Madurodam wil groter
de Telegraaf, 10 sep 2015
Germa Graveland Den Haag De Nederlandse miniatuurstad Madurodam in Den Haag wil uitbreiden. Dat is
volgens het park, centraal gelegen aan de rand van de Scheveningse Bosjes, nodig om de concurrentie
de baas te blijven. "We willen graag dat mensen hun vrije tijd en euro's hier blijven besteden, maar de
markt voor dagjes uit is heel concurrerend", legt directeur Joris van Dijk uit. "Naast de parken heb je ook
festivals en andere stadsevenementen. Voor ons betekent dat wel dat we moeten blijven vernieuwen, om
ook voor de jongere generaties interessant te blijven. En dan is uitbreiding nodig."
De gemeente Den Haag heeft deze week laten weten met 'een positieve grondhouding' tegenover
uitbreiding te staan. En dat is nodig, want de grond rondom de grootste toeristische trekpleister van de
stad is eigendom van de gemeente. Bovendien stuitte de laatste uitbreiding, inmiddels 25 jaar geleden,
op veel protest van bewonersgroepen en natuurorganisaties. Grootste pijnpunt was toen dat een stuk
bos tegen de vlakte moest. Dat lijkt ook nu bijna onvermijdelijk, al wil Van Dijk daar nog niets over
zeggen.
"We hebben kaders van de gemeente gekregen en die respecteren we zeker. Het groen in de omgeving
moet groen blijven en er moet zorgvuldig gekeken worden naar parkeren en logistieke afwikkeling." Hij
hoopt dat er dit keer in goed overleg met alle belanghebbenden een plan voor uitbreiding kan worden
gemaakt. Zonder strijd.
Omdat dit pas de eerste stap is, kan Van Dijk ook niets zeggen over hoeveel groter het park van nu
62.000 m2 moet worden en of er dan ook veel nieuwe attracties bijkomen of juist ook de 'oude
vertrouwde' miniatuurstad uitgebreid wordt. "We moeten echt nog gaan tekenen en rekenen", aldus Van
Dijk. Ook of bijvoorbeeld een parkeerdek een optie is, weet hij nog niet. Hij hoopt dat er over drie
maanden meer duidelijk is. "Duidelijk moet wel zijn dat de beschikbare ruimte voor ons is opgebruikt".

