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De buitenplaatsen Oostduin en Arendsdorp te Den Haag

Monumentenstatus
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De zeventiende-eeuwse buitenplaatsen Oostduin en Arendsdorp in Den
Haag zijn tegenwoordig niet echt meer van elkaar te onderscheiden, waardoor men gemeenlijk van Oostduin/Arendsdorp spreekt.
In het verleden zijn al meerdere inbreuken op deze buitenplaats geweest; de
belangrijkste zijn de kantoorcomplexen van Shell en twee verzorgingshuizen. Deze laatste twee, bekend als flat Arendsdorp en Zorgcentrum Oostduin
hebben te kennen gegeven te willen uitbreiden. De gebouwen zijn eigendom
van respectievelijk Woonzorg en Staedion. In 2008 heeft Arendsdorp reeds
een beginselplan ingediend, bestaande uit een aantal hoge ronde torens, dat
prompt door de Welstandscommissie van Den Haag werd afgewezen. De
Dienst Stadsontwikkeling had wel reeds zijn fiat gegeven. Daarom heeft de
gemeente besloten om een aantal randvoorwaarden op te stellen waaraan
de initiatiefnemers moeten voldoen, waarbij echter het door hen gevraagde
bouwvolume wordt gehonoreerd. Dit gemeentelijke plan ontmoette bij de
presentatie een storm van protest van omwonenden, niet het minst wegens
een toegestane hoogte tot 50 meter.
De Monumentencommissie van de Nederlandse Tuinenstichting heeft de
gemeente Den Haag per brief laten weten dat eventuele nieuwbouw het
karakter en de belevingswaarde van de historische buitenplaats moet
respecteren: in grondoppervlak, in volume, positionering en architectonische
uitstraling. De commissie heeft de gemeente verzocht de gaafheid en integriteit van de buitenplaats zoveel mogelijk te ontzien, en zeker niet een plan
te ontwikkelen met een groter volume dan thans bestaat. De ontwikkelingen
worden nauwlettend door de Monumentencommissie gevolgd.

Dit voorjaar heeft het gemeentebestuur van
Leiden het gehele Volkspark de Leidse Hout
aangewezen als gemeentelijk monument. Met
de aanwijzing heeft het college ook melding
gemaakt van een (geactualiseerd) beheersplan voor het gehele gebied.
Het wandel- en sportpark de Leidse Hout is tussen 1928 en 1940 gerealiseerd naar een ontwerp
van landschapsarchitect K.C. van Nes en stedenbouwkundig bureau Grandpré Molière Verhagen
en Kok te Rotterdam. In het voorjaar 2008 hebben
B&W op de aanvraag tot gemeentelijk monument
positief beschikt, maar bepaald dat de sportvelden buiten die aanwijzing zouden blijven. Volgens de NTs ten onrechte. De gemeente Leiden
meende dat de sportvelden door aangebrachte
voorzieningen in de loop der jaren te veel afweken
van het oorspronkelijke ontwerp. De NTs vindt
dat de aangebrachte elementen ten behoeve van
de sportfunctie het Volkspark in zijn waarde heeft
gelaten. Om die reden hebben de NTs en de Stichting Leidse Hout Monumentwaardig in juni 2008
bezwaar aangetekend bij B&W.
B&W hebben de bezwaren gehonoreerd.
Met de aanwijzing van de gehele Leidse Hout als
gemeentelijk monument krijgen nu ook de sportterreinen aan de Anthoni Duycklaan en het Bospark de status van monument. Dat doet recht aan
de intentie van de ontwerpers en het karakter van
een Volkspark.
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Pinetum Blijdenstein opent bezoekerscentrum
Pinetum Blijdenstein heeft in mei haar nieuwe bezoekerscentrum ‘Klein Vogelenzang’ geopend met een symposium. De afgelopen twee jaar is hard
gewerkt aan het wegwerken van achterstallig onderhoud van het park. De
collectie maakt deel uit van de Nationale Plantencollectie en behoort tot de
belangrijke coniferencollecties ter wereld.
U kunt het Pinetum het hele jaar bezoeken op werkdagen van 09-16 uur; van
1 april tot en met 31 oktober ook in het weekend van 12-16.30 uur.
Adres: Van der Lindenlaan 125 in Hilversum.
Meer informatie: www.pinetum.nl

‘Stilte voor de storm?’
Op vrijdag 6 november organiseert de Nederlandse Dendrologische Vereniging NDV in Wageningen het symposium ‘Stilte voor de storm?’over
in- en uitheemse boomsoorten in Nederland. Ons land heeft ongeveer 100
inheemse houtige gewassen. Het bomenbestand is de afgelopen eeuwen
aangevuld met talloze uitheemse soorten. De vraag is welke invloed klimaatverandering, geïmporteerde ziekten en plagen en invasieve soorten hebben
op het bomenbestand. Voor meer informatie en aanmelding:
www.ndv.nl/actueel/verenigingsnieuws

Tuindagen Vollenhoven
Op 27, 28 en 29 juni vindt een stijlvolle fair plaats op het historische landgoed Vollenhoven in De Bilt. Op zaterdag 27 juni heeft u als NTs-donateur
op vertoon van uw pasje gratis entree. Utrechtseweg 59, De Bilt. Openingstijden: van 10-17 uur. Meer informatie: www.landgoedvollenhoven.nl

Internationale kwekerijdagen
De Internationale Kwekerijdagen op het landgoed Bingerden zijn een plantenfeest in een omlijsting van de historische tuinen. Kwekers uit binnenen buitenland komen hier ieder jaar samen, met hun bijzondere collecties.
Ook uw NTs is met een infostand aanwezig. Openingstijden: vrijdag 19 juni
12-18 uur, zaterdag 20 juni 10-18 uur en zondag 21 juni 10-18 uur.
Meer informatie: www.bingerden.com

Clusiustuin in Leiden heropend

Flat Arendsdorp, met op de voorgrond de oude vijver.

Het oorspronkelijke ontwerp voor de Leidse Hout uit
circa 1927. Bron: Speciale Collecties, Bibliotheek WUR.

In de hortus Leiden is de tuin van Carolus Clusius, de grondlegger van de
hortus, gereconstrueerd. De tuin is opnieuw ingericht op de oorspronkelijke
plek in de voortuin, direct achter het Academiegebouw. Zowel architecten en
bouwvakkers als hoveniers en wetenschappers hebben zich met de aanleg
beziggehouden om een waarheidsgetrouwe weergave te maken van de 400
jaar oude academische tuin. De tuin is inmiddels voor publiek toegankelijk.
Meer informatie: www.hortus.leidenuniv.nl

tuinjournaal juni 2009 - pagina 27

monumentencommissie
Annemieke Tromp, voorzitter; Hannie van der Heide,
secretaris; Piet Bakker; Henk Barkhof; Rita Grothuis;
Mariël Kok; Christo van Zweeden; Jan-Willem Edinga;
Quiriene den Oudsten
excursiecommissie
Carla de Jonge, voorzitter; Olly Hof-de Boer; Mariëtte
Wachter-Aalders; Helma van Vlerken; Marjorie Gisolf;
Corry van der Wardt; Ysk Vondeling; Anne Wolff;
Lisette van Zandvoort-Gerritsen
opentuinencommissie
Gonne Doorman-van den Wall Bake, voorzitter;
Marianne Bielders-Bergmans; Brigitte Gentis-van
Dam Merrett; Lietje de Vree-van den Bergh; Beline
Geertsema-Key
redactiecommissie tuinjournaal
Marian Lenshoek-Smeets, hoofdredacteur;
Joost Gieskes; Ronald van Immerseel;
Caroline de Koning; Éva Kovács; Korneel Aschman
bureau nts
Quiriene den Oudsten, hoofd bureau
Carla Romijn-Schutte (stagiaire); Ellen Kickhefer;
Esther van der Sluis
colofon
26e jaargang, nummer 2, juni 2009
Een uitgave van de Nederlandse Tuinenstichting.
Verschijnt 4x per jaar.
ISSN 1382 - 2659
Oplage: 4.000 exemplaren
Redactie: Redactiecommissie Tuinjournaal
Eindredactie: Hanneke Prins
Vormgeving: être Amsterdam, mat Den Haag
Druk: Giethoorn ten Brink, Meppel
donateursadministratie
nederlandse tuinenstichting:
van ma t/m wo van 10.00 tot 13.00 uur.
E-mail: info@tuinenstichting.nl
nederlandse tuinenstichting
Nieuwezijds Voorburgwal 75 sous,
1012 re Amsterdam
t 020 623 50 58 (ma t/m wo van 10.00 tot 13.00 uur)
Website: www.tuinenstichting.nl
E-mail: info@tuinenstichting.nl
Giro 559 54 46 (ING Bank)
IBAN NL28 INGB 0005595446 / BIC INGBNL2A

