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Het Westbroekpark
De Haagse rozenvallei
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Historie

Het Westbroekpark maakte voor 1860 deel uit van een bebost

duingebied, ook wel binnenduinbos genoemd. Door het afgraven

van deze duinen ontstond een weiland op de huidige plaats van 

het Westbroekpark. 

In de jaren hierna werden diverse ontwerpen gemaakt voor de 

aanleg van een park. Slechts delen van deze plannen werden uit-

gevoerd. De heer Westbroek, toenmalige directeur van Gemeente-

plantsoenen, ontwierp begin jaren ’20 de hoofdlijnen van het

“Nieuwe Park” aan de Nieuwe Parklaan. Zijn ontwerp werd in 1925

uitgevoerd. Ter nagedachtenis aan de inmiddels overleden heer

Westbroek werd het park gedoopt tot het “Westbroekpark”. 

In 1948, ter gelegenheid van het 50-jarig regeringsjubileum van

koningin Wilhelmina, werd in het park een jubileumexpositie met

bijzondere bomen en struiken ingericht. Deze bomen en struiken

bleven na afloop van de expositie staan. In 1961 werd het rosarium

aangelegd waaraan het Westbroekpark nu zijn internationale faam

dankt.

Rosarium

Het pronkstuk van het park is het rosarium. Tussen eind juni en

oktober bloeien hier wel meer dan 300 verschillende rozenrassen.

Er staan vijf verschillende categorieën rozen in het rosarium: patio-

rozen (miniatuurrozen), leirozen, park/heesterrozen, grootbloemige

rozen en trosrozen.

Rozenkwekers uit de gehele wereld sturen jaarlijks hun nieuwste

rozenrassen naar het Westbroekpark. Alle nieuw ingezonden rozen-

rassen worden anoniem op het proefveld van het Westbroekpark

geplant. Deze rozen staan daar twee jaar en worden meerdere

malen per jaar, door deskundigen gekeurd. Tijdens het keuren wordt

gekeken naar bloeirijkheid, (her)groei en ziektegevoeligheid. Alleen

als een nieuwe roos een voldoende heeft gescoord, mag deze in

het rosarium worden geplant. 

Rozenconcours

Nadat de rozen in het rosarium zijn geplant, worden ze vervolgens 

de eerste drie jaar opnieuw beoordeeld door een deskundige jury. 

Bij iedere keuring krijgen de rozen een cijfer. Rassen die een ruim 

voldoende behalen, ontvangen certificaten en zijn zo een aanbeve-

ling voor de koper. Alle rozen met een certificaat worden nogmaals

vijf jaar lang gekeurd. In deze vijf jaar maken de rozen ieder jaar,

per categorie, kans op het winnen van een gouden, zilveren of

bronzen medaille. De laatste keuring vindt plaats tijdens het inter-

nationale Rozenconcours, dat elk jaar op de 2e donderdag in juli

plaats vindt. Dan worden ook de winnaars bekend gemaakt en de

prijzen uitgereikt. Op deze dag wordt tevens de Gouden Roos van

Den Haag uitgereikt. Deze eer krijgt de roos met het hoogste cijfer

van de vijf categorieën. Rozenkwekers vanuit de hele wereld komen

jaarlijks naar het Westbroekpark om dit internationale concours bij

te wonen en te jureren.

Vaste planten

Naast de vele verschillende rozenrassen is er in het rosarium een 

kleurenpracht aan vaste planten te vinden. Van vroeg in het voor-

jaar tot laat in het najaar bloeien meer dan 150 soorten vaste plan-

ten in de kleurige borders. Bij alle planten staan naambordjes. 

Het Westbroekpark staat vooral bekend om de vele

prachtige rozensoorten. Dit 18 hectare grote park heeft

de hoofdingang aan de Kapelweg en is het gehele jaar

gratis toegankelijk. Het park bestaat, naast een schitte-

rend rosarium met vaste plantenborders, uit een grote

speelweide, vijvers en watergangen.

Door de losstaande boomgroepen en de schilderachtige

doorkijkjes doet het qua aanleg denken aan een Engels

park. Vanaf één van de twee kunstmatige heuvels heeft 

u een fraai panoramisch uitzicht over het park. 

Het rosarium kent geen wandelpaden; er kan overal op

het gazon worden gelopen. 

Westbroekpark
De Gouden Roos van Den Haag.
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Kunst

Verspreid over het rosarium staan fraaie objecten, zoals de zonne-

wijzer die geschonken is door de Nederlandse Rozenvereniging.

Daarnaast zijn er 16 beelden van verschillende kunstenaars te vinden.

Midden in het rosarium staat bijvoorbeeld de “Gelaarsde Kat”,

klaar voor de strijd. 

Speelweide

Naast het rosarium ligt de speelweide, waar veel gebruik van wordt

gemaakt. De weide wordt bijvoorbeeld gebruikt voor balspelen, om

op te barbecuen of om te spelen op de verschillende speeltoestellen.

Gebruik en bereikbaarheid

In het Westbroekpark zijn honden niet toegestaan. Bij de ingang

van het park, aan de Kapelweg, kunt u uw auto gratis parkeren.

Op het midgetgolfterrein vindt u een openbaar toilet. Het West-

broekpark is bereikbaar met het openbaar vervoer (tram 9 richting

Scheveningen en buslijn 14, halte Nieuwe Duinweg).

Informatie

Alle aanwezige rozenrassen en de daarbij behorende informatie, 

bijvoorbeeld het verkoopadres, zijn geregistreerd. Deze informatie

is gebundeld in een inventarislijst die ieder jaar opnieuw wordt 

uitgebracht. Via de website van de gemeente Den Haag is deze lijst

te downloaden zie daarvoor www.denhaag.nl/westbroekpark. 

Indien u meer wilt weten over rozen en het rosarium kunt u terecht

bij de rozenkiosk in het rosarium. Hier zijn leden van de Nederlandse

Rozenvereniging en de Koninklijke Maatschappij Tuinbouw en Plant-

kunde dikwijls aanwezig om informatie te verschaffen. 

Parkeren
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Rosarium - Wokrestaurant Westbroekpark
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