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besloot Filips de Goede, die toen Graaf van

Holland was, dat het genoeg was. Hij wilde zijn

jachtterrein voor zichzelf en zijn jachtvrienden

houden. Om het ’gepeupel’ buiten het bos te

houden, liet hij er sloten omheen graven. Er

waren twee toegangen, waar portiers de wacht

hielden. Wie toch binnen wist te dringen en

betrapt werd op het stelen van eieren, hout of

turf kon een boete van honderd gulden

verwachten, een vermogen in die tijd. 

Schansen bouwen
De burgers van Den Haag wisten nu dat ze het

bos maar beter links konden laten liggen, maar

daar hadden de Spanjaarden geen boodschap

aan. In het begin van de Tachtigjarige Oorlog

(1568-1648) hakten zij grote delen van het bos

zonder pardon om. Ze gebruikten de reusachtige

eikenstammen om schansen te bouwen rond

Leiden, de stad die de ze bijna een jaar lang bezet

zouden houden. Kort daarna velde een storm nog

eens driehonderd eiken in het bos. En nog weer

later scheelde het een haartje of het hele bos was

verloren gegaan. De Staten van Holland hadden

dringend geld nodig om de dure oorlog tegen de

Spanjaarden te bekostigen en zij zagen in het

hout van de bomen een goede inkomstenbron.

Na hevige protesten van de burgerij werd dit op

het nippertje voorkomen. Op 16 april 1576

ondertekenden Willem van Oranje en de Staten

van Holland de Akte van Redemptie. In dit

contract werd voor eeuwig vastgelegd dat de

bomen en de grond van het Haagse Bos nooit

mochten worden verkocht en dat de staat zorg

moest dragen voor goed onderhoud. Tot op de

dag van vandaag wordt met dit allereerste natuur-

beschermingsmanifest gezwaaid op het moment

dat er plannen zijn die het Haagse Bos bedreigen.

Een jaar later werd het bos opengesteld voor

wandelaars, tussen zonsopgang en zonson-

dergang. De rijke adel van Den Haag hield er

rijtochtjes, terwijl het ’gewone volk’ er feestte. 

De kermissen in het bos liepen zo vaak uit de

hand dat ze in het begin van de achttiende eeuw

verboden werden. 

Van wildernis tot wandelpark

Waar zie je buizerds en ijsvogels broeden
midden in de stad? Waar hoor je in de herfst
het bronstgeroep van edelherten en dam-
herten, ook midden in de stad? Dat kan
alleen in Den Haag zijn, in het Haagse Bos.
Dit bos is als een oase in de drukke stad.
Lang niet iedereen die hier komt zal zich
bewust zijn van de waarde van de natuur en
van de geschiedenis van dit langgerekte stuk
grond. Want hier is nogal wat gebeurd, de
afgelopen eeuwen. 

Vroeger maakte het Haagse Bos deel uit van een

’wildernisse’ die zich via de Haarlemmerhout

uitstrekte tot aan Alkmaar. Op de hoger liggende

strandwallen groeiden bossen en struwelen. Op

de lager gelegen vlaktes, onder aan de duinen,

lagen zompige veenmoerassen. Het Haagse Bos

en de Haarlemmerhout zijn de oudste bossen die

ons land kent. Alles wat daartussen lag, verdween

in de loop van de tijd: de grond was nodig voor

landbouw, het hout werd gebruikt om

gereedschap van te maken of de kachel mee op te

stoken. Dat dit eeuwenoude bos in Den Haag

bewaard is gebleven, is eigenlijk een wonder,

want het kreeg oorlogen, stormen en andere

rampen over zich heen.

Binnenhof
In de dertiende eeuw lieten de Graven van

Holland een houten jachthuis bouwen aan de

rand van het bos. Dit jachthuis groeide uitein-

delijk uit tot het Binnenhof. Zo zijn de geschie-

denis van politiek-Den Haag en het Haagse Bos

voor altijd met elkaar verbonden. Om het vuur op

het Binnenhof brandende te houden, werd er in

het bos hout gekapt en in de veenmoerassen turf

gestoken. Veel inwoners van Den Haag volgden

dit voorbeeld en trokken ook het bos in. Ze

haalden er niet alleen hout voor het vuur, maar

grepen ook de kans om op wild te jagen en

nesten leeg te halen. In de vijftiende eeuw



Aardappelen
Er was nu wel een Akte van Redemptie waarin

stond dat het bos behouden moest blijven, maar

dat betekende niet dat er geen dreigingen meer

waren. Begin negentiende eeuw waren de

Fransen in Nederland aan de macht en koning

Lodewijk Napoleon besloot dat het hele Haagse

Bos maar beter kon verdwijnen om plaats te

maken voor de teelt van aardappelen. Landmeter

Ary van der Spuy kreeg opdracht om het bos in

kaart te brengen. Hij nam daar alle tijd voor, zó

veel dat hij nog lang niet klaar was toen het

Franse Keizerrijk in 1814 ten onder ging. En wéér

was het Haagse Bos gered. Vijf jaar later kwamen

de kaarten van de landmeter goed van pas. Onder

koning Willem I mocht Van der Spuy het bos naar

zijn idee aanpassen. Hij legde vijvers aan en

gebruikte de afgegraven grond om de moerassige

plekken in het bos op te hogen. 

Storm en raketten
In 1911 velde een storm bijna drieduizend bomen.

”Links en rechts kraakten en ploften de woud-

reuzen neer, zoodat men zich niet dan met groot

levensgevaar in het bosch kon wagen,” schreef

een ooggetuige. In de Tweede Wereldoorlog

kapten Hagenaars, als ze de kans kregen, zoveel

mogelijk hout om de ijskoude oorlogswinters

door te komen. De Duitsers hakten meer dan de

helft van het bos om voor de aanleg van een

tankgracht, de bouw van bunkers en een lanceer-

installatie van V2-raketten. Toen de Engelsen de

raketten wilde vernietigen, maakten zij een

kardinale fout. De piloten van de 55 bommen-

werpers waren verkeerd geïnstrueerd waardoor

ze hun bommen loslieten boven het Bezuiden-

hout, de wijk die aan het bos grenst. 

Op 3 maart 1945 kwamen hierbij meer dan

vijfhonderd mensen om. De raketten in het

Haagse Bos bleven allemaal intact. En de bomen

die nu met elkaar het Haagse Bos vormen,

dateren dus voor het grootste deel van na de

oorlog. 

Gevangenis ten Bosch
Amalia van Solms, echtgenote van prins Frederik

Hendrik, vond dat er in Den Haag een paleis

moest komen, een groot paleis dat bij de status

van haar en haar man paste. Al in 1645 wees

Amalia een stuk grond in de noordoostelijke zijde

van het bos aan voor de bouw van een maison de

plaisance, zoals een lusthof buiten de stad in die

tijd heette. Pas in 1734 werd het huis geschikt

gemaakt voor permanente bewoning. In de

Franse tijd deed Huis ten Bosch, zoals het

inmiddels heette, achtereenvolgens dienst als

logement en als gevangenis. Na de val van het

Franse Rijk kwam Huis ten Bosch weer in bezit van

de Oranjes. In de Tweede Wereldoorlog werd het

zwaar beschadigd. Sinds 1981 wordt het bewoond

door koningin Beatrix.

Schapenkeutels scheppen
Tot het Haagse Bos behoren ook het Malieveld 

en de Koekamp, ook al worden ze nu van het bos

gescheiden door de Utrechtse Baan. De naam

Malieveld verwijst naar de maliebaan die naast

het veld lag. In de zeventiende eeuw speelden

deftige Haagse heren en dames hier het malie-

spel. Hierbij werd een houten bal met een

slaghout in zo min mogelijk slagen over een

lange baan tussen twee palen geslagen, waarbij

halverwege ook nog een poort moest worden

genomen. Het is een van de voorlopers van het

huidige golf. 

Er werden op het Malieveld ook militaire

oefeningen gehouden en eind negentiende eeuw

was er iedere maandag troepeninspectie.

Daarnaast werd het veld steeds belangrijker voor

de sport. Na het maliespel kwamen de wieler-

wedstrijden en in 1883 werd de Haagsche Voetbal

Vereniging op dit stuk grond geboren. Van de

voetballers werd wel enig doorzettingsvermogen

gevraagd: de ene keer moesten ze het veld delen

met marcherende soldaten, de andere keer liep

een kudde schapen door de wedstrijd heen. De

schaapherder die zijn dieren al langer op het

Malieveld liet grazen, vond dat hij de oudste

rechten had. Dat betekende dat de voetballers

voor elke wedstrijd de schapenkeutels van het

veld moesten halen. 

Nog altijd is dit immens grote grasveld toneel van

grote demonstraties en manifestaties. Sinds 1948

is er weer elk jaar kermis en in 1998 genoten

86.000 fans van het concert van Rolling Stones. 
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Herkauwen
De Koekamp is het tegenovergestelde van het

grote strakgeschoren Malieveld. Hier vind je

vijvertjes, kronkelende paden, oude bomen én

herten. In vroeger eeuwen graasden hier de

koeien van de graven en werden er runderge-

vechten gehouden. Filips de Grote bracht er

herten naar toe en nu, vijfhonderd jaar later,

lopen er nog altijd damherten en edelherten. Het

liefst liggen ze te herkauwen op een van de

eilandjes, in de schaduw van een driehonderd

jaar oude eik. Ook grazen er Gallowayrunderen.

In de diepe ijskelder in de hertenkamp bewaarde

de betere stand blokken ijs. ’s Winters werd dit ijs

uit de grachten gehakt, om in de zomer eten en

drank koel te houden. 

Flitsend blauw en oranje
Bijna 2,5 kilometer lang en krap vijfhonderd

meter breed, aan alle kanten begrensd door

bebouwing en drukke verkeerswegen: hoe

natuurlijk kan de natuur in dit bos zijn? Ondanks

de stadse omgeving is het Haagse Bos wel

degelijk een bos met bijzondere natuurwaarden.

Het ligt op een oude strandwal die in het noorden

overgaat in een strandvlakte. Daardoor bestaat de

ondergrond afwisselend uit zand en veen, wat

ook een grote afwisseling tussen nat en droog

betekent. Om de waterhuishouding te verbeteren

werden de allernatste stukken op de schop

genomen door Van Spuy. Zo ontstond het

parkachtige stadsbos waar de Hagenaars nog

altijd graag een wandelingetje maken. Gelukkig is

een aantal indrukwekkende eiken en beuken van

enkele eeuwen oud bewaard gebleven. Het

Haagse Bos is beroemd om de bloeiende stinsen-

planten in het vroege voorjaar. Tapijten zachtge-

tinte lentebloemen, groepen blauwe boshya-

cinthen en witte dekens van anemonen bedekken

dan de bosgrond. Feller zijn de blauwe en oranje

kleuren van de ijsvogel, die zich met wat geluk

laat zien terwijl hij over het water van de singels

flitst. 

Het Haagse Bos was een van de vijf gebieden die

Staatsbosbeheer bij zijn oprichting in 1899

meteen in beheer kreeg. De sfeer is er nog net als

vroeger. Als je niet beter wist, zou je kunnen

denken dat er elk moment een rijtuigje met een

adellijke dame aan de rand van een van de vijvers

kan opdoemen!
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