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Vlaardingen, 22 september 2014
Onderwerp: Verzoek tot aanwijzing van gemeentelijk monument
Geacht College,
In 2012 is de grote renovatie van de parken het Hof en Oranjepark afgrond. Gerenommeerd
landschapsarchitect Michael van Gessel heeft zich ten volle ingezet de Vlaardingers weer parken van
allure te geven. Het Parkpanel, een klankbord groep van personen uit verschillenden geledingen van
de Vlaardingse gemeenschap, heeft daarbij met de architect samengewerkt. Het resultaat mag er zijn!
We zijn nu een tweetal jaren verder na de ingrijpende renovatie en zien de resultaten van ‘snoeien doet
groeien’ en de aanplant van veel nieuwe struiken en bomen steeds meer zichtbaar worden. Gaandeweg
krijgen de parken een lommerrijke uitstraling waar we als Vlaardingen trots op kunnen zijn. Twee
historische plekken te midden in de stad die moeten we blijven koesteren en waarvan we de
historische waarde moeten uitdragen.
Het Hof kent een lange geschiedenis, die begint met de komst in 1611 van de Amsterdamse
specerijenhandelaar Pieter Gerritsz. van Ruytenburch. Hij kocht de heerlijkheid Vlaardingen en
Vlaardinger-Ambacht en werd zo Ambachtsheer van Vlaardingen en een aanzienlijk man. Als locatie
voor zijn buitenplaats koos hij een prachtige plek ten oosten van de Oude Haven en het Buizengat, dat
bekend stond als de Buitenweide. Hij liet er een woning bouwen, waarbij een fraaie tuin werd
aangelegd waarin typische kenmerken van landschapsarchitectuur uit de Renaissance voorkwamen,
die nog steeds duidelijk zichtbaar zijn. Het geheel kreeg de naam Het Hof. Vervolgens kwam de ons
meer bekende Ambachtsheer Wilhem van Ruytenburch op de buitenplaats wonen. In 1830 werd de
tuin een openbaar park en konden de Vlaardingers er vrij wandelen.
Het Oranjepark is ontstaan in de jaren dertig van de vorige eeuw. In 1918 had de gemeente
Vlaardingen al plannen om er een park aan te leggen. Er werden daarvoor grote hoeveelheden zand
gestort om het gebied op te hogen. Echter, tot de aanleg van een park kwam het niet en het gebied
kreeg van de Vlaardingers de naam ‘Sahara’. Een aantal malen waren er plannen voor woningbouw,
maar die hebben het gelukkig niet gehaald en in 1938 werd dan toch het Oranjepark aangelegd, als
werkverschaffingsproject in een tijd van grote werkloosheid.
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Zoals aangegeven zijn beide parken geheel gerenoveerd en kunnen we er anno 2014 geweldig van
genieten.
Geacht college, deze parken verdienen ten volle de status van Gemeentelijk Monument.
De Historische Vereniging Vlaardingen (HVV) verzoekt u daarom:
-het Hof met de daaraan gelegen Schapenweide en de Oude Hogelaan (Beukenlaan)
-het Oranjepark inclusief de Van Linden van den Heuvellweg
-het groen- en waterpartij gedeelte vanaf de Van Linden van den Heuvellweg tot aan de Hoflaan
inclusief de daarin gelegen Waterval,
aan te wijzen als Gemeentelijk Monument.
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