
 

 
 

Elke zaterdag live tussen 11.00 en 13.00 uur 
Televisie: Den Haag TV, op Ziggo kanaal 40 of digitaal kanaal 45 of Caiway kanaal 67 

Radio: luister via de kabel op 106.8 FM. 
Internet: kijk via de livestream op www.rtvdiscus.nl 
vanuit de studio De Dreef 247, 2542 NG Den Haag  

Tel: 070 -380 4401 / 06-5086 2266 
 

 

 

COLUMN – Zaterdag Live 17 november 2018 - Columnist: Gerard Verspuij 
 
De Uithof de groene parel van Den Haag Zuid West.  
 
Wat een prachtgebied. Vanaf het begin in 1973 wat kleine boompjes, veel struiken en opvallende wandel- 
en fietspaden. Alsof je door een weiland fietste of liep. Natuurlijk waren er in die tijd al mensen, die het 
onnodig vonden. Groen was er toch genoeg in Den Haag! Het Zuiderpark was er toch! En Clingendael! Het 
leverde niets op. Kassenbouw dat levert tenminste geld op. Gelukkig drukte ook de laatste echte linkse 
wethouder van de PvdA zijn visie door. Escamp daar woonden de arbeiders en ook voor deze mensen was 
groen belangrijk. Wat een vooruitziende blik. Wat mij betreft gaan we het ‘Het Piet Vinkgroen’ noemen. 
Deze topper moet het nu doen met een soort grasveld in Loosduinen bij Kijkduin. 
 
Mensen ken je geschiedenis. Natuurlijk was het Piet Vink ten voeten uit, die ook de mensen met hart voor 
groen de kans bood om volkstuintjes te beginnen. Sociaal met elkaar bezig zijn in de vorm van verenigingen 
en natuurlijk opleiding. Ja de verheffing van het volk dat zat in Piet Vink. 
Wonen in Escamp, dat is mooi en het balkon is te klein. Erop uit! En dat deden ze. Een prachtige 
volkstuinvereniging was en is het succes. Met een clubhuis natuurlijk met vrijwilligersdiensten. Eerlijk delen 
van het groen.  
En dan natuurlijk ook een boerderij. Een echte stadsboerderij. Kinderen en sommige ouders leerden daar 
dat Albert Heijn niet de melk maakt. Dat de eieren van de Lidl niet in een mal gemaakt worden. Dat de Aldi 
niet de aardappels maakt.Loop nu door de Uithof en je waant je in een rustgebied. Geweldig om de 
geheime paden te doorkruisen. De vogels fluiten en de kikkers springen om je heen. Prachtig! En zoals de 
dichter Lucebert al schreef, alles van waarde is weerloos. Want ook de Uithof loopt gevaar.  
 
Het begon al met de privatisering lees de bezuiniging op de boerderij. Vrijwilligers moesten het draaiende 
houden. Afwentelen noem ik dat. De mooie initiatieven zoals de imkers voor de bijenhoning, de inzet van 
de instellingen uit de buurt, met betaalde krachten waren we veel verder gekomen. In Den Haag is de 
bebouwingswoede een donkere onweerswolk. Wethouder Norder wilde de volkstuinen in Den Haag 
betonnen iconen geven en de volkstuinen terugbrengen tot een buurtpark. Ook de Uithof als volkstuinen 
werd bedreigd. Dat hebben we mooi tegen kunnen houden, mede geholpen door de recessie. In het 
Westland was er blijkbaar geen recessie, want op de grens met de Uithof staan fabriekshallen. En in Den 
Haag moeten we veel nieuwe huizen bouwen. “Groen let op uw saeck!” 
 
Voetbalvelden in Ockenburgh worden al bebouwd en als een soort salamitactiek wordt er midden in het 
groen gebouwd. Gaan we die bedreiging weerstaan? Ja natuurlijk. Door te laten zien hoeveel mensen er 
van de Uithof genieten, gratis en leerzaam en steeds meer de groene long van Escamp.  
Volkstuinvereniging houd je bij je leest. Maak er geen recreatiepark van. Laat de scholen toe. Blijf een sterk 
verbond houden van alle Haagse volkstuinverenigingen. Eendracht maakt macht. Geen beton erbij. Het is 
de enige weg om te overleven en plezierig te wonen en te leren en te ontspannen. Houd de groene parel in 
ere. Bescherm de volkse verrijking van Piet Vink.  
 
Geen poen maar groen, wel echte natuurlijke recreatie in ons eigen Die Haghe! 
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