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DE GROENE MOL

NIEUWE MOLSTRAAT
226 - 238 kardinaalmuts / vrouwenmantel
226 - 238 aalbes en leiappel / lavendel
257 - 269 blauwe regen / leliegras
260 - 272 winterjasmijn + rose roos / japanse anemoon
275 - 287 kiwi / leliegras
278 - 290 winterjasmijn + rose roos / japanse anemoon

HAMERSTRAAT
18  klimroos / dikkemanskruid 
5 - 29  klimroos / bosrank
20 - 22 blauwe regen / geranium
22 - 26 japanse kardinaalmuts / leliegras 
53 - 67  aalbes + bosrank / geranium
85 - 97 toscaanse jasmijn / lavendel
103 - 125 trompet / dikkemanskruid

LANGE BEESTENMARKT
110-122 marokkaanse brem / aalbessen

PAVILJOENSGRACHT
49 blauwe regen / rozemarijn + lavendel

LOOIJERSTRAAT
1 wingerd / wintergroen gras
2 wingerd / wintergroen gras
18 duitse pijp / spoorbloem
18 trompet / rozemarijn + lavendel

Wat groeit er in jouw buurt?
De aangeven nummers zijn huisnummers.
gevelbeplanting / voetbeplanting



IDEE VAN QUEESTE I .S.M. BEWONERS,
STAEDION EN DUURZ AAM DEN HAAG

DE GROENE MOL
HET VERHAAL
“De Nieuwe Molstraat van versteende hittestraat tot 
groene verbinding tussen de longen van onze wijk.” 
Dit ambitieuze idee ontstond ruim een jaar geleden 
voor de ‘mijn thuis prijsvraag’ van Staedion. De 
Nieuwe Molstraat, Looijerstraat en Hamerstraat viel 
in de prijzen en met een bewonersworkshop werden 
allerlei ideeën verzameld. Nu is het zover: we gaan 
aan de slag! We gaan de buitengevels verfraaien met 
verticaal groen, bloemen, vogelkastjes en vlinderho-
tels.

Samen met Staedion gaan we
onze straat vergroenen !

Straks groeien en bloeien de bloemen aan onze 
gevels en vinden vlinders en vogels er hun 

nieuwe thuis.

Help je mee? Wil je ook een Groene Mol zijn? 
Lees verder en doe gezellig mee!

AALBES 
Aalbes groeit in stuikvorm, op licht vochtige 
grond. Bloeit rond april met onopvallende 
bloemen. De (eetbare) bessen verschijnen rond 
augustus en zijn een lust voor het oog. 

BLAUWE REGEN
Een mooie grote klimplant, die houdt van licht 
vochtige en voedselrijke bodem. De eerste jaren 
niet tot nauwelijks bloei, daarna in april -mei 
grote trossen geurende paarse bloemen.

BOSRANK 
Een klimplant die bloeit van juni tot augustus die 
hartvormig of eirond zijn.

DIKKEMANSKRUID
Een bodembedekker met een dik leerachtig blad. 
Wordt 10-60 cm hoog en houdt van licht vochtige 
bodem.  Bloeit in maart/april met kleine witte 
bloemetjes.

DUITSE PIJP
Een klimplant die onder geleiding tot 8m hoog 
wordt met grote hartvormige bladeren. Bloeit in 
mei/juni met pijpvormige geelgroene of roodach-
tige bloemen.

GERANIUM
Dichte bodembedekker welke bloeit in mei-juli 
met kleine witte bloemetjes. Kan goed met weinig 
water leven en is wintergroen.

JAPANSE ANEMOON 
Wordt tot  1m hoog, en licht vochtige grond. 
Bloeit in september met witte bloemen. 

JAPANSE KARNAALMUTS
Een groenblijvende struik en wordt afhankelijk 
van de soort 1-3 m hoog en klimt met ondersteu-
ning. Ze bloeit vroeg in het voorjaar met stervor-
mige groene bloemetjes. In het najaar heeft ze 
spectaculair roze/oranje vruchtjes (let op, niet 
eten)

KIWI
is een struikachtige klimplant die van warmte en 
zon houdt. Groeit tot 5 m hoog. Hartvormig blad 
en bloeit in mei met witte bloemtjes. Einde van de 
zomer krijgt het vruchtvorming.

KLIM ROOS
Klimt tot 4m hoog en houdt niet van natte 
voeten. Bloeit van mei tot september met 
geurige roze bloemen.

LAVENDEL
Houdt  van droge voeten, grijsgroene bladeren 
en wordt ongeveer 50cm hoog. Bloeit in 
juni-juli met geurige paarse bloemen.

LEIAPPEL
Bloeit afhankelijk van het ras in maart-mei met 
witte tot zachtroze bloemen. In het najaar zijn 
de appels te oogsten.

LELIEGRAS
Een fijnbladig wintergroene soort. Bloeit van 
juli-oktober met lichtpaarse bloemen. Houdt 
niet van natte voeten.

MAROKAANSE BREM
Wordt zo'n 3m hoog en heeft zilver/groen 
blad dat lijkt op klaver. Matig vochtige grond. 
Bloeit rond juni met gele bloemkegels die naar 
ananas ruiken.

ROSE ROOS
Groeit tot zo'n 2 a 3m hoog en heeft 
diepgroene glanzende bladeren. Bloeit van 
juni tot november met heerlijke geurende rode 
bloemen. Alleen met warm en bij lange 
droogte extra water geven.
 
ROZEMARIJN
Een struik die altijd groen is. Groeit tot 1.5m 
hoog en houdt van zon en droge grond. Bloeit 
in maart-mei met blauwpaarse bloemetjes. 
Heerlijk geurige bladeren, te gebruiken in de 
keuken. 

SPOORBLOEM
Werd vroeger werd “rode valeriaan”genoemd. 
Wordt zo'n 30-80 cm hoog.  Van mei-juli  
bloeit deze plant met roze/rode bloem-
kroenen.   

TOSCAANSE JASMIJN
Een groenblijvendse struik/klimmer en wordt 
tot 4m hoog. Bloeit van mei-september met 
heerlijk geurige witte bloemetjes vruchtvorm-
ing.

TROMPET
Een klimplant die lange uitlopers heeft en 
wordt 4-6m hoog. Houdt niet van te vochtige 

help mee !
Wil je meedoen om straks het groen mooi te houden? Twee keer per 
jaar organiseren we een straatdag. Even een uurtje met z’n allen 
onze straat winter- en zomer klaar maken. Uiteraard afgesloten met 
een buurtborrel.

Groene Mol worden?
Wil je meer doen? Af en toe de plantjes water geven? We zoeken nog 
Groene Mollen. Een fraai T-shirt en gieter is voor jou!

Mail naar groenemolstraat@gmail.com

grond. Bloeit met vele oranjerode trompet-
vormige bloemen in  juli-september.

VROUWENMANTEL
Een grijs-groen rond gekarteld blad, tot zo'n 
40 cm hoog. Niet te natte grond. Bloeit in 
mei mei/juni

WINGERD
Een muurbedekkende klimplant. Bloeit 
onopvallend in de late lente. Bladeren 
verkleuren spectaculair in de herfst.

WINTERJASMIJN 
Klimt met een beetje ondersteuning tot 3m 
hoog. Bloeit vanaf december met veel kline 
prachtige gele geurige bloemetjes. Regel-
matig bewateren en vóór de vorst ook water 
geven, verdampt ook in de winter.

WINTERGROEN SIERGRAS
Groeit in pollen met grijze bloeipluimen. Kan 
goed tegen droogte.

 

PLANTENINDEX
(OP ALFABETISCHE VOLGORDE)

De Nieuwe Molstraat, Looijerstraat en Hamerstraat zijn ontstaan uit de 
grootstedelijke sanering van de jaren 60 en 70. Het Prins Bernardviaduct 
werd gebouwd als onderdeel van de Dwarsweg om het toenemende 
autoverkeer dwars door de binnenstad richting de randen van de stad te 
leiden. Er werd gesloopt en nog meer gesloopt in onze wijk. Op 15 juni 
1981 besloot de gemeenteraad de Dwarsweg te stoppen en kwam er ruimte 
voor wederopbouw. De authentieke kleinschalige bebouwing is echter 
verdwenen. De schaal is zoek geraakt door de stadsvernieuwingsambities. 
Alleen het Helena van Doeverenplantsoen herinnert nog aan de tuin van 
het Zuidwal Ziekenhuis. Deze verborgen groen enclave wordt nu verbond-
en (zichtbaar gemaakt) met de Paviljoensgracht. Dit met als doel om deze 
straten te transformeren van versteend hitte eiland naar een groene straat 
(Groene Mol), waar weer ruimte is voor de natuur.

Door deze straten met gevelgroen op te fleuren worden 
deze groene elementen in de buurt versterkt. Vanaf de 
Paviljoensgracht gaat straks de Nieuwe Molstraat, 
Looijerstraat en Hamerstraat je verleiden om langs het 
fraaie gevelgroen te lopen en er vogels en vlinders te 
ontdekken op weg naar de verkoelende schaduw van de 
prachtige bruidssluier in het Helena van Doeverenplant-
soen. Onderweg doorkruis je de steeds leuker wordende 
Boekhorststraat om even te shoppen of een kopje koffie 
te drinken…


