Wist u dat de Haagse Hofvijver eigenlijk een
duinmeer is? Den Haag is niet alleen die mooie
stad áchter de duinen, het ligt er bovenop. Een
opeenvolging van lagere, nattere en hogere,
drogere stroken in de richting van de kustlijn is
de basis van de plattegrond van Den Haag. Het
rechtgetrokken duinmeer werd gevoed door de
Haagsche Beek, duinwater uit de natte duinvalleien.
Kijken we vanuit de lucht dan zien we die structuur
nog heel duidelijk. De Hofvijver, het Malieveld en
het Haagse Bos liggen in één lijn, verbonden door
het Korte Voorhout. Erg genoeg kan je die route na
het malieveld echter niet voortzetten: de laan loopt
dood op de Utrechtsebaan. Zodra dat gefixt is loop
of fiets je vanaf Hofvijver dus in een rechte lijn het
Haagse Bos in. Daar liggen weer andere meertjes.
Nog meer in noordoostelijke richting zet deze
landschappelijke strip zich door in de lage natte
weidewereld van de Veenwatering. Jammer alleen
is dat je ook daar helemaal niet kan komen. Achter
restaurant ‘de Landbouw’ loopt wel een pad maar
we mogen er niet op. Dat pad wordt een karrespoor
dat langs die wetering loopt. Zouden we die volgen
dan fietsen we op geweldige manier naar Leiden
toe! Acht kilometer door de mooiste sappige

weiden, omzoomd door lommerrijke landgoederen.
Dat fietst een stuk leuker dan langs de N44.
Juist in een dicht verstedelijkt gebied als de
Zuidvleugel, waar op veel plekken de verschillende
steden en dorpen schijnbaar naadloos in
elkaar over lijken te lopen zijn die grote open
ruimten zo welkom. En ze liggen er gewoon!
Natuurlijk is deze streek gezegend met zijn ligging
aan de zee. Maar zoals gezegd: dit gebied is meer
dan alleen maar stad achter de duinen. Natuurlijk
heeft het die geweldige landgoederenzone die
tegen de duinen aan ligt, maar die is voor wie er
niet woont nog helemaal niet zo toegankelijk. Juist
het open weidegebied van de Veenwatering, tussen
de beboste oude duinen en de verstedelijkte zone
langs de Vliet kan een verademing zijn, een escape
uit de stad, een fijne extreem landschappelijke
ruimte tussen steden in. Alleen al een route langs
dat waterloopje de Veenwatering zou de beleving
van juist die veelheid aan landschappen die in dit
gebied zo kort op elkaar liggen mogelijk kunnen
maken. Dan fiets je vanaf de Hofvijver via het Haagse
Bos langs de Veenwatering zo naar de Oude Rijn
bij Leiden. Kan je langs die Oude Rijn naar Katwijk
en via de duinen weer terug. Oh oh Den Haag…
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verbinding vanuit de stad over Utrechtsebaan
naar Haagse Bos ontbreekt!

zo kan het ook...
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een lange lijn de geweldige weidsheid in ligt er,
maar je mag er niet in....

deze landschappen mist u
vanaf de Hofvijver via Haagse Bos de weiden in...

private oevers aan de Kagerplassen

veenwatering onbereikbaar tussen de weilanden

VEENWATERING
Binnenhof aan de Hofvijver,
een eeuwen terug gestileerd duinmeer (foto 1900)

voetveer verbindt Zijldijk met Sweilandpolder
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Lage Landen

(kades van de Vliet naar de kust)
ZOETERMEER
lange lijn de stad uit eindigt op parkeerplaats
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Achter de duinen

DEN HAAG
veenwatering ten zuiden van de landgoederenzone
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