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De gemeentevisie laat hier een gevarieerd groen
beeld zien. Het Benoordenhout heeft veel bos: 
het Haagse Bos en de landgoederen Clingendael, 
Oostduin en Arendsdorp. Er is ook een strook nat 
grasland (Schenkzone). Bomenlanen en watergan
gen zijn eveneens beeldbepalend. Meer transpa
rantie is hier het motto. De andere wijken van de 
Haagse Hout hebben vooral plantsoenen, parkjes 
en groenstroken. In het Bezuidenhout is groen het 
schaarst. Mariahoeve heeft gras tussen de flats, 

struiken en bomen langs de wegen. Marlot is een 
mooi villapark. 
Wij bekeken de al gedeeltelijk uitgevoerde plan
nen op enkele markante plaatsen. In het Benoor
denhout had een van de twee wijkverenigingen 
kritiek op de vereenvoudigde beplanting van het 
Rosarium. Wij vonden dat dit meeviel. Wel zijn 
dank zij de wijkvereniging de grote struiken die 
de zichtlijnen naar het beeld van koningin Emma 
vormen gelukkig intact gelaten. Het historische 

Haagse Hout in het groen

De gemeente is momenteel bezig met de formulering en uitvoering van nieuwe groenvisies voor alle 
stadsdelen. Hiermee wil zij de ruimtelijke kwaliteit en sociale veiligheid verbeteren en de onderhouds
kosten verlagen. Om te zien wat dit betekent ging de werkgroep Stadsbeeld en Stadsgroen op ‘veldbezoek’ 
in de Haagse Hout. Het resultaat is dit eerste artikel in een serie over het Haagse stadsgroen.

Stuyvesantplein met Julianabron (foto Eveline Blitz)
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beeld is daardoor onzes inziens gered. Als enkele 
armetierige rozen nog worden vervangen door 
krachtige ‘bloemtapijtsoorten’ voor openbaar 
groen, dan is wat ons betreft de nieuwe visie hier 
geslaagd. Verwijdering van de hekken langs de 
Neuhuyskade juichen wij niet toe: meer risico’s 
voor kinderen.
In het Bezuidenhout zagen we inderdaad poten
tie voor meer groen zonder negatieve gevolgen 
voor kosten en veiligheid. Het Stuyvesantplein 
is nu erg stenig met slordig geplaatste bomen 
en een zeer verwaarloosde Julianabron. Een 
tuinarchitect kan hier wonderen verrichten: 
een mooie bomenkrans, die tegenwicht biedt 
aan de dominante haringkraam, mooie bankjes 
en bestrating, uit gekiende beplanting van het 
monument. Ook het rommelige perkje op de 
kruising van de Theresia straat en de De Sille
straat kan opknappen door minder groen van 
betere kwaliteit. Het Spaar waterveld werd op de 
mooie na zomerdag druk gebruikt. Het kan nog 
fraaier door betere bomenrijen aan de randen. 
 Verplaatsing van de doelpalen kan onzes inziens 

beeldkwaliteit en gebruikswaarde verhogen. 
In Mariahoeve zijn wij het geheel eens met de 
visie: teveel gemaaide gazons (22x per jaar!), te 
veel en te gelijksoortige bomen. Het gemeente
plan, gedeeltelijk speelgazon en gedeeltelijk door
geschoten gras met minder en meer ge varieerde 
bomen afgewisseld door gemaaide paden, maakt 
het groen spannender en is ook beter voor vlin
ders. Daarentegen vinden wij de doorlopende 
struiken langs de wegen minder een probleem. 
Omdat de huizen erachter dwars op de weg staan 
kijk je bij lage struiken in een rommelig aandoend 
geheel van schuttingen. De huidige aanplant 
vraagt weinig onderhoud en biedt privacy aan de 
aangrenzende tuinen, veiligheid aan vogels en 
kleine dieren, en een uitlaatroute voor honden. 
Sociale veiligheid lijkt geen probleem, doordat 
de weg aan de andere kant veel verkeer heeft. 
Er moet ook nog ruimte blijven voor ongetemd 
groen! 

Christine Sijbesma, werkgroep Stadsbeeld 
en Stadsgroen

Fotobijschrift (foto Xxx)

Stuyvesantplein (foto Christine Sijbesma)


