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Den Haag   

 

 

 

 Ons kenmerk 

DSO/2017.1336  

RIS299298 

 

NAAMGEVING DELEN VAN DE OPENBARE RUIMTE: MARKGRAAFLAAN, GRAVIN 

SOPHIAPARK, HERTOG KAREL DE STOUTELAAN, GRAVIN HILDEGARDELAAN, HERTOGIN 

MARIA DE RIJKELAAN, GRAVIN GEVALAAN, GRAVIN OTHILDEHOF, GEWIJZIGDE LOOP 

WESTMADEWEG, VERLENGING OOSTMADEWEG, VERLENGING NEDERHOFLAAN, 

VERLENGING VROONHOEVELAAN (LOOSDUINEN) 

 

Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag, 

 

gelet op artikel 2 lid 2 van de Verordening naamgeving en nummering (adressen); 

 

gezien de uitvoeringsvoorschriften inzake naamgeving; 

 

besluit:  

 

I. de naam Markgraaflaan, (ca.1025-1049), benaming voor graaf Dirk IV van Holland, met 

straatcode 22024  toe te kennen aan de nieuwe openbare ruimte, als aangegeven op de bij dit 

besluit (kenmerk DSO/2017.1336 van 6 maart 2018) behorende, en als zodanig gewaarmerkte 

tekening Naamgeving Openbare Ruimte met tekeningnummer DSO.GI&E.274; 

 

II. de naam Gravin Sophiapark, Sophia van Rheineck (overleden in 1176), gravin van Holland, 

echtgenote van graaf Dirk VI, met straatcode 22025  toe te kennen aan de nieuwe openbare 

ruimte, als aangegeven op de bij dit besluit (kenmerk DSO/2017.1336 van 6 maart 2018) 

behorende, en als zodanig gewaarmerkte tekening Naamgeving Openbare Ruimte met 

tekeningnummer DSO.GI&E.274; 

 

III. de naam Hertog Karel de Stoutelaan, (1433-1477), graaf van Holland van 1467-1477, met 

straatcode 22026  toe te kennen aan de nieuwe openbare ruimte, als aangegeven op de bij dit 

besluit (kenmerk DSO/2017.1336 van 6 maart 2018) behorende, en als zodanig gewaarmerkte 

tekening Naamgeving Openbare Ruimte met tekeningnummer DSO.GI&E.274; 

 

IV. de naam Gravin Hildegardelaan, Hildegarde van Vlaanderen (overleden in 980), gravin van 

Holland, echtgenote van graaf Dirk II, met straatcode 22027  toe te kennen aan de nieuwe 

openbare ruimte, als aangegeven op de bij dit besluit (kenmerk DSO/2017.1336 van 6 maart 

2018) behorende, en als zodanig gewaarmerkte tekening Naamgeving Openbare Ruimte met 

tekeningnummer DSO.GI&E.274; 

 

V. de naam Hertogin Maria de Rijkelaan, Maria van Bourgondië, bijgenaamd Maria de Rijke 

(1457-1482), gravin van Holland van 1477-1482, met straatcode 22028  toe te kennen aan de 

nieuwe openbare ruimte, als aangegeven op de bij dit besluit (kenmerk DSO/2017.1336 van 

6 maart 2018) behorende, en als zodanig gewaarmerkte tekening Naamgeving Openbare Ruimte 

met tekeningnummer DSO.GI&E.274; 
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VI. de naam Gravin Gevalaan, (10de eeuw), gravin van Holland, echtgenote van graaf Dirk I, met 

straatcode 22029  toe te kennen aan de nieuwe openbare ruimte, als aangegeven op de bij dit 

besluit (kenmerk DSO/2017.1336 van 6 maart 2018) behorende, en als zodanig gewaarmerkte 

tekening Naamgeving Openbare Ruimte met tekeningnummer DSO.GI&E.274; 

 

VII. de naam Gravin Othildehof, Othilde van Saksen (ca. 985-1044), gravin van Holland, echtgenote 

van graaf Dirk III, met straatcode 22030  toe te kennen aan de nieuwe openbare ruimte, als 

aangegeven op de bij dit besluit (kenmerk DSO/2017.1336 van 6 maart 2018) behorende, en als 

zodanig gewaarmerkte tekening Naamgeving Openbare Ruimte met tekeningnummer 

DSO.GI&E.274; 

 

VIII. de bij raadsbesluit van 17 mei 1971  met kenmerk 1971 262 vastgestelde loop van de 

Westmadeweg, vernoemd naar de polder, met straatcode 19675, te wijzigen als aangegeven op de 

bij dit besluit (kenmerk DSO/2017.1336 van 6 maart 2018) behorende, en als zodanig 

gewaarmerkte tekening Naamgeving Openbare Ruimte met tekeningnummer DSO.GI&E.275; 

 

IX. de bij raadsbesluit van 17 mei 1971  met kenmerk 1971 262 vastgestelde loop van de 

Oostmadeweg, vernoemd naar de polder, met straatcode 13235, te verlengen als aangegeven op 

de bij dit besluit (kenmerk DSO/2017.1336 van 6 maart 2018) behorende, en als zodanig 

gewaarmerkte tekening Naamgeving Openbare Ruimte met tekeningnummer DSO.GI&E.275; 

 

X. de bij collegebesluit van 22 december 2009  met kenmerk RIS 169323 vastgestelde loop van de 

Nederhoflaan, Nederhof, middeleeuwse versterking, met straatcode 21703, te verlengen als 

aangegeven op de bij dit besluit (kenmerk DSO/2017.1336 van 6 maart 2018) behorende, en als 

zodanig gewaarmerkte tekening Naamgeving Openbare Ruimte met tekeningnummer 

DSO.GI&E.275; 

 

XI. de bij collegebesluit van 20 september 2005  met kenmerk RIS 131445  vastgestelde loop van de 

Vroonhoevelaan, Vroonhoeve, middeleeuwse versterking, met straatcode 21702, te verlengen als 

aangegeven op de bij dit besluit (kenmerk DSO/2017.1336 van 6 maart 2018) behorende, en als 

zodanig gewaarmerkte tekening Naamgeving Openbare Ruimte met tekeningnummer 

DSO.GI&E.275; 

 

XII. dat dit besluit in werking treedt op de dag na bekendmaking in het gemeenteblad. 

 

Den Haag, 6 maart 2018 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

 

 

 

Peter Hennephof Pauline Krikke 
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Bezwaar 

Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift 

indienen. 

Stuur dit uiterlijk binnen zes weken na de datum bekendmaking van het besluit in. 

 

Maakt u gebruik van internet? Dien uw bezwaarschrift dan in via www.denhaag.nl/bezwaar. U heeft 

hiervoor DigiD nodig. Op www.denhaag.nl/bezwaar vindt u meer informatie. E-mailen kan niet. 

 

Beschikt u niet over internet, dan kunt u het bezwaarschrift ook opsturen naar het volgende adres: 

 

Burgemeester en wethouders van Den Haag,  

AWB / bezwaar. 

Postbus 12 600  

2500 DJ  DEN HAAG 

 

Vermeld in uw bezwaarschrift: 

naam, adres, telefoonnummer (waar wij u overdag kunnen bereiken) en emailadres; 

de datum en handtekening; 

een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt. Stuur een kopie van het 

besluit mee en noem het kenmerk; 

de argumenten voor bezwaar. 

 

Dient u namens iemand anders het bezwaar in? Stuur dan een schriftelijke en ondertekende verklaring 

(volmacht) mee waaruit blijkt dat u namens die persoon het bezwaar mag indienen. 

 

Bij een spoedeisend belang kunt u na het indienen van een bezwaarschrift een verzoek om voorlopige 

voorziening indienen bij de rechtbank Den Haag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.denhaag.nl/bezwaar
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Toelichting 

 

Naamgeving delen van de openbare ruimte: Markgraaflaan, Gravin Sophiapark, Hertog 

Karel de Stoutelaan, Gravin Hildegardelaan, Hertogin Maria de Rijkelaan, Gravin 

Gevalaan, Gravin Othildehof, gewijzigde loop Westmadeweg, verlenging Oostmadeweg, 

verlenging Nederhoflaan, verlenging Vroonhoevelaan (Loosduinen) 

 

Ten behoeve van de realisatie en ontsluiting van nieuwbouw in het project Vroondaal Westmadepark 

dienen nieuwe straatnamen te worden vastgesteld, tevens dienen enkele bestaande straten gewijzigd of 

verlengd te worden.  

 

Nieuwe straten 

Voor de noordelijk gelegen deelgebieden in het project Vroondaal is voor de naamgeving gebruik 

gemaakt van het in 2006 vastgestelde thema ‘personen die in de Middeleeuwen als landheer direct 

gezag hebben uitgeoefend op het grondgebied van Den Haag en/of Monster’. De bovengenoemde 

namen sluiten aan bij dit thema.  

 

Markgraaf 

Benaming voor graaf Dirk IV van Holland (ca.1025-1049). Dirk IV wordt in de eigentijds 

middeleeuwse kroniek aangeduid als markgraaf van Vlaardingen. Daarmee werd vermoedelijk de 

gehele streek rondom Vlaardingen en het zuidelijk gelegen onontgonnen gebied bedoeld. Bij zijn 

sneuvelen was Dirk IV nog jong. In de oudste Egmondse kronieken wordt hij als adolescent aangeduid. 

 

Gravin Sophia 

Sophia van Rheineck (overleden in 1176), gravin van Holland, echtgenote van graaf Dirk VI (overleden 

in 1157). Zij is afkomstig uit het machtige Saksische geslacht Van Nordheim. In 1138 maakte zij met 

haar man een pelgrimstocht naar Jeruzalem. Hun derde zoon Dirk is daar geboren en droeg om die 

reden de bijnaam ‘Pelgrim’. Gravin Sophia zou deze – in die tijd zeer zware – tocht nog tweemaal 

herhalen. Zij overleed op 26 september 1176 in Jeruzalem. Daar werd zij begraven in het ‘hospitale 

Teuthonicorum’, het hospitaal van de Duitsers dat later onder de hoede van de Duitse orde kwam. 

 

Hertog Karel de Stoute 

(1433-1477), graaf van Holland van 1467-1477. Zoon van Filips de Goede en Isabella van Portugal. 

Karel de Stoute droeg de naam Karel van Charolais, totdat hij zijn vader in 1467 opvolgde. Charolais is 

een graafschap in Frankrijk. In de geschiedenisboeken kreeg hij later de bijnaam 'Karel de Stoute'. Zijn 

bijnaam betekent ‘de dappere’. Filips van Bourgondië stuurde in 1454 zijn zoon Karel als vervanger 

naar het noordelijk deel van zijn rijk. Ook benoemde hij zijn zoon tot stadhouder-generaal in de 

Nederlanden. Karel de Stoute woonde van 1462 tot 1464 vaak in Den Haag. Ook zijn tweede vrouw 

Isabella woonde hier regelmatig. Zij was na september 1463 de vaste vervanger van haar man in 

Holland. Op 22 augustus 1470 noemde Karel de Stoute Den Haag: ‘ville de la Haye’ (stad Den Haag). 

Terwijl Karel de Stoute oorlog voerde, woonde zijn derde echtgenote Margaretha van York met zijn 

dochter Maria op verschillende plaatsen, onder andere in Den Haag. In januari 1477 sneuvelde Karel 

de Stoute bij Nancy tegen de legers van de Zwitsers en de Lotharingers. Hij werd begraven in 

Frankrijk. Zijn achterkleinzoon Karel V bracht in 1512 het lichaam van Karel de Stoute over naar 

Brugge. Nu is alleen nog het praalgraf van Karel de Stoute in de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Brugge in 

België bewaard. 
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Gravin Hildegarde 

Hildegarde van Vlaanderen (overleden in 980), gravin van Holland, echtgenote van graaf Dirk II (ca. 

930-988). Zij is de dochter van graaf Arnulf I van Vlaanderen en Adela van Vermandois. In een tiende-

eeuws handschrift (aanwezig in de koninklijke Bibliotheek in Den Haag) is een afbeelding van haar en 

haar man bewaard gebleven. Beiden zijn begraven in de abdij van Egmond. 

 

Hertogin Maria de Rijke  

Maria van Bourgondië, bijgenaamd  Maria de Rijke (1457-1482), gravin van Holland van 1477-1482. 

Dochter van Karel de Stoute, hertog van Bourgondië en Isabella van Bourbon. In haar jeugd woonde 

Maria regelmatig op het Binnenhof in Den Haag. Na de dood van haar vader in 1477 werd Maria 

hertogin van Bourgondië, Brabant, Limburg, Luxemburg en Gelre, gravin van Vlaanderen, Artesië, 

Holland, Zeeland en Henegouwen. Zij was toen negentien jaar oud en de machtigste vrouw van 

Europa. Vanwege deze enorme erfenis kreeg zij de bijnaam Maria de Rijke. Zij huwde op 19 augustus 

1477 met aartshertog Maximiliaan van Habsburg. Op 27 maart 1482 raakte Maria van Bourgondië 

ernstig gewond na een ongeval tijdens het paardrijden. Zij stierf aan de gevolgen van de verwondingen 

en is begraven in de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Brugge in België. 

 

Gravin Geva  

Gravin van Holland, (ca. 925), echtgenote van graaf Dirk I (overleden in 939). Zij is begraven in de 

kloosterkerk van Egmond.  

 

Gravin Othilde  

Othilde van Saksen (ca. 985-1044), gravin van Holland, echtgenote van graaf Dirk III (ca. 980-1039).  

Zij was een dochter uit het voorname Saksische geslacht van de markgraven van de Noordmark. Dirk 

III overleed op 27 mei 1039 en werd bijgezet in de abdij van Egmond. Gravin Othilde keerde na de 

dood van haar man terug naar Saksen, waar zij op 31 maart 1044 overleed. 

 

Wijzigingen bestaande straten 

In de nieuwe situatie zal de Westmadeweg van de Oorberlaan tot aan de Nederhoflaan lopen. Tevens 

wijzigt het loop omdat er een groenstrook gerealiseerd zal worden in de Westmadeweg; aan beide 

kanten zal de weg om deze groenstrook heen lopen om vervolgens weer bij elkaar te komen tot één 

weg.  

De Oostmadeweg wordt verlengd en doorgetrokken tot aan de nieuw vast te stellen Markgraaflaan. 

De Nederhoflaan wordt verlengd tot aan de nieuw vast te stellen Markgraaflaan. Op het punt waar de 

Markgraaflaan overgaat in de Nederhoflaan, wordt een paal geplaatst waardoor een fysieke scheiding 

tussen deze twee straten in de openbare ruimte waarneembaar zal zijn. Tevens zullen er nog twee 

palen op de Markgraaflaan geplaatst worden, aan weerszijden van de paal tussen de Markgraaflaan en 

de Nederhoflaan. Deze palen scheiden de Markgraaflaan van de Oostmadeweg.  

De Vroonhoevelaan wordt verlengd tot aan de Nederhoflaan.  

 

De Commissie Loosduinen heeft positief geadviseerd ten aanzien van de voorgestelde 

straatnaamgeving. 


