Korte geschiedenis van het Westbroekpark
Deze samenvatting is gemaakt op basis van onderstaande bronnen, met
name het boek van Crefcoeur en Van Pesch, en de Haagse Beeldbank.
Van de afzanding tot de aanleg van het park
Oorspronkelijk maakte het gebied waar later het Westbroekpark zou
komen deel uit van de Oostduinen.
De gemeente wilde het gebied ontwikkelen voor agrarisch gebruik, en
sloot daartoe een overeenkomst met aannemer Gerrit Key. Deze begon in
1871 met het afgraven van het zand. Hij bracht dat naar Rotterdam, voor
de aanleg van het nieuwe station bij de Delftse Poort.
Het gebied werd daarna gebruikt als weide voor paarden en koeien.
Er werden ook tentoonstellingen gehouden, bijv. de landbouwtentoonstelling (1913), of de Indische
tentoonstelling (1932).
Tijdens de eerste Wereldoorlog hadden geïnterneerde Engelse militairen er barakken en een sportterrein.

Tot het uiteindelijke besluit van de gemeente in 1922 was er veel discussie over wat het met het terrein zou
gebeuren. Voorstellen werden gedaan voor een villapark, Wagner-theater, congrescentrum en olympisch
stadion. Voor het park was er de keuze tussen een “geometrisch” of een “landschappelijk” ontwerp.

Uiteindelijk werd er gekozen voor het ontwerp van Piet Westbroek in landschappelijke stijl. Doorslaggevend
was dat het goedkoper was in aanleg en onderhoud.

Het park was in 1929 gereed. Piet Westbroek was Directeur van de Gemeente
Plantsoenendienst, hij overleed in 1926. Daarna is besloten het park naar hem te noemen.
Dat was voor die tijd ongebruikelijk, parken kregen meestal de naam van landelijk
bekende personen.
Van 1948 tot recent
Het park kreeg in 1948 een belangrijke impuls door de aanleg van een tentoonstelling met
bloemen, vaste planten, heesters en bomen voor het jubileum van Koningin Wilhelmina.
Veel bekende Nederlandse kwekers zonden bijdragen. Het park was zo mooi geworden dat men besloot de
vaste plantencollectie te behouden. De huidige beheerder volgt nog steeds de opzet van toen. Zo nodig
worden moderne, verbeterde variëteiten gebruikt.
In de jaren zestig werd een plan gelanceerd, ‘Park-2000’, om het park en de omliggende bosjes om te
vormen tot een groot pretpark, met ‘Jules Verne-land’, bobsleebaan, monorail enz. Dat is gelukkig verijdeld.
In 1961 werd het rosarium aangelegd, en sindsdien is er elk jaar een internationaal rozenconcours waar
kwekers uit de hele wereld aan mee doen. Tussen de rozen staan beelden door Nederlandse kunstenaars uit
de 20ste eeuw.

Wat er nu niet meer is: brandweerdemonstraties, kanovaren, en openbare ligstoelen.

Recente veranderingen
De rozentuin, het speelterrein en de speelweide zijn nog altijd heel
populair. Op zonnige dagen vindt men er bezoekers uit heel Den
Haag, van alle nationaliteiten die de stad rijk is. Die komen er
picknicken, barbecueën, een balletje trappen, genieten van de
mooie bloemen, fotograferen, of gewoon rustig een boekje lezen.

Vroeger werd jaarlijks op de speelweide een concours hippique gehouden. In zijn plaats kwam het populaire
theaterfestival ‘De Parade’.

Om een kopje thee of koffie te drinken kon je vanaf het begin (1929) terecht op het riante terras van de
‘theeschenkerij’, later ‘Paviljoen Westbroekpark’. In 1965 kwam daarnaast een midgetgolfbaan.

Het paviljoen is nu verkocht aan het wokrestaurant, en het terras wordt gebruikt om te parkeren. Wel is er
een nieuwe theeschenkerij gekomen, ‘de Waterkant’, waar je kunt zitten in het groen aan het water, met
een charmant pontje en leuke bootjes.

Greens in the Park
Na een brand in 2010 werd de midgetgolfbaan definitief gesloten. Niet alleen lag het terrein er verwaarloosd
bij, ook ontbraken daarna openbare toiletten in het park. Om dit op te lossen nam de gemeente begin 2015
het initiatief een prijsvraag uit te schrijven voor het terrein. Winnaar was het plan dat nu “Greens in the
Park” heet. Het terrein zal worden gebruikt als biologische moestuin en onderhouden door vrijwilligers en
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In een groter kasachtig gebouw, gelegen aan de kant van de
speeltuin, komt een biologisch restaurant, dat de producten van de moestuin zal gebruiken. Daarnaast
komen er openbare toiletten en een terras, prettig voor de bezoekers van het park. Een kleiner gebouwtje
kan worden gebruikt voor kleinschalige workshops en cursussen.
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