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TOELICHTING
bij het besluit tot aanwijzing van
het beschermde stadsgezicht Haagse Bos
gemeente Den Haag (Zuid-Holland)
ex artikel 35 Monumentenwet 1988

datum aanmjzingsbeshdt

2 2 MEI 2003

Huis ten Bosch, Toegangshek aandeBezuuknboutseweg

Den Haag, Haagse Bos

Inleiding

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de minister van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer zijn bevoegd om
gezamenlijk beschermde stads- en dorpsgezichten aan te wijzen. Het rechtsgevolg
van de aanwijzing is dat de gemeenteraad ter bescherrning van een stads- of
dorpsgezicht een bestemmingsplan, als bedoeld in de Wet Ruimtelijke Ordening,
vast moet stellen. In die zin kan de aanwijzing tevens een stimulans betekenen
voor een te voeren ruimtelijk kwaliteitsbeleid.

Het aan te wijzen stadsgezicht bestaat uit de omvangrijke en eeuwenoude
groenstructuur van het Haagse Bos. Het bos grenst aan de zuidwestzijde aan de
open ruimte van Malieveld/Koekamp, het oorspronkelijke overgangsgebied van
het Haagse Bos naar het hofkwartier en tot op heden nagenoeg onbebouwd. Het
Haagse Bos bestaat grotendeels uit gesloten loofbos. In het zuidoostelijke deel
liggen vijvers die zijn omgeven door speel- en ligweiden. Met Malieveld/Koekamp
is het bos ongeveer 110 ha. groot (zie kaart 4).
Het Haagse Bos is onderdeel van de belangrijke, samenhangende reeks van
openbare ruimten die de voorname groene sfeer van Den Haag bepalen. Deze
reeks begint midden in de stad en loopt door tot ver in het buitengebied (Plaats,
Lange Vijverberg, Toernooiveld, Korte Voorhout, Malieveld/Koekamp en Haagse
Bos). De samenhang wordt sterk bepaald door de oorspronkelijke strandwal
waarop deze groene ruimten zijn gelegen.

In totaal zijn er in Nederland meer dan 300 beschermde stads- en dorpsgezichten,
met een geschiedenis die teruggaat tot voor het jaar 1850. In het kader van het
Monumenten Inventarisatie Project is de stedenbouw uit de periode 1850-1940
landelijk gei'nventariseerd. Het besluit om het beschermde stadsgezicht Haagse Bos
te Den Haag aan te wijzen vloeit indirect voort uit die inventarisatie.

Het Haagse Bos staat als nagenoeg onbebouwd gebied los van de stedelijke
ontwikkelingen van na 1850, reden waarom het in eerste instantie niet in het
Monumenten Inventarisatie Project werd meegenomen. Als oudste
structuurelement van de stad en als ontbrekende schakel in het toekomstige,
aaneengesloten rijksbeschermd stadsgezicht van Den Haag verdient het Haagse Bos
echter een bijzondere status. O m die redenen is alsnog besloten om het Haagse Bos
in het kader van het Monumenten Inventarisatie Project aan te wijzen als
beschermd stadsgezicht.

