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50 jaar de Uithof
In onze ‘Zaterdag Live’ uitzending van zaterdag 17 november a.s. richten wij ons
- naast de actuele en culturele zaken – in het stamtafelgesprek op het thema
’50 jaar de Uithof’. Gasten aan tafel zijn: Wil Bianchi (Fietsersbond) en
Ab Jansen (ATV de Uithof).

De Uithof ligt in het zuidwesten van Den Haag, aan de rand van de stad. Samen met recreatiegebied
Madestein vormt De Uithof een groene buffer tussen de stad en het Westlandse kassengebied.
Karakteristiek
Boerderij Adrianahoeve bij de manege is een overblijfsel van de oorspronkelijke Uithof polder. De
Uithof is in een periode van ruim 25 jaar aangelegd. Het is nu één van de grootste gevarieerde
groengebieden van Den Haag. Zo zijn er maar liefst 355 soorten planten, vissen en vogels. Maar óók
een recreatief gebied. Geen zin om te wandelen of te fietsen? Ga dan naar de ijsbaan, skibaan of
klimhal.
Bereikbaarheid
De Uithof is bereikbaar met de buslijnen 14, 25, 27, 125, 126, 129, 136 en 139 en tramlijn 6 en 9.
Met de auto bereikt u De Uithof via de Lozerlaan. U kunt uw auto kwijt op het parkeerterrein via de
ingang aan de Lozerlaan tegenover de Meppelweg.
Fietsers, wandelaars en ruiters maken gebruik van ingangen aan de Lozerlaan, de Erasmusweg, de
Nieuweweg en de brug over de Wennetjessloot. Deze laatste ingang verbindt De Uithof met het
aangrenzende tuinbouwgebied. Bij de hoofdingang aan de Lozerlaan zijn fietsenstallingen.
Ter gelegenheid van het 50 jarige bestaan een terugblik op het gebied, welke waarde heeft het voor
de stad en wat zijn de bedreigingen voor de toekomst.
Vanuit de studio aan De Dreef 247 in Den Haag zendt Discus Radio & Televisie wekelijks op zaterdag, een twee
uur durend live televisie/radioprogramma uit. De programma’s van Discus Radio & Televisie hebben een
politieke, maatschappelijke en culturele inhoud.
ZATERDAG LIVE elke zaterdag tussen 11.00 en 13.00 uur
. Internet: kijk via de livestream op www.rtvdiscus.nl of de Facebook pagina
. Televisie: Den Haag TV,
Ziggokanaal 40 of digitaal kanaal 45 of Caiway kanaal 67 zie voor andere providers onze website
. Radio: luister via de kabel op 106.8 FM.
Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joop Schouten, Eindredacteur
op mobiel 06-50862266 of per mail: redactie@rtvdiscus.nl.

