
Wijkvereniging van Stolkpark  1 28 juni 2017 

 

Inspreektekst behandeling uitbreiding Madurodam, uitgesproken door de voorzitter van 
de wijkvereniging, Gert Muller 

 

Geachte voorzitter, wethouder en leden van de commissies Ruimte en Leefomgeving, 

Namens de wijkvereniging Van Stolkpark en Scheveningse Bosjes wil ik gaarne het volgende 
onder uw aandacht brengen. Wij gunnen Madurodam de mogelijkheid om haar activiteiten 
uit te breiden, tegelijkertijd betreuren wij het dat dit ten koste gaat van de groene 
hoofdstructuur en het zogenaamde “Madurodambos”, maar die beslissing is aan u.  Dat 
gezegd hebbende wil ik aantal opmerkingen maken over het voorgestelde PUK Madurodam 
en het voorgenomen raadsbesluit. 

Behoud en versterking van het groen is voor ons een belangrijk uitgangspunt.  

De gestelde randvoorwaarden in het PUK en het voorgenomen raadsbesluit zijn echter te 
globaal en een belangrijke voorwaarde voor de fasering van de uitvoering van de groene 
elementen ontbreekt geheel. 

• Wij vinden de voorgestelde compensatie te gering, enerzijds qua omvang en 
anderzijds omdat er geen nieuw bos wordt gecreëerd, er wordt alleen een 
bestaand bos herbenoemd;   

• Wij ondersteunen het gebruik en de vergroening van het voorplein maar zien dat niet 
als compensatie; 

• De groene wal en groene omgrenzing in het voorstel vinden wij belangrijk; de te 
bereiken kwaliteit moet beter in de PUK worden verwoord; 

• Het PUK geeft geen richtlijnen ten aanzien van de uiteindelijke uitvoering en fasering, 
wij vinden dat die richtlijnen aangegeven moeten worden waarbij wij pleiten voor 
het in een keer aanleggen van de eco-wal en het slechts dan kappen van het bos 
binnen de terreingrenzen, als er daadwerkelijk gebouwd gaat worden.  Beide punten 
hebben hetzelfde doel zo min mogelijk verstoring van het bos; 

• Graag blijven wij als wijkvereniging betrokken bij de volgende fases. 

Tot slot nog 1 punt: 
 
Wij vinden dat de wijkvereniging en omwonenden gehoord moeten worden in alle 
beslissingen over het gebied rondom Madurodam, zoals het mogelijk afsluiten van 
toegangswegen. Het informeren van de denktank, waar wij geen deel van uit maken, is 
daarvoor geen vervanging.   

 


