
Park Clingendael hersteld (2003-2008) 

 

In 2003 is Gemeente Den Haag begonnen met het herstel van park Clingendael.  

De gemeente is natuurlijk verantwoordelijk voor het ontwerp en de uitvoering, maar achtte 

het toch gewenst dat er een begeleidingsgroep werd opgericht, speciaal om de 

cultuurhistorische aspecten van deze renovatie in de gaten te houden. Lucia Albers verrichtte 

het historisch onderzoek en vertegenwoordigers van de Algemene Vereniging voor 

Natuurbescherming voor 's-Gravenhage en omstreken (Joost Gieskes), de Wijkvereniging 

Benoordenhout (Hester van Kimmenade) en de Nederlandse Tuinenstichting (Carla 

Oldenburger) praatten mee in het ontwerp- en uitvoeringsproces. 

 

De herstelwerkzaamheden zijn in verschillende fasen verdeeld en uitgevoerd of nog in 

uitvoering en voorbereiding: 

• Fase 1, 2, 3: VROM-weide (de weide in het verlengde van de zichtas vóór het huis) bij 

de buitenplaats betrekken; kwekerijterrein als boomgaard inrichten en voorterrein, 

incl. terrein voor de slangenmuur renoveren; 

• Fase 4: bouwkundige elementen: tuinmuur langs kwekerij, terrastrappen, Oud-

Hollandse tuin en voormalige muurkas restaureren; 

• Fase 5: tuin- en parkmeubilair vervangen, bewegwijzering en aanwijsborden 

aanbrengen; 

• Fase 6: planvorming terrein achter het huis. 

 

Meer lezen? Zie: Clingendael en Oosterbeek: karakteristieke landgoederen. 

Ontwikkelingsvisie en beheerplan 2001-2010. Een uitgave van Dienst Stadsbeheer / Stedelijke 

Structuren. Den Haag, 2003.   

De volgende foto - reportage (foto’s Bureau Oldenburgers Historische Tuinen) geeft in grote 

lijnen het resultaat te zien. 

 
 Fase1: Ontwerp Voorterrein: Gemeente Den Haag / Ingenieursbureau Den Haag, 2003 



 
Fase 1,2,3: Nieuwe toegang tot Clingendael gemaakt. Links het vrije zicht te zien tussen Van Alkemade- 

laan en Huis Clingendael; midden de nieuwe eikenlaan met nieuw parkmeubilair; rechts de beplante dijk 

ter afscherming van het ANWB-complex 

 

 
Fase 1,2,3: Witte abelen aangeplant in de vm. VROM-weide; de verlengde zichtas blijft natuurlijk vrij 



 

   
Fase 1,2,3: Kwekerijterrein als boomgaard ingericht  Oude druivenkassen grenzend aan de boomgaard 
 

   
Fase1,2,3: Terrein bij slangenmuur opgeknapt  Nieuwe zandbak bij slangemuur 

 

 

 

 
Fase1,2,3: Waterpartijen (voorterrein) opnieuw beschoeid. 



 
Fase1,2,3 Zelfde waterpartij als boven opnieuw beschoeid, hier kijkend loodrecht op de zichtas 

 

 
Fase 1,2,3: Nieuwe aanplant van fruitbomen en rododendrons; vanuit dit gezichtspunt op den duur ook 

dienend ter afscherming van de hoogbouw  naast het voorterrein 



    
Fase 1,2,3: Koetshuis onzichtbaar in het verleden   Koetshuis vrijgemaakt van storend groen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fase1,2,3: Zichtas verlengd met vm. VROM - terrein (op de foto de weide waarop men kijkt) en beplant met o.a. 

witte abelen 
 

 

 

 



 
Fase 4: Tuinmuur gerestaureerd 

 

 

 
Fase 5: Parkmeubilair (zie foto 2) vernieuwd en bewegwijzering aangebracht 



 

 
Fase 4: Najaar 2008 zal de trappartij, naar ontwerp van L. A. Springer, worden gerestaureerd 

 

 

 
Fase 4: Ook de Oud-Hollandse tuin (aangelegd ca. 1918) moet hersteld worden, hoewel deze er vanuit de lucht 

nog prima uitziet (2007) 


