Ockenburgh herleeft
door Andreas Dijk
(Dit artikel is eerder gepubliceerd op www.denhaagdirect.nl)

Tot het midden van de zeventiende eeuw was het ten zuiden van
Den Haag een woestenij. Dichter, predikant en medicus Jacob
Westerbaen kocht in die tijd een lap woeste duingrond en liet daar
een prachtige buitenplaats ontstaan. Ockenburgh werd gebouwd.
Het landgoed werd in de formele classicistische landschapsstijl
ontworpen. Rond 1840
werd de formele tuin
veranderd in een
landschapstuin. Sinds
1889 is de indeling van
de tuin niet meer
aangepast. Later werd
het landgoed nog wel
samengevoegd met het aangrenzende Landgoed
Santvoort. Het Santvoortsche Bosch, dat deel
uitmaakte van Landgoed Santvoort, staat nu
bekend als het Hyacintenbos. Het landhuis is
sinds 1931 eigendom van de gemeente Den Haag. Het onderhoud van het terrein is inmiddels
in handen van het Zuid-Hollands Landschap).
Plan B
Eeuwenlang werd het landhuis bewoond. Na de Tweede Wereldoorlog werd er een
jeugdherberg in gevestigd. Nadat de jeugdherberg in 1998 naar de binnenstad verhuisde zette
het verval van het huis in. Het werd een rotte kies. Lang was onduidelijk wat er met het gebouw
kon worden gedaan. Zo was er een plan om een luxe congreshotel te maken, met bruidsuites
en restaurant in het landhuis en een congrescentrum en een vijfsterrenhotel met in totaal 172
kamers er achter. Dit plan werd uiteindelijk ingetrokken en de gemeente schreef in het voorjaar
van 2014 een tender uit om Ockenburgh te herbestemmen. Restauratie van het landhuis
Ockenburgh was één van de speerpunten, daarnaast moest de toekomstige bestemming 40%
maatschappelijk ingevuld worden. Zes partijen dienden hun plannen in. Uiteindelijk haalde vijf
plannen de finale niet en lukte het de laatste partij ook niet de gemeente te overtuigen van hun
plan. Inmiddels hadden drie van de afgewezen partijen elkaar gevonden. Zij bundelden hun
krachten, ideeën en energie en schreven samen ‘Plan B’ terwijl de tender nog liep. Een
eigentijds plan ontstond door samenwerking op lokaal niveau door buurtbewoners, lokale
bedrijven, organisaties en instellingen. En daar zag de gemeente wel brood in. Overigens
momenteel is er nog een 14-tal kunstenaars aanwezig die hier hun atelier hebben, al of niet
inwonend, de Locatie Z.
Van rotte kies tot parel
Wat zijn de plannen? Het landhuis met een bescheiden aanbouw wordt een compact restaurant
annex evenementenlocatie. Met uiteindelijk een historische (pluk) tuin. Het ontwerp is
geïnspireerd op de historische bebouwing van een villa rond een binnenplaats zoals die in 1951
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nog bestond. En chalet Ockenburgh wordt de thuisbasis van Scoutingvereniging ‘De
Rimboejagers’.
Afgelopen weekend (12 & 13 september 2015) was Ockenburgh tijdens de Open
Monumentendagen voor het publiek geopend. En op 12 september was ook de start van
Brasserie Ock, gevestigd in het landhuis. Het was er gezellig druk, zoals ook op de foto’s is te
zien. Ock blijft in het pand tot komende voorjaar de gemeente het casco van het pand opknapt.
Tijdens de renovatie zou Ock graag in de nabijheid verder willen gaan, om na het opknappen
met liefde een rol te blijven spelen. Na vele jaren van Ockenburghse onduidelijkheid en
verloedering is er weer perspectief. De rotte kies wordt een parel in Loosduinen, een verrijking
van Den Haag! Maar voordien moet er nog veel werk worden gezet, moeten handen uit de
mouwen en is er behoefte aan vrijwilligers, donateurs, sponsors. Kortom participatie. Wilt u
meer weten, wilt u meehelpen? Mail naar info@buitenplaatsockenburgh.nl of kijk op de website
van de Stichting tot Behoud van de Historische Buitenplaats Ockenburgh.
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