
By night

De Hofvijver is een water in het

centrum van Den Haag. Het ligt in het

oosten aan de Korte Vijverberg, in het

zuiden aan het Binnenhof en het

Mauritshuis, in het westen aan het

Buitenhof en in het noorden aan de

Lange Vijverberg.

In de winter

Er ligt een met planten en bomen

begroeid eilandje in dat geen officiële

naam heeft, in de volksmond wordt

echter gesproken over het 'Hofvijver

Eiland' of 'Netjus Eiland'.

Lees de online versie

Hofvijver nieuws
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Beste lezer,

Dit is de eerste editie van Hofvijver nieuws. In de komende edities delen we met

alle geinterersseerde ambtenaren in Den Haag nieuws en informatie over de

activiteiten rondom deze symbolische plek in Den Haag. 

 

In deze editie: alles over de geschiedenis van de Hofvijver en het komende

Hofvijver event.
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Haagse Beek

In tegenstelling tot wat de term vijver

doet vermoeden, is de Hofvijver van

oorsprong een natuurlijk duinmeer

waarop de Haagse Beek (voorheen

Duinbeek) en de tegenwoordig

gedempte Bosbeek uit het Haagse Bos

uitkwamen.

Graaf Willem II

De Beek doet dat heden ten dage nog

steeds en zo staat de vijver in

verbinding met de duinen bij Kijkduin.

In dit duinmeer bevond zich een

eilandje (niet het huidige eiland)

waarop graaf Willem II van Holland in

de 13e eeuw zijn kasteel bouwde.

Oud

De Hofvijver werd door

graaf Albrecht van

Beieren in de 14e eeuw

rechthoekig gemaakt.

Dit ontwerp heeft de

vijver tot op de dag van

vandaag, al kreeg hij in

de 17e eeuw kades en

werd hij in de 19e eeuw

verlengd. 

Ouder

Tot circa 1800 was het

Binnenhof nog omgeven

door een slotgracht en

alleen toegankelijk via

bruggen. Het huidige

eilandje bestaat circa

300 jaar. Hoe en

wanneer het precies is

ontstaan is niet

duidelijk.

Oudst

Er staat in het midden

een vlaggenstok en het

is begroeid met bomen

en voornamelijk

eenjarige planten (geen

of vrijwel geen

struiken), het is niet

voor publiek

toegankelijk.

JUN

09

Titel

Dit is een los tekst element. Het heeft geen titel-object, zodat je het ook zonder

titel kunt gebruiken. Als je een titel bij het artikel wilt, voeg je een titel element

toe. Die wordt ook opgenomen in de inhoudsopgave.

 

In 2013 werd hier The Passion gehouden.

Wanneer het Mauritshuis grote tentoonstellingen organiseert, wordt er op de

vijver een op pontons drijvende grote tent opgericht voor de catering en entree.

Ook worden er wel concerten op de Hofvijver gegeven, waaronder tot 2015 in

juni jaarlijks een concert tijdens het Festival Classique, een klassiek

muziekfestival. Vanaf 2016 vindt het Festival Classique echter plaats in

Scheveningen en wordt het concert op de Hofvijver vervangen door Podium aan

Zee. Het vindt dan niet meer buiten plaats, maar in het Kürhaus.

Elk jaar organiseert de Haagse Studenten Roeivereniging Pelargos een

roeiregatta op de Hofvijver.

 

Hofvijver event

Hofvijver event: 9 juni 2019
Meld je op tijd aan!

Start: 10.00 uur
Opening om 10.00 uur

http://nu.nl


Mauritshuis
Start festiviteiten bij het Mauritshuis

 

 

Meld je aan!

 

 

Colofon

Mail de redactie: e-maildiensten@minaz.nl

 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich daarvoor heeft opgegeven. U kunt zich

ook uitschrijven.
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