaar 
een kar trekken, met kinderen er omheen en verkeer. 
Ze moeten wennen aan onverwachte bewegingen op 
straat. Duvel is al sinds een jaar in training, en de bok 
van de Molenweide is ook al een half jaar bezig.”
Bewoners van de Schilderswijk reageerden positief op 
de stoet. De Rijk: “Je zag bij de eerste keer meteen 
al dat mensen naar ons toe kwamen om te vragen: 
‘Hee, waar zijn jullie mee bezig?’ En Duvel kreeg een 
schouderklopje van een oude Marokkaanse man. 
Uiteindelijk hadden we anderhalve zak vuil: oud brood, 
fl essen, blikjes, een kapotte paraplu. Er lag ook een 
oude uitlaat, maar die was te groot voor de bok om 
te trekken. Daar gaan de kinderen dan op een andere 
manier achteraan.”

> Geslaagd
De Rijk heeft reële ambities. “Je moet niet ver-
wachten dat je alle problemen in de stad ineens oplost. 
Kleine stapjes, daar gaat het om. We doen het eerst 
een half jaar. Dan kijken we of de kinderen nog steeds 
enthousiast zijn. We hopen dat de kinderen zelf met 
hun omgeving aan de gang gaan. Als het zo werkt, en 
als er misschien een heel klein beetje minder rommel 
op straat komt te liggen, dan vind ik het project 
geslaagd.”

Kinderen ruimen zwerfvuil op in eigen wijken 

Haagse kinderen gaan aan de slag om het zwerfvuil in hun wijk aan te pakken. Het project ‘Opgeruimd straat 
netjes’ van de gemeentelijke afdeling Milieucommunicatie startte onlangs in de Schilderswijk. Ook in de 
Molenwijk en in de buurt van ziekenhuis Leyenburg gaan kinderen en vrijwilligers de komende maanden de 
straat op om hun buurt een beetje schoner te maken.

Volgens Leendert Koudstaal, een van de bomen-
mensen van Stadsbeheer staan er al zo’n 800 jaar 
bomen op de Lange Vijverberg. “Langs de rand van 
de Hofvijver staan rode kastanjes en de vier rijen 
daarna zijn linden. Er zitten exemplaren bij van zo’n 
100 tot 150 jaar oud.” Maar het gaat niet goed met 
de bomen. Als je goed kijkt zie je dat ze er wat arme-
tierig uitzien: sommige hebben minder en andere veel 
dode takken. En vorig jaar oktober velde de hevige 
najaarsstorm twee bomen op de Vijverberg. Ook 
dat is volgens Koudstaal te wijten aan hun slechte 
conditie. De oorzaak ligt in de grond. De bodem 

Monumentale bomen

De lijst monumentale bomen in Den Haag is 
dit jaar weer uitgebreid. Met de aanwijzing van 
24 bomen op ambassadeterreinen is het aantal 
monumentale bomen toegenomen tot 1.315. 
Het gaat onder meer om de steeliep in de tuin 
van de ambassade van het Vaticaan, de Hollandse 
iep in de tuin van de ambassade van Kenia en 
de Noorse esdoorn in de tuin van de ambassade 
van Pakistan. In de tuin van de ambassade van 
Denemarken staat de dikste van de 24 nieuw 
aangewezen monumentale bomen: een rode 
beuk met een stamomtrek van 450 cm. Een 
boom krijgt het predikaat ‘monumentaal’ als hij 
aan de volgende criteria voldoet:
. ouder dan 50 jaar;
. verkeert in goede conditie;
. is onvervangbaar;
. heeft cultuurhistorische waarde;
. is zeldzaam door omvang en/of hoogte;
. wordt als bijzonder mooi ervaren.

Tunnel onder schelpenpad
geeft boomwortels meer lucht
“Karel V liet in 1536 al bomen planten op de Lange Vijverberg. En hij zorgde ervoor dat ze beschermd werden. 
Als je een boom beschadigde kostte je dat minstens vijf stuivers boete. En richtte je schade aan door je paard 
tegen de boom te zetten dan werd zelfs je hand afgehakt. Zover gaan wij niet, maar we moeten nu wel echt iets 
doen om de bomen op de Lange Vijverberg te behouden voor de toekomst.”

Bewoners weten vaak zelf het beste hoe de veiligheid 
in hun wijk verbeterd kan worden. Zij weten precies 
wat er speelt in hun straat, wanneer er overlast 
is op het plein en wat de oorzaak is van onveilige 

Bent u de Haagse Held 2004?
De gemeente heeft een veiligheidsprijs ingesteld die jaarlijks zal worden toegekend: de Haagse Heldenprijs. Met 
de prijs wil de gemeente initiatieven van bewoners en ondernemers belonen die de veiligheid in de stad vergroten. 
Het Haagse publiek kiest de winnaar uit de genomineerde inzendingen.

Inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar bij 
de stadsdeelkantoren en het Gemeentelijk 

ContactCentrum in het stadhuis. 
Kijk ook op: www.denhaag.nl/veilig.  

streven van de gemeente de criminaliteit en over-
last voor 2006 met 25 procent te verminderen en 
Hagenaars een veiliger gevoel te geven.  

> Inschrijven
Inschrijven voor de Haagse Heldenprijs 2004 kan tot 
31 december. Deelname staat open voor iedereen. 
De inzending moet voldoen aan vier criteria. Zo moet 
het project de veiligheid of het gevoel van veiligheid 
verbeteren, het initiatief bestemd zijn voor de eigen 
wijk, buurt of organisatie, concrete resultaten hebben 
opgeleverd en origineel zijn. 
Een jury, bestaande uit inwoners, ondernemers, 
scholieren, verenigingsleden en pers, beoordeelt 
de inzendingen en nomineert drie projecten. De 
Haagse bevolking kiest in februari de winnaar uit de 
genomineerde projecten. In maart reikt burgemeester 
Deetman de prijs uit die bestaat uit een oorkonde en 
een bedrag van 5.000 euro. Het geld moet worden 
besteed aan een initiatief dat de veiligheid of leefbaar-
heid in de eigen omgeving vergroot.

plekken. De oplossingen die zij bedenken kunnen 
vaak ook goed werken op andere plekken in de stad. 
De gemeente wil de beste ideeën belonen en eigen 
initiatieven stimuleren. Die kunnen bijdragen aan het 

is verzakt waardoor de klei en de schelpen van het 
schelpenpad langs de Hofvijver worden samenge-
drukt. Hierdoor zijn de wortels in de knel gekomen 
en kunnen de bomen niet meer ademen. 

> Tunnel
“Zeven jaar geleden hebben we het schelpenpad en 
de fundering nog vervangen. Maar het schelpenpad 
heeft nogal te lijden onder de druk van het verkeer, 
maar ook van bijvoorbeeld de kermis. De bomen 
sterven langzaam af. Er moet dus iets gebeuren 

waardoor de wortels weer ruimte krijgen en de be-
staande bomen behouden blijven en nieuwe bomen 
onder goede omstandigheden kunnen groeien. 
We hebben iets heel ingenieus bedacht. Door deze 
constructie hoeven we niet iedere zeven jaar de boel te 
vervangen. Er wordt als het ware een soort tunnel onder 
het schelpenpad gemaakt. Je ziet er helemaal niets van 
en voor de bomen is het ideaal. Je kunt het vergelijken 
met je plant in de vensterbank thuis. Als je die in een 
grotere pot zet waardoor de wortels meer ruimte krijgen 
gaat de plant ook beter groeien.” 

> Paaltjes
In het kort komt het er op neer dat de oude grond 
wordt weggehaald en nieuwe wordt aangebracht. 
Voorts worden er 24 paaltjes in de grond geplaatst 
waarop een dunne betonlaag wordt gelegd. Daar 
bovenop komt het schelpenpad terug. De klei en de 
schelpen kunnen door de betonnen plaat niet meer 
zakken en de wortels hebben door de paaltjes volop 
ruimte. 

> Stofzuiger
Met graafmachines is een deel van het oude schel-
penpad inmiddels afgegraven. Met een soort grote 
stofzuiger wordt de oude, verdichte grond weggezogen, 
ook rond de wortels. De bomen zijn ‘ingepakt’ met 
latten om te voorkomen dat ze beschadigd raken als 
de machines er per ongeluk tegenaan rijden. Na het 
opzuigen van de oude grond wordt zo snel mogelijk 
nieuwe grond gestort. Koudstaal: “Als de wortels lang 
bloot liggen is dat natuurlijk niet goed voor de bomen. 
Maar even met de wortels bloot is nog altijd minder erg 
dan voortdurend met de wortels in de knel.” 

> Dertig jaar
Eind van het jaar moet alles klaar zijn met een uitloop 
naar volgend voorjaar, mocht het te veel vriezen. Er ligt 
dan weer een nieuw schelpenpad. Koudstaal: “Aan dat 
pad hoeven we de komende 30 jaar niets meer te doen 
en wij hopen zelfs 100 jaar. En Hagenaars kunnen straks 
én genieten van de kermis én van mooie volle bomen 
op de Lange Vijverberg. En als het aan ons ligt staan die 
bomen er over 800 jaar nog.”

‘Opgeruimd straat netjes’

Bok Duvel gaat de Schilderswijk in met de vuilniskar.>

Tasjesroof - een 
onderwerp voor 
de toekomstige 
winnaar van de 
Haagse Heldenprijs?

>

Begin november startte de aanleg van de ‘bomentunnel’.>


