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AVN reactie op plannen voor Landschapspark Madestein 
 

Bij de inrichting van Madestein werd in 1969 tuinbouwgrond omgevormd tot 
recreatiegebied. Achter het zand van de duinen en strandwallen ligt hier vooral vette zeeklei 
die ooit is afgezet door de Gantel, een voormalige zijarm van de Maas.  Die zeeklei zit vol 
met voedingsstoffen waardoor het groen van Madestein heel wat ruiger en explosiever 
groeit dan op de voedselarme zandgronden van de duinen. 

Madestein werd een mix van water en land. De plassen werden niet alleen aangelegd voor 
waterrecreatie, maar vooral om ruimte te bieden aan de waterhuishouding van het 
aangrenzende Westland. Het regenwater dat van de kassen stroomde, moest allereerst 
opgevangen worden voor het naar zee kan worden uitgepompt. En daar dienen die plassen 
nog steeds voor. 

Nu de verstedelijking steeds verder oprukt en kassentuinbouw in de omgeving wordt 
ingeruild voor woonwijken, moet er ook worden nagedacht over het gebruik van de 
bestaande natuur- en recreatieplekken. Daarbij moet volgens de AVN de bestaande 
zonering zoveel mogelijk worden gehandhaafd ten behoeve van de natuur. Dat kan door het 
aantal toegangen beperkt te laten, geen nieuwe bruggen aan te leggen, en paden niet te 
verharden. Dus geen verhard rondje om de plas. Tegelijk is dit een kans om de natuur te 
versterken door de aanleg van natuurlijke oevers, en bijvoorbeeld een amfibieën poel. 
 
Volgens het College is door de gebiedsontwikkeling van Vroondaal, en ook het gebruik van 
recreatiegebied Madestein, behoefte gekomen aan een “kwaliteitsimpuls” van een gedeelte 
van het recreatiegebied, namelijk het Landschapspark Madestein (zie collegebesluit RIS 
283365). Een van de speerpunten van het College is het “vernatuurlijken”. Dat lijkt de AVN  
in strijd met het eerste speerpunt: ”Aanleggen van dwarsverbindingen door het park, incl. 
recreatief parkpad rondom de plas, dat jaarrond begaanbaar is.” Voor de AVN is het van 
belang dat natuurwaarden worden behouden en waar mogelijk versterkt. 
 
Recent is een voorontwerp beschikbaar gekomen: de "kwaliteitsimpuls landschapspark 
Madestein" https://www.vroondaal.nl/parkmadestein/ 
 
Daarvoor doet de AVN onderstaande voorstellen.  
In het kort: goed voor de natuur is dat er met het plan natuurlijke oevers worden aangelegd 
en natuurlijke beplanting toegevoegd. Belangrijk is echter de bestaande zonering ten 
behoeve van de natuur te handhaven. Dus geen nieuwe toegang aan te leggen over het 
kanaal of brug over de plas en nieuwe verharde (fiets)spaden. Een beperkt aantal paden kan 
worden voorzien van half verharding. 
 

https://denhaag.raadsinformatie.nl/modules/13/overige_bestuurlijke_stukken/65788
https://denhaag.raadsinformatie.nl/modules/13/overige_bestuurlijke_stukken/65788
https://www.vroondaal.nl/parkmadestein/


 
 
 
 
 
Achtergrond 
Het plan gaat over het zuidwestelijk gelegen deel van het Recreatiegebied Madestein. Dit 
recreatiegebied is eind jaren ‘60 ontwikkeld op de grens van de woonwijk Kraaijenstein 
(Loosduinen) en het kassengebied rondom de gemeentegrens van Den Haag en Westland, in 
twee polders, de Oostmadepolder en de voormalige Zwarte polder. Langs de Lozerlaan werd 
het gebied ingericht met een wijk- en buurtfunctie. In het meer zuidwestelijk gelegen deel 
kwamen recreatievoorzieningen.  
Bezoekers komen tot nu toe hoofdzakelijk uit Loosduinen en Monster.  
Er zijn zeer veel woningbouwontwikkelingen in Den Haag en Westland: zie bovenstaande 
kaart voor de plansituatie 2030. Te verwachten is dat door de nieuwbouw rondom 
Madestein) het gebied zwaar belast zal worden door gebruikers uit de wijken Vroondaal 
Noord 1+2 (1015 woningen), Vroondaal Zuid 1+2 (928), Westmade Noord (500) en Park 
Bloemendaal/Parnassia (288). 
Een goede afstemming van natuurwaarde en recreatie in het landschapspark is noodzakelijk 
voor dit grote groengebied, dat deel uit maakt van  de ecologische hoofdstructuur van Den 
Haag. Voorkomen moet worden dat de natuurwaarde verdwijnt omdat het gebied de druk 
niet aankan. 
 
1. Voorstellen voor verdere verbeteringen van de natuur-ecologie en waterkwaliteit  
Een positief aspect van het ontwerp voor de natuur is de aanleg van natuurlijke oevers.  In 
de huidige situatie is er heel veel riet. Toch zouden wij er voor willen pleiten niet alle riet te 
verwijderen. Stroken met riet geven beschutting voor bijzondere vogelsoorten.  
Bij de inlaten van water voor waterberging kan riet een zuiverende werking hebben. 
 
Daarnaast zou het gunstig zijn een amfibieënpoel aan te leggen die niet in verbinding staat 
met water waar vissen in voorkomen. 
 
Belangrijk is ook een of meer rustzones voor de natuur aan te wijzen. Die zijn er nu ook, onder 

andere door de inrichting van de paden. 
 



2. Padenstructuur en verbindingen 
Volgens het concept plan komt er een ‘rondje plas’ met een verhard pad, voor voetgangers, 
skaters en fietsers. Daarnaast ook meerdere nieuwe verbindingen naar de nieuwe 
woonwijken er omheen en de regionale recreatieve routes. Daarbij komt er verharding van 
natuurlijke paden en grasvelden.  
 

Detailkaart bestaande paden Landschapspark Madestein 
 

Blauw = ruiterpaden 
Rood = fietspaden 
Bruin = halfverharde en asfalt wandelpaden. 

De AVN beveelt aan de bestaande paden te handhaven en niet uit te breiden, de 
halfverharde paden niet te vervangen door asfalt. Deze paden moeten wel opgeknapt 
worden voor een goede toegankelijkheid voor wandelaars, rollators, rolstoelen, 
kinderwagens en joggers. 
 
Wij raden een natuurlijke (half) verharding aan die ongeschikt is voor fietsers en skaters. 
Voor hen zijn er genoeg alternatieve (fiets)paden in de buurt. Zo kunnen wandelaars met 
rolstoel/kinderwagen en /hardloop gebruikers ongestoord genieten van de aantrekkelijke 
recreatieve weides.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Recreatieve routes (in onderzoek), bron presentatie Park Bloemendaal 3 juni 2020:  

 
 
 
De AVN beveelt aan het aantal toegangswegen te beperken en deze zeker niet aan te leggen 
waar deze meer rustige gebieden met natuurwaarden doorkruisen, in het noordwesten van 
landschapspark Madestein, de verbinding met Park Bloemendaal. (Op bovenstaande kaart 
in het paars, de brug over het kanaal en over de plas. Zo blijft de bestaande zonering tbv de 
natuur en rustzoekende recreanten gehandhaafd. 
Er wordt door de aanwezigheid van veel maneges in de Westlands Zoom veel gebruik 
gemaakt van het ruiterpadnetwerk. Bij uitbreiding van van het padenstructuur moet er ook 
gekeken naar de relatie met de bestaande ruiterpaden.  
 
Ook fietsers maken veel gebruik van de fietsroute Van Zee naar Zweth. 



 
3. Gebruik van het gebied, inrichten van speelzones 

 
In het concept plan worden twee speelzones voorgesteld, een nabij de aan te leggen wadi 
in het zuidoosten, met op natuur georiënteerde speelelementen (3a). De tweede is gelegen 
in de nabijheid van Partycentrum Madestein bij het strandje met waterspeeltoestellen (3f).  
 
3 a. Het Scharnier: tussen Madesteinweg en fietspad 

In het voorstel komt hier een Wadi (eis Hoogheemraadschap voor wateropvang), met een 
kinderwaterspeelplek. Het gebied ligt in het enige jaarrond hondenvrijloopgebied, nabij het 
hondentrainingcentrum. 
 
AVN voorstel: 
 

1. Geen extra paden toevoegen, naast het bestaande ruiterpad, het fietspad upgraden 
naar shared space pad voor wandelaars, fietsers en skaters. 

2. Handhaaf op het rechter veld het hondenpark/hondentrainingveld met omheind 
grasveld,  voorzien van bankjes en vuilnisbakken, in het kader van de bestaande 
zonering. 

3. Toegang voor Vroondaal Noord via bestaand onverhard pad bij grote pad voorzien 
van knuppelpad overgang ter hoogte van de wadi. Toegang voor Vroondaal Zuid via 
gemaaid pad in een bloemenrijk grasveld tussen fietspad en hondenveld. Scheiding 
van bosschages tussen deze twee grasvelden handhaven en eventueel aanvullen met 
zoomvegetatie. Ook zoveel mogelijk bomen sparen of verplanten. 

4. Hier geen waterspeelplek voor kinderen aanleggen, maar de bestaande 
waterspeelplek bij het restaurant uitbreiden. Er worden voldoende speelplekken 
aangelegd in de bebouwde omgeving. 

 
 



3b Zwemstrandje met Snackkiosk Madeliefje, openbaar toilet, parkeerplaats, Kindcentrum 
Vroondaal  

 
 
3c Vijver tussen Grote plas en de Madepolderweg bij de Boomaweg. 

 
AVN voorstel: 
Deze lage plek is met riet dicht gegroeid. Door hiervan een amfibieën poel van te maken 
wordt de biodiversiteit van dit gebied vergroot. Zaak is wel dat deze poel niet aangesloten 
wordt met open water. 
Probleem is echter dat men voornemens is dit water ook te gebruiken als wateropvang en 
dat het dus dan wel mogelijk wordt voor vis om er te komen.  
Het is goed te onderzoeken of er een alternatief is voor de wateropvang, dan wel of er op 
een andere plek een amfibieën poel kan worden aangelegd. 
 



3d Lelievijver met twee eilandjes. 

 
In deze vijver is een vissenpaaiplas voorzien. Vanaf de Oostmadeweg zijn twee paden 
voorgesteld: 
Een pad aan de kant van Vroondaal Noord 1 richting Levende Have (politiehonden-
trainingcentrum) en een pad vanaf het fietsknooppunt met een splitsing, een tak over 
grootste eilandje en een tak richting zwemstrandje. (Startpunt van beide paden is gelijk 1 
bovenlangs vijver richting Levende Have en brugverbinding met Vroondaal Noord 2, en 1 
rechts van vijver met een splitsing.) 
 
Voorstel AVN: 

1. Het eerste pad loopt door grasveld (omvormen tot pad met halfverharding) en langs 
de vijver. Dit is een modderig pad, maak hier een knuppelpad van. Maak van het 
grasveld een bloemrijk grasveld. 

2. Laat de aftakking van het tweede pad over het grote eiland vervallen. De vijver 
wordt nu aan de kant van de Levende have (politiehondentrainingscentrum) 
verbonden met de grote plas. Door deze ook aan de restaurant zijde met de grote 
plas, ter hoogte van de inham en het grasveld tussen deze verbindingen om te 
vormen tot bloemrijk grasveld ontstaat een duidelijke zone met de hoge ecologische 
natuurwaarde tussen de oostelijke en westelijke delen bij Vroondaal Noord 1,2 van 
het park. Door twee verbindingen met de grote plas te maken kan het water en de 
vissen circuleren. Door een rietkraag in de oevers wordt het water gezuiverd. 

 
3e Voorgestelde brugverbindingen tussen Vroondaal Noord 2 en Vroondaal Zuid 2 



 
Voorstel AVN: 

1. Ter hoogte van de uiterste grens van het politiehondentrainingterrein met 
geluidswal is een brugverbinding met Vroondaal Noord 2 voorzien.  
We stellen voor deze extra toegang en brug te laten vervallen tbv de rust van de 
natuur.  Er is immers al een verbinding iets verderop.  

2. In plaats van een vaste brug over de plas stellen we trekvlot voor richting het 
restaurant, zoals bij het Westbroekpark. (toezicht/beheer door en aanleg bij  het 
restaurant) 

 
3f Gebied tussen Restaurant en Oorberlaan. 
 

 
Op het grasveld het dichtst bij het restaurant ligt een waterspeel/zwemstrandje.  
 
 
Voorstel AVN: 

1. Paden: Asfalt en modderpaden vervangen met halfverharding. 
2. (Water)speelplek/ zwemstrandje uitbreiden op het grasveld het dichtst bij het 

restaurant. 
3. Het andere grasveld indien nodig als tweede omheind hondenveld voor Vroondaal 

Noord en Zuid 2. (Met bankjes en vuilnisbakken bij toegangspoorten aan de kant van 
het restaurant, Madepolderweg en Oorberlaan.) 

 
 
Tot slot 
Hierbij het verzoek de AVN te betrekken bij de uitwerking naar het definitieve ontwerp van 
het beplantingsplan voor bomen, heesters, struiken en ruige bermen en ook bij het 
boomcompensatieplan. 
 

Contactpersoon voor de AVN: Marian Langeveld 

 

 


