Excursie Ockenburgh
Geschreven door F. de Klerk
woensdag 15 mei 2019 10:36 -

Bezoek historische Buitenplaats Ockenburgh

Door Frank de Klerk

Landgoed Ockenburgh is oud maar tegelijk springlevend. Dat ondervonden de 46 leden van het
Genootschap Oud-Westland, die op 9 mei deze oude buitenplaats bezochten. Voorzitter Petra
Brekelmans-Zwinkels van de Stichting tot behoud van de Historische Buitenplaats Ochenburgh
gaf uitleg over verleden én toekomstplannen.

De uitleg begon over het begin van Ockenburgh. De arts en theoloog Jacob Westerbaen kocht
het landgoed in het midden van de 17 de eeuw en bouwde er een buitenplaats. De villa kreeg in
de eeuw zijn huidige vorm. ,,Westerbaen
de 19
studeerde aanvankelijk theologie maar kon vanwege zijn Remonstrantse opvattingen niet aan
de slag als predikant’’ zei Brekelmans. ,,Hij ging medicijnen studeren en werd arts. Door een
huwelijk met Anna van Weytsen, de weduwe van de terechtgestelde Reinier van Oldebarnevelt,
de zoon van de raadspensionaris Johan van Oldebarnevelt, werd hij een rijk man en kocht
Ockenburgh.

Na de dood van Westerbaen maakte Ockenburgh een roerige geschiedenis door. ,,Aan de
vooravond van de Tweede Wereldoorlog werden er op Ockenburgh veel Joodse kinderen
ondergebracht’’, zei Brekelmans. ,,De meeste zijn afgevoerd en slechts vijf overleefden de
oorlog. Het gebouw kwam gehavend uit de oorlog. In 1971 kreeg Ockenburgh de bestemming
jeugdherberg met 400 bedden. In die tijd kwamen de hangjongeren uit Loosduinen met hun
Puch naar Ockenburg. In 2010 werd de aanbouw met de jeugdherberg afgebroken. De
buitenplaats werd vorig jaar overgenomen door De Stichting tot behoud van de Historische
Buitenplaats Ockenburgh (SHBO).

De stichting heeft als doelstelling: de historische buitenplaats Ockenburgh behouden en
kleinschalig en duurzaam ontwikkelen voor de toekomst. Gestreefd wordt naar een bundeling
van krachten van ieder, die Ockenburgh een warm hart toedraagt. De Stichting heeft een
culturele ANBI-status waardoor giften optimaal fiscaal aftrekbaar zijn.
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Doel is de buitenplaats te restaureren en een passende sociaal-maatschappelijke, educatieve
en culturele functie te geven, welke zichzelf in de toekomst financieel moet kunnen bedruipen.
Hierdoor zal de toekomst van de historische buitenplaats gewaarborgd blijven. De stichting
bundelt de krachten om dit doel te bereiken: De stichting werkt samen met de Gemeente Den
Haag, de Provincie Zuid Holland, veel getalenteerde vrijwilligers, (lokale) maatschappelijk
betrokken bedrijven, sponsoren en donateurs, verschillende fondsen en scoutingvereniging De
Rimboejagers.

De Stichting stelt de volgende drie waarden voorop:

· Historie: Restauratie en laagdrempelige herbestemming van de historische
buitenplaats Ockenburgh

· Mensen: Iedereen mag zijn of haar steentje bijdragen! Vrijwilligers, ouderen, jongeren,
stagiaires en professionals. Ook donateurs en vrienden van onze stichting zijn van harte
welkom. Kortom, maatschappelijke betrokkenheid staat centraal zowel bij de Stichting
als bij Brasserie OCK

· Natuur: De natuur respecteren, dus zo min mogelijk bouwen in het Natura 2000 gebied.

Samen met de gemeente Den Haag werd een plan gemaakt om de historische buitenplaats met
elkaar te kunnen borgen voor de toekomstige generaties. Om dit plan te kunnen realiseren werd
in juni 2015 een intentie overeenkomst getekend tussen de gemeente Den Haag en de
Stichting tot behoud van de Historische Buitenplaats Ockenburgh. SHBO zorgde dat in
september 2015 in villa Ockenburgh, een laagdrempelige ontmoetingsplek voor de buurt kwam:
Brasserie OCK. Ook werd er door vrijwilligers een evenementenprogramma ontwikkeld om
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Ockenburgh weer een welkome plek te maken voor een breed publiek. SHBO verbond zich aan
de afspraak om aanvullende fondsen te werven voor restauratie en herstel, nadat de gemeente
Den Haag de casco restauratie heeft voltooid.

https://www.buitenplaatsockenburgh.nl/ik-wil-doneren/
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