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Den Haag, 21 oktober 2018 
 
Blijft Den Haag nog groen in de toekomst?? 
 
In onze ‘Zaterdag Live’ uitzending van zaterdag 27 oktober a.s. richten wij ons 
 - naast de actuele en culturele zaken – in het stamtafelgesprek op het thema  
‘Blijft Den Haag nog groen in de toekomst’. Gasten aan tafel zijn: 
Carla Visser, Bomenstichting, Hanneke van Veen, Hitte-Eilanden,  
Drs. Elsbeth van Hijlckama Vlieg en Arjen Kapteijns fractievoorzitter GroenLinks.  
 
In Den Haag zijn de afgelopen jaren zo’n 2000 bomen per jaar gekapt. Hiervoor worden nieuwe 
bomen voor terug geplant. Is het echter noodzakelijk om de bomen te kappen? 
Mooie lanen veranderen in lege straten en Den Haag staat juist bekend om deze mooie brede  
wegen met veel groen. Wederom staan er ruim 2200 populieren op de lijst om gekapt te  
worden. De bomen die terug geplaatst worden, zijn boompjes die vele jaren nodig hebben om 
een beetje beschutting te geven. Minder bomen en dus minder beschutting, heeft ook 
gevolgen voor de opwarming van de stad. Momenteel zijn al hitte-eilanden in Den Haag. 
De recente prognose aangaande de bevolkingsgroei, vraagt om een zorgvuldige afweging en  
rekening te houden met dit aspect.  
 
 
 
 
Met een live optreden van: singer-songwriter Drey 
 
 
 
Vanuit de studio aan De Dreef 247 in Den Haag zendt Discus Radio & Televisie wekelijks op zaterdag, een twee  
uur durend live televisie/radioprogramma uit. De programma’s van Discus Radio & Televisie hebben een  
politieke, maatschappelijke en culturele inhoud.  
 
ZATERDAG LIVE elke zaterdag tussen 11.00 en 13.00 uur 
. Internet: kijk via de livestream op www.rtvdiscus.nl of de Facebook pagina 
. Televisie: Den Haag TV,  
  Ziggokanaal 40 of digitaal kanaal 45 of Caiway kanaal 67 zie voor andere providers onze website 
. Radio: luister via de kabel op 106.8 FM. 
 
Noot voor de redactie: 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joop Schouten, Eindredacteur  
op mobiel 06-50862266 of per mail: redactie@rtvdiscus.nl. 
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