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Onderwerp: Planuitwerkingskader Madurodam 
 
 
 
Geachte Wethouder Revis, 
 
 
 
Madurodam heeft tijdens het planproces voor de ontwikkeling van voorstellen voor 
uitbreiding met een aantal organisaties van belanghebbenden gesproken. In juli heeft 
Madurodam een voorstel voor wijziging en uitbreiding naar de gemeente gestuurd. Dit door 
Madurodam ingediende voorstel kon geenszins rekenen op algehele instemming van de 
deelnemers in de overleggroep en vormde in onze ogen daarom slechts een eerste stap in 
een proces, waarin verder overleg en verfijning gewenst zijn.  
 
Naar wij begrijpen werkt de gemeente op dit ogenblik aan een Planuitwerkingskader (PUK) 
voor Madurodam. Het bevreemdt ons ten zeerste dat de gemeente, ondanks de door u zelf 
opgestelde randvoorwaarde ten aanzien van betrokkenheid bij het planproces van 
omwonenden en belangenorganisaties, dit PUK geheel zonder afstemming of  overleg met 
de eerder genoemde overleggroep ter hand heeft genomen.  Dit geldt des te meer, omdat 
het voorstel niet voldoet aan de door de gemeente gestelde randvoorwaarden ten aanzien 
van het in stand houden van het omringende groen en het behoud van de openbare 
toegankelijkheid. Het door de AVN uitgevoerde  onderzoek laat overduidelijk de kwaliteit 
van het Madurodambos zien en de noodzaak om de omvang van het bos te behouden. Het 
beoogde groen binnen het terrein van Madurodam is niet openbaar toegankelijk en zal niet 
bijdragen aan de kwaliteiten van het huidige bos. De verschillende betrokken organisaties 
hebben er steeds op aangedrongen, dat Madurodam zich aan deze door de gemeente 
gestelde randvoorwaarden houdt.  
 
Wij zijn er voorstander van om een veel compacter plan te ontwikkelen, waarbij het eigen 
terrein van Madurodam maximaal wordt benut (meerlagig). Bewoners zijn bovendien 
bezorgd dat er hierna telkens weer nieuwe aanslagen zullen komen op het waardevolle bos. 
Na de vorige uitbreiding van Madurodam (waarover Madurodam en natuur- en 
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bewonersorganisaties na een zeer lang overlegtraject tevreden waren) was afgesproken het 
oppervlak van het bos definitief vast te leggen in een beschermend Bestemmingsplan (nu 
Beheersverordening). Vertrouwen in een naar nu wordt aangegeven definitief 
uitbreidingsplan is daardoor buitengewoon laag.  
 
Wij willen u met klem verzoeken een open proces te bevorderen, waarbij de door uzelf 
gestelde randvoorwaarden als richtinggevend worden gehanteerd.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de wijkvereniging van Stolkpark en Scheveningse Bosjes 
Gert Muller, Voorzitter 
Els Fischer, portefeuille groen 
 
 
 


