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Den Haag, 26 juni 2017 

 

Re: uitbreiding  Madurodam 

 

 

Geachte leden van de Commissies Ruimte en Leefomgeving, geachte Wethouder, 

 

De mogelijke uitbreiding van Madurodam heeft de afgelopen anderhalf jaar tot veel overleg, protest, 

en analyse geleid. Madurodam heeft conform de voorwaarde van de gemeente een klankbordgroep 

bijeen geroepen met een groot aantal vertegenwoordigers uit o.a. omringende wijken. Ook onze wijk 

heeft daaraan deel genomen. De oorspronkelijke wens van Madurodam om het hele bos aan de 

achterkant tot een soort Efteling om te vormen is gewijzigd  naar een veel compacter plan met een veel 

geringer beslag op het bos.  

Wij betreuren het, dat ten behoeve van de toekomst van een belangrijke Haagse attractie, groen moet 

worden opgeofferd. Die afweging is aan u, de gemeenteraad. Voor ons is behoud en versterking van 

het groen een belangrijk uitgangspunt. In het PUK, dat door de gemeente is opgesteld ten behoeve van 

de inkadering van de uitbreiding, worden juist voor het groen een aantal belangrijke randvoorwaarden 

benoemd: 

 Compensatie van de oppervlakte bos, die verloren gaat,  

 vergroening van het voorplein en 

 aandacht voor de groene invulling van de rand om Madurodam.  

Deze randvoorwaarden zijn echter op een aantal punten nog te globaal. Een belangrijke voorwaarde 

voor de fasering van de uitvoering van de groene elementen ontbreekt geheel. 

 

Compensatie bos 

Aangezien het bos, dat mogelijk verloren gaat, een gevestigd bos betreft, met deels oude bomen, zou 

compensatie elders naar nieuw te planten bos tenminste moeten verdubbelen. Voordat het nieuw te 

planten bos, dezelfde ecologische kwaliteit heeft, gaan er jaren overheen. Het voorstel om de helling 

van het Teldersviaduct daarvoor te benutten is mogelijk een haalbaar idee, maar te weinig onderzocht 

om dat als enige te benoemen. Wij zouden graag zien, dat er meerdere mogelijkheden worden 

onderzocht, die elkaar ook kunnen versterken.  

De benoeming van het stuk groen langs de Kwekerijweg tot Stedelijke Groene Hoofdstructuur is 

prima, maar kan niet als compensatie worden gezien, aangezien het al groen is. Het is een vestzak-

broekzak compensatie.  

 

Vergroening van het voorplein 

Hiervoor hebben wij al jaren gepleit. Het plein was oorspronkelijk ook groener aangekleed en is de 

laatste jaren verworden tot een bus uitladingsplek en steenvlakte met een enkele boom. De eerder 

aanwezig borders met seizoensbloemen zijn helaas verdwenen. Het kan nu niet duidelijk en stevig 

genoeg worden benoemd als voorwaarde voor ontwikkeling. Nu ontwikkeling van Madurodam op dit 

voorplein niet haalbaar wordt geacht als gevolg van leidingen en andere belemmeringen, is 



 

vergroening de beste invulling . Wij verwachten een aantrekkelijk en echt groen plein, dat kan 

bijdragen aan de verbinding tussen de Scheveningse Bosjes, het Kanaal , en het verder weg gelegen 

Westbroekpark en de groene wijk Duttendel.  

 

Groene wal / omgrenzing van Madurodam 

Mede op aandringen van de klankbordgroep is er uiteindelijk een omgrenzing voorgesteld door middel 

van een “ecowal”, die moet bijdragen aan de bosfunctie en een fraaie afgrenzing vormt langs zowel 

het fietspad van de Haringkade als de kant van het Teldersviaduct. Respect voor de bestaande 

glooiingen,  invulling met passende beplanting en mogelijkheden voor schuilgelegenheden voor kleine 

dieren zijn daarbij van groot belang. Het moet niet het karakter krijgen van een stenen grens. Voor 

zover de te realiseren bebouwing daar onderdeel van wordt, is ook vergroening van de wanden 

belangrijk. Wij vinden dat de te bereiken kwaliteit beter in het PUK moet worden verwoord. 

 

Fasering van de aanleg  

Om de verstoring in het bos van de aanleg van een ecowal tot een minimum te beperken is het van 

belang, dat de ecowal in een keer wordt aangelegd, ook al vindt de uitbreiding van Madurodam in 

fasen plaats. Madurodam krijgt daardoor een stuk bos binnen haar grenzen, dat gefaseerd zal worden 

benut voor overdekte ruimtes. Wij pleiten ervoor, dat de bosdelen binnen het terrein pas worden 

gekapt als er daadwerkelijk bouwactiviteiten gaan plaatsvinden op het betreffende terreindeel. Op die 

manier vindt er een geleidelijke overgang plaats van bos naar bebouwing binnen de terreingrenzen. Dit 

is des te meer van belang, nu compensatiebos niet direct aansluitend kan worden gevonden en 

compensatiebos een lange tijd nodig zal hebben naar volwassenheid. Hoe langer bomen behouden 

kunnen blijven hoe beter het is.  

 

Het PUK zou aan kracht winnen en een beter kader bieden voor de verdere ontwikkeling en uitvoering 

van de eventuele uitbreiding van Madurodam als het op bovenstaande punten nog zou worden 

versterkt. Wij blijven bovendien graag  betrokken in de klankbordgroep bij de verdere uitwerking van 

onderdelen.  

 

Met vriendelijke  groet,  

 

 

 

 

G.C. Muller, voorzitter   J.E.F.M. Den Drijver-van Rijckevorsel, secretaris 

 

 


