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In de stad zijn groene strijders aan de slag. Wijkbewoners die genoeg 
hebben van saai gemeentegroen en braakliggende grond duiken zelf 
de perken in. Guerrilla gardeners worden ze genoemd. 

Bewoners actief  
als guerrilla gardeners

uerilla gardening is ontstaan in de 
jaren 70, toen een kunstenares  
in new york tomaten plantte op 
onbebouwde percelen. Haar voor-
beeld wordt over de hele wereld 
gevolgd, nu ook in den Haag. in de 
uitvinderswijk is een groepje tui-
niers gestart met het vergroenen 

van de buurt. Wild tuinieren omvat veel meer 
dan het lichten van een stoeptegel om er een 
stokroos te planten. “een groene wijk en een 
leefbare wereld, dat is de missie,” vertelt rené 
Wagenaar, één van de groene activisten.

Zelf bijdragen
rené heeft groene vingers. Al tijdens zijn  studie 
vergroende hij tuinen en balkons door zonne-
bloemen te zaaien. en was er geen buiten-
ruimte? dan benutte hij de dakgoot. rené laat 
namelijk graag dingen mooier achter dan hij ze 
aantrof. “ik vind dat er te weinig aandacht aan 
het verfraaien van de stad wordt besteed. Het 
kan diverser, beter.” daarbij hanteert hij de stel-
regel: niet klagen, maar zelf bijdragen. inwoners 
die zeuren over de verrommeling van een plek 
moeten zelf verantwoordelijkheid nemen. rené 
steekt veel energie in het vergroenen van de 

uitvinderswijk, een relatief stenige buurt in het 
Haagse regentessekwartier. Waar ooit tuinde-
rijen waren, verrees een elektriciteitscentrale. 
de weinige groene plekjes fungeren nu vooral 
als verzamelplaats voor sigarettenpeuken. 

oase
eens in de twee weken komen de guerrilleros 
bij elkaar om plannen te smeden en bommen te 
kneden. Vooralsnog werken ze aan minibomme-
tjes vol cosmea, papaver, borage, bosliefje en 
oost-indische kers, maar er zijn ook plannen om 
eetbare gewassen te zaaien. Het tuinieren ge-
beurde in eerste instantie ’s nachts, maar zo kre-
gen de acties een te sinister tintje. de strijders 
werken nu overdag, met als bijkomend voordeel 
vele positieve reacties van wandelaars en buren. 
dat levert regelmatig nieuwe leden op. 
Toch is niet iedereen enthousiast. critici zijn 
bang voor volgepropte bloembakken, een over-
daad aan stoepgroen en omgespitte gras velden 
vol perkplantjes. Anderen zien alleen sympa-
thieke bewoners die gewapend met gieter, 
schep en droomplanten hun stad omtoveren tot 
een heuse oase. Voorlopig is er nog veel werk 
aan de winkel. Want, zo stelt rené: “Van bloe-
men wordt toch iedereen vrolijk?” 
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strijder rené bij guerrilla groen op de conradkade

sympathieke 
bewoners die 
gewapend met  
gieter, schep en 
droomplanten hun 
stad omtoveren tot 
een heuse oase

“iedereen wordt 
vrolijk van bloemen” 


