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HET ZUIDERPARK
Ingesloten tussen vier Haagse
stadswijken ligt het Zuiderpark.
Voor sommige Hagenezen zijn de
thuiswedstrijden van ADO of het
jaarlijkse Parkpop-festival de enige
reden om het park te bezoeken.
Eigenlijk is dat best jammer. Want
een middagje wandelen is al
genoeg om te ontdekken hoe mooi
dit park is. En er valt nog genoeg
te beleven ook.
tekst Rob Burkhard
beeld Enith Stenhuys

H

arry van Vianen ziet het
Zuiderpark iedere dag. Dat kan
ook bijna niet anders, want hij
werkt in het stadion van ADO Den
Haag. Technisch onderhoud. Als hij
even niets te doen heeft, staat hij
steevast voor de ingang van het
stadion de voorbijgangers te observeren. Vaste parkbezoekers zullen
hem misschien herkennen aan zijn
korte, grijze paardenstaart en zijn
onversneden Haagse accent.
Natuurlijk is hij een enorme ADOfan en geniet hij van de drukte als
het stadion volstroomt met lawaaiige supporters. Maar hij heeft ook
oog voor de rust van het park. “Een
heerlijk plekkie om lekker vrij te
lopen.” Net als veel andere
Hagenezen vindt hij het jammer dat
ADO Den Haag een nieuw stadion
krijgt. Maar hij begrijpt ook dat het
onvermijdelijk is. “Het stadion is
oud.” Wat de nieuwe functie van
het Zuiderparkstadion gaat worden, weet hij niet. “Daar gaan de
bobo’s van de gemeente over.”
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PUIN
Als ADO in 2007 zijn laatste wedstrijd speelt in het oude stadion,
komt er een einde aan meer dan
100 jaar voetbalgeschiedenis in het

Zuiderpark. Maar over het voortbestaan van het park zelf maakt Harry
zich geen zorgen. “Hier ligt zoveel
onder de grond, dat laten ze wel
met rust.” Het lijkt een wat cryptische uitspraak, maar waar hij op
doelt, zijn de puinresten van het
gebombardeerde Bezuidenhout
waar de gemeente mee bleef zitten
na de Tweede Wereldoorlog. In de
jaren vijftig kwam de directeur van
de plantsoenendienst met de
oplossing om dit puin aan de zuidelijke rand van het park te storten en
te bedekken met een laag veengrond. Zo ontstond er een fraai
heuvellandschap dat naar de
bedenker is genoemd: de
Doorenbosheuvels. Volgens sommige Hagenezen moeten er nog
kostbare bezittingen tussen de
puinresten hebben gezeten. Maar
het zal moeilijk worden dit aan te
tonen, want tegenwoordig zijn de
heuvels prachtig begroeid en zijn er
verschillende wandelpaden aangelegd.
Iets anders wat het park aan de
heer Doorenbos te danken heeft,
zijn de zogenaamde landengebieden. Een wandeling door deze
gebieden brengt je door bomenlandschappen die typerend zijn
voor verschillende gebieden in de
wereld; Zuid-Europa, Himalaya,
Noord-Amerika... In totaal zijn er
zeven verschillende landschappen
met honderden verschillende
boomsoorten die in sommige gevallen nergens anders in Nederland
voorkomen.

CULTUUR
Dat je in een stadspark moet kunnen wandelen, is duidelijk. Maar in
het Zuiderpark kom je ook aan je
culturele trekken. Enigszins verscholen op een eiland in het park
ligt het Openluchttheater. In 2001
is het theater volledig gerenoveerd.
Het resultaat is een overkapt podium en 900 zitplaatsen en 250
staanplaatsen. Van Haagse pop tot
klassiek ballet, van comedy tot
zigeunermuziek,
het
Openluchttheater heeft een uitgebreid aanbod. Het is zeker de moeite waard om de agenda van dit theater in de gaten te houden, vooral
omdat het aanbod in andere theaters in de zomer juist terugloopt.
Nanke de Lange, directeur van het
theater, is tevreden over haar gere-

noveerde locatie. “Hoor je de
vogels?”, vraagt ze. “Soms hebben we hier muziekvoorstellingen
en dan begint er gewoon een
zwerm vogels mee te kwetteren
met de muziek. Prachtig!” Maar
ook over de rest van het Zuiderpark
is ze tevreden. Tussen 1996 en
2000 is het gehele park gerenoveerd. Het resultaat mag er zijn,
vindt Nanke. “Er wordt nu gesport,
muziek gemaakt, gegeten. Het is
net Central Park New York, maar
dan midden in Den Haag.”

JAMIE CULLUM
Sommige Hagenezen moeten misschien nog ontdekken dat het
Zuiderpark meer biedt dan Parkpop
en ADO. Maar de Britse jazzartiest
Jamie Cullum zal hier niet op
wachten. Op zondag 23 juli verzorgt
hij een show in het Zuiderpark
onder de naam ‘Jamie’s Picnic’. De
gasten krijgen een picknickmand,
een flesje rosé, en natuurlijk een
concert van Jamie zelf.

Leuk om te weten:
• Bijna alle straatnamen in het
Zuiderpark zijn vernoemd naar
vrouwen die vroeger een rol
hebben gespeeld in de politiek
en/of in de vrouwenemancipatie in Nederland.
• In het Zuiderpark is een skatevoorziening aangelegd en
een Wall of Fame: betonnen
platen waar graffiti-kunstenaars zich legaal mogen uitleven.
Leuke sites:
Informatie over het Zuiderpark:
www.zuiderpark.com.
Uitgebreide geschiedenis van
het
Zuiderparkstadion:
www.adodenhaag.nl.
Te bereiken vanaf Den Haag
Centraal of HS:
Met de tram: lijn 9, richting
Vrederust, uitstappen bij een
van de haltes langs de Melis
Stokelaan (bijvoorbeeld halte
Zuiderpark Zuid). Met de fiets
10 à 15 minuten.
Binnenkort:
• 24 juni, Podium LIVE. Haags
popfestival
in
het
Openluchttheater Zuiderpark.
• Gehele zomer ook een uitgebreid programma aan muzieken theatervoorstellingen. Meer
informatie: www.openluchttheaterzuiderpark.nl.
• 25 juni, Parkpop, jaarlijks
gratis popfestival. Meer informatie: www.parkpop.nl.
• 23 juli, Jamie Cullum, lunchconcert met picknick.

