het stoomgemaal

Dit gemaalcomplex werd ontworpen door John van der
Vegt, de hoofdingenieur van Provinciale Waterstaat van
Zuid-Holland. Het kanaal met bijbehorende schutsluis en
gemaal werd tussen 1883 en 1885 aangelegd en diende voor
de afvoer van (vervuild) water uit de grachten van Den Haag
via Scheveningen naar de Noordzee. Dat was toen hard
nodig, omdat het destijds in Den Haag aan doorstroming
van het oppervlaktewater ontbrak.
In Rotterdam werd het water in de grachten door de
invloed van eb en vloed of door de Rotte ververst. Delft kon
gebruikmaken van de Schie en water uit Rijnland bij het
doorspoelen van de grachten. De Haagse grachten liggen
tussen de Vliet en de duinen en werden nauwelijks van vers
water voorzien. Vandaar de naam ‘Verversingskanaal’.
Het gemaal werd aanvankelijk aangedreven met een stoommachine. Vanaf 1914 zorgden elektromotoren voor de
verversing van het Haagse grachtenwater. Het gemaal aan de
Houtrustweg werd in 1970 buiten gebruik gesteld.
Het complex is een rijksmonument.

groen ontwerpen

Haags Zaad is de naam die ik koos voor het project van oogsten,
verpakken en verkopen van de zaden uit de Haagse Honing tuin.
Echter Haags Zaad is ook de naam waaronder ik werk aan groene
projecten zoals het ontwerp van tuinen en het aanleggen van een
voedselbos (bij Pluk in Loosduinen).
Wellicht wil je na een bezoek aan deze tuin eens met mij overleggen
over je eigen (te ontwikkelen) groene plek? Dat kan, bel of mail mij
voor het maken van een afspraak.
Eveline de Heij
haagszaad@icloud.com
telefoon 06 2411 9312

de haagse honing tuin
onderdeel van de Nederlandse Tuinen stichting

de voortuin

Welkom in de Haagse Honing tuin. Sinds 2010 bewoon
ik met mijn gezin het Oude stoomgemaal. In 2012
rondde ik de cursus Bijenhouden af en zette de eerste
bijenkast in de tuin. Met beperkte botanische kennis,
maar met het doel om een voor honingbijen en andere
bestuivers voedzame plek te scheppen ben ik gestart met
de beplanting.
In de loop der jaren zijn flink wat projecten (project =
plant) waaraan ik hoopvol begon gesneuveld.
De grond hier is zanderig en schraal en dan kun je hopen
op weelderige phloxen of pioenen maar als je tegen de
natuur werkt, vergeet het dan maar. Ik vergat de pioenen.
Meewerken met de bodem, ecologisch tuinieren, werd
een uitgangspunt. Alle snoei- en groenafval terug op de
grond en de juiste plant op de juiste plaats, met de
natuur als voorbeeld.

Absintalsem - Artemisia absinthium
Akelei - Aquilegia vulgaris - diverse
Appel - Malus domestica ‘Golden Delicious’
Baardiris - Iris germanica ‘Indian Chief’
Bergroos - Rosa Glauca
Bergsteentijm - Calamintha nepeta
Boerenjasmijn - Philadelphus ‘Manteau d’Hermine’
Boerenwormkruid - Tanacetum vulgare
Bosrank - Clematis armandii ‘Apple Blossom’
Bosrank - Clematis tibetana supsp. tangutica
Brandkruid - Phlomis tuberosa
Callicarpa - Callicarpa bodinieri ‘Profusion
Choisya - Choisya ‘Aztec Pearl’
Citroenmelisse - Melissa officinalis
Crocosmia - Crocosmia ×x crocosmiiflora ‘Columbus’
Dahlia - Dahlia ‘Bright Eyes’ / ‘Bishop of Leicester’ /
‘Verrone’s Obsidian’ / ‘Mystic Illusion’ / ‘Honka’
Daglelie - Hemerocallis fulva ‘Summer wine’ / ‘Silent Sentry’
Donkere ooievaarsbek - Geranium phaeum ‘Samobor’
Dovenetel - Lamium maculatum ‘Pink Pewter’
Dropplant - Agastache ‘Blue Fortune’
Duinroos - Rosa pimpinellifolia
Duizendblad - Achillea ‘Moonshine’
Duizendknoop - Persicaria amplexicaulis
Ereprijs - Veronicastrum virginicum ‘Lavendelturm’
Gele lis - Iris pseudacorus
Grote pimpernel - Sanguisorba ten. ‘Pink Elephant’
Grote Plathoofd - Cephalaria gigantea
Hartlelie - Hosta sieboldiana ‘Elegans’ / ‘Halycon’
Helmgras - Ammophilia arenaria
Herfstanemoon - Anemone hybrida ‘Königin Charlotte’
Herfstaster - Aster ageratoides ‘Happy End’ &
Hertshooi -Hypericum androsaemum
Kardoen - Cynara cardunculus
Kattenkruid - Nepeta faassenii ‘Walker’s Low’
Kerstroos - Helleborus orientalis ‘Pretty Ellen’ / ‘Tutu’
Kerstroos - Helleborus niger
Klaver - Trifolium rubens
Klokjesbloem - Campanula portenschlagiana
Kogelboterbloem - Trollius chinensis ‘Cheddar’
Kogeldistel - Echinops ritro
Koninginnekruid - Eupatorium rugosum ‘Chocolate’
Korenbloem - Centaurea dealbata
Kruisdistel - Eryngium x oliverianum / planum
Kweepeer - Cydonia oblonga
Laurier - Laurus nobilis
Lavendel - Lavandula officinalis
Lievevrouwebedstro - Gallium odoratum
Loodkruid - Ceratostigma willmottianum
Margriet - Leucanthemum ‘Broadway Lights’
Meisjesogen - Coreopsis verticillata ‘Full Moon’
Monnikspeper - Vitex agnus-castus
Muskaatsalie - Salvia Sclarea
Ooievaarsbek - Geranium ‘Sherwood’ / ‘Azure Rush’
Oosterse klaproos - Papaver orientale
Peer - Pyrus communis ‘Triomphe de Vienne’
Pijpestrootje - Molinia arundinacea ‘Witches Broom’
Pluimgierst - Panicum virgatum ‘Prairie Sky’
Pluimhortensia - Hydrangea ‘Pinky Winky’
Pruikenboom - Cotinus coggygria ‘Royal Purple
Pruim - Prunus domestica ‘Opal’ / ‘Victoria’

de
achtertuin
aan de kant van de sluis

Rabarber - Rheum rhabarbarum
Roos - Rosa ‘William Lobb’ / ‘For your Eyes only’ / ‘Bantry Bay’
‘Golden Showers’ / ‘Constance Spry’ / ‘Mermaid’
/ ‘Souvenir du Docteur Jamain’ / Terra Cotta’ / ‘William Lobb’
Roos - Rosa rugosa ‘Frau Dagmar Hastrup’
Ruit - Thalictrum ‘Elin’
Rozemarijn - Rosmarinus officinalis
Russische salie - Perovskia ‘Little Spire’
Salie - Salvia greggii ‘Joy’
Salie - Salvia nem. ‘Ostfriesland’ / argentea
Salie - Salvia off. ‘Purpurascens’ / ‘Icterina’
Salie - Salvia uliginosa ‘African Skies’
Schout bij nacht - Rodgersia podophylla
Smeerwortel - Symphytum azureum / Sym. grandiflorum
Tamarix - Tamarix ramosissima
Trommelstokjes - Allium Sphaerocephalon
Uien - Allium ‘Gladiator’ / Allium Albopilosum ‘Christophii’
Valeriaan - Valeriana officinalis
Valse indigo - Baptisia australis
Venkel - Foeniculum vulgare & rubra
Vlier - Sambucus nigra ‘Black Lace’
Vijg - Ficus carica
Vinderstruik - Buddleja davidii (paars) / ‘White Profusion’
Vlinderstruik - Buddleja weyeriana ‘Sungold’
Walnoot - Juglans regia
Wilde Marjolein - Origanum vulgare
Wolfsmelk - Euphorbia characias ‘Black Pearl’ / ‘Shorty’
Wolfsmelk - Euphorbia myrsinites
Wijnruit - Ruta graveolens ‘Jackman’s Blue’
IJzerhard - Verbena bonariensis
Zonnebloem - Helianthus ‘Lemon Queen’
Zonnehoed - Rudbeckia fulgida ‘Goldsturm’ / ‘Little Henry’
Zonnekroon - Silphium perfoliatum ‘J.S. Maya’
Zonnekruid - Helenium ‘Moerheim Beauty’
Zwarte bes - Ribes nigrum

Aalbes wit & rood - Ribes rubrum
Aardbei - Fragaria x ×ananassa
Absintalsem - Artemisia absinthium
Acanthus - Acanthus mollis
Amerikaanse Bosbes - Vaccinium corymbosum
Appel - Malus domestica
Baardiris - Iris germanica ‘Indian Chief’
Baardiris - Iris germanica ‘Blauw’
Bergroos - Rosa Glauca
Bieslook - Allium schoenoprasum
Blaasspirea - Physocarpus opulifolius ‘Lady In Red’
Blauwe regen - Wisteria sinensis ‘Prolific’ /
Wisteria brachybotrys ‘Okayama’
Bloedzuring - Rumex sanguineus
Boerenwormkruid - Tanacetum vulgare
Chrysant - Chrysanthemum
Citroenmelisse - Melissa officinalis
Citroenverbena - Lippia citriodora
Dahlia - Dahlia ‘Bright Eyes’ / ‘Bishop of Leicester’ /
‘Verrone’s Obsidian’ / ‘Honka’
Daglelie - Hemerocallis fulva
Daslook - Allium ursinum
Dropplant - Agastache ‘Blue Fortune’
Duizendblad - Achillea ‘Moonshine’
Duizendknoop - Persicaria amplexicaulis
Duizendknoop - Persicaria ‘Pink Elephant’
Dwergmispel - Cotoneaster dammeri
Ereprijs - Veronicastrum virginicum ‘Lavendelturm’
Grote pimpernel - Sanguisorba ten. ‘Pink Elephant’
Grote Plathoofd - Cephalaria gigantea
Herfstaster - Aster domusus
Kardoen - Cynara cardunculus
Kerrieplant - Helichrysum italicum
Kleine pimpernel - Sanguisorba minor
Klokjesbloem - Campanula portenschlagiana
Kogelboterbloem - Trollius chinensis ‘Golden Queen’
Kogeldistel - Echinops ritro
Koninginnekruid - Eupatorium rugosum ‘Chocolate’
Kruisdistel - Eryngium x oliverianum
Kruipend zenegroen - Ajuga reptans ‘Braunherz’
Kuiflelie - Eucomis comosa ‘Sparkling Burgundy’
Laurier - Laurus nobilis
Lavendel - Lavandula officinalis
Lijsterbes - Sorbus aucuparia ‘ Pink Pearl’
Nagelkruid - Geum ‘Totally Tangerine’
Margriet - Leucanthemum ‘Banana Cream’
Maggiplant - Levisticum officinalis
Olijf - Olea europaea
Olijfwilg - Eleagnus angustifolia
Ooievaarsbek - Geranium ‘Catherine Deneuve’ / ‘Sherwood’
Ooievaarsbek - Geranium macrorrhizum
Oosterse klaproos - Papaver orientale
Passiebloem - Passiflora caerulea
Pruim - Prunus domestica ‘Opal’
Rabarber - Rheum rhabarbarum
Roos - Rosa ‘New Dawn’ / Rosa ‘Plaisanterie’
Roos - Rosa rugosa ‘Frau Dagmar Hastrup’
Ruit - Thalictrum aquilegifolium ‘Black Stockings’
Rozemarijn - Rosmarinus officinalis
Russische salie - Perovskia ‘Little Spire’

Salie - Salvia nem. ‘Feathers Peacock’ / ‘Deep rose’ / ‘Ostfriesland’
Salie - Salvia off. ‘Purpurascens’ / ‘Icterina’
Smeerwortel - Symphytum azureum
Spoorbloem - Centranthus ruber
Stinkend nieskruid - Helleborus foetidus
Struikkamperfoelie - Lonicera nitida
Toscaanse jasmijn - Trachelospermum jasminoides
Valeriaan - Valeriana officinalis
Vedergras - Stipa tenuissima
Venkel - Foeniculum vulgare & rubra
Vijg - Ficus carica
Wilde Marjolein - Origanum vulgare
Wolfsmelk - Euphorbia characias ‘Black Pearl’
IJzerhard - Verbena bonariensis
Zonnehoed - Rudbeckia fulgida ‘Goldsturm’
N.B. eenjarigen en bloembollen staan niet
op deze lijsten.

