
 

 

 
 

Groen rond Den Haag: 
Ga eens naar een ander stukje Haags groen 
De voorgestelde nieuwe recreatieve routes naar  
Landschapspark Madestein zijn daarvoor echter niet nodig 

 
In een recente nieuwsbrief van het Haags groen wordt verwezen naar Madestein en Uithof 
als alternatief recreatiegebied1. 
Als het zonnetje schijnt, trekken veel mensen naar het strand, de duinen en bossen. “We zit-
ten veel binnen, dus even een frisse neus halen is enorm belangrijk”. 
Dit heeft als gevolg dat in de afgelopen maanden de recreatiedruk op de Haagse groenge-
bieden enorm is toegenomen. De groene recreatiegebieden zijn als publieke ruimte ineens 
ook de nieuwe kroeg, vergaderruimte, sportschool, kantine, buurthuis en mindfulness klas-
ruimte ineen, waardoor ze overvol zijn geworden. 
 
Tegen deze achtergrond lijkt het een goed idee om nieuwe recreatieve routes naar deze al-
ternatieve recreatiegebieden aan te leggen, maar is dat ook daadwerkelijk nodig?  
 
Deze recreatieve routes gaan door het weinige groen in de nieuwe wijken. Ze doorkruisen 
daar de zonering ten behoeve van rust voor mens en natuur.  
Ze zijn ook niet nodig, want er zijn voldoende alternatieven. 

 
1 https://hethaagsegroen.nl/het+groen+in/1845946.aspx?t=Vermijd-de-drukte-en-ontdek-eens-andere-Haagse-

natuur 



 

 

 
 
In de AVN reactie op de plannen voor herinrichting van de recreatieplas Madestein tot Land-

schapspark Madestein wordt ingegaan op de paden binnen het park zelf en naar omlig-

gende woonwijken. 

In deze notitie wordt ingegaan op de (recreatieve) routes tussen Landschapspark Madestein 
en het grote ecologisch/groen netwerk van Zee tot Zweth. 
 
Nieuwe recreatieve routes door het groen 
 
In 2018 zijn onderstaande voorstellen gedaan voor recreatieve routes. 
 
 

Van zee tot Zweth fase 2, DSO/ Stedenbouw en Planologie, 19 maart 2018, de voorstellen zijn sinds-
dien gewijzigd zie i 

 
Wat niet goed te begrijpen is, is waarom er vlak naast de bestaande noord-zuid fietsroutes 
weer een nieuwe zou moeten komen met een nieuwe brug over het kanaal en ook een 
nieuwe brug midden over de plas in het landschapspark Madestein. Deze overbodige 
nieuwe route doorkruist de bestaande zonering in landschapspark Madestein (zie AVN over 
landschapspark Madestein).  
 



 

 

De gemeente Den Haag heeft de nieuwe recreatieve routes door de nieuwbouwgebieden 
Vroondaal en Park Bloemendaal ook voorgesteld tijdens de voorlichtingsbijeenkomst 3 juni 
2020 van de klankbordgroep Park Bloemendaal. Daar werd onderstaande kaart gepresen-
teerd met recreatieve routes (om nieuwe verbindingen te onderscheiden van de bestaande 
zijn deze in paars aangegeven op de kaart). 

 

De voorgestelde nieuwe verbindingen (cirkels op bovenstaande kaart) zijn onwenselijk uit 

oogpunt van natuurwaarden, want juist de bossen op het schiereiland waar deze in liggen 

vormen een groene buffer tussen de twee woongebieden. Deze zone en bosjes op het toe-

komstige Park Bloemendaal zouden juist behouden moeten blijven voor vogels en vleermui-

zen. 

 

De huidige bewoners van bewoners vereniging Bloemendaal (ca 200 woningen) lopen met 

honden over het Parnassia terrein. Met de bouw van Park Bloemendaal (288 woningen) zal 

ongetwijfeld het aantal honden op het Parnassiaterrein toenemen. Door ook nog eens de 

hondenbezitters van Vroondaal Noord 2 (700 woningen) met deze nieuwe verbinding mak-

kelijk toegang te verlenen tot het Parnassia terrein, zullen honden een verstorende en ver-

vuilende invloed hebben op de natuurwaarden van dit gebied. 

(zie de wegenkaart van omgeving Park Madestein hieronder voor de precieze locaties van 

deze wijken). 

 

 

 



 

 

Bestaande alternatieve recreatieve routes 

Aan de grens van Den Haag met het Westland verbindt de ‘van Zee tot Zweth fietsroute’ het 
strand via de grote groengebieden: Ockenburgh, Madestein en de Uithof met de Zweth in 
het Delftland. 
Dit is niet de enige recreatieve fietsroute, zie onderstaande kaart van de  

de Parkenroute Den Haag: een fietsroute die de groengebieden rond de stad met elkaar ver-
bindt. Daarnaast zijn er landelijke fietsroutes en het fietsknooppuntennetwerk. Doordat de 
gebieden al met elkaar zijn verbonden kunnen bewoners, bezoekers en toeristen ook al over 
deze gebieden worden verspreid, en zijn de nieuwe routes overbodig.  
 

Parkenroute Den Haag  

https://routeplanner.fietsersbond.nl/#route?marked=marked%2F863%2Fdepar-

tures%2F867167%2Froutes 

 

Bestaande alternatieve routes door de wijken 

Het argument van de gemeente voor een fietsbrug tussen Park Bloemendaal en Vroondaal 

was, dat het voor de kinderen uit Park Bloemendaal mogelijk moet zijn dat zij binnendoor 

naar school kunnen fietsen. 

De basisschool die nu tijdelijk op het parkeerterrein langs de Madepolderweg bij Vroondaal 

Zuid 1 staat, gaat uiteindelijk verhuizen naar Vroondaal Zuid 1 aan de Madesteinweg tegen-

over de Witte Vlek. Hier komt ook een winkel- en medisch centrum.  

Vanuit Park Bloemendaal is het mogelijk om via het Parnassia terrein binnendoor langs de 



 

 

Stenen Kamer en Vroondaal te fietsen. Of langs de Monsterseweg Sportvelden ( 60 nieuw-

bouw woningen) naar de Madesteinweg met het twee richting fietspad aan de zijde van de 

genoemde woningen.  

Ook langs de Monsterseweg tussen Loosduinen en Monster ligt een vrijliggend fietspad. 

 

Onderstaande kaart is de wegenkaart van omgeving Park Madestein met toelichting: 

Rode lijnen: fietspaden over Parnassia terrein en aansluiting Westmade Noord 
 
Gele lijnen: fietspaden (met aansluiting op) van Zee tot Zweth fietsroute 
 
Blauwe stip:   de Stenen Kamer. 
 
1 Vroondaal Noord   2 Vroondaal Zuid 
1a Vroondaal Noord 1 (307)  2a Vroondaal Zuid 1 (533) 
1b Vroondaal Noord 2 (708)  2b Vroondaal Zuid 2 (309) 
 
3 Parnassia terrein   4 Sportvelden 
3a Parnassia    4a Sportvelden Madestein 



 

 

3b Park Bloemendaal (288)  4b nieuwbouw Sportvelden     
          Monsterseweg (60) 
 
5 Witte Vlek met vogelrustgebied 6 Tuinvereniging Madestein 
 
7 Park Madestein 7a Landschapspark Madestein      7b Stadspark Madestein 
 
8 Westmade Noord 
 
 
Nb. Het groene gebied in Vroondaal Zuid 2 bestaat uit volkstuinen, zie nummer 6 op de 
kaart. 
Op de grens van Vroondaal Zuid 1 en 2 een groen blijvende zone. 
 
 
 
. 
 

 

Concluderend: er zijn voldoende alternatieve fietsroutes aanwezig en de voorgestelde 

nieuwe verbindingen door het groen zijn niet nodig. 

 

 

. 

 

 

 

 
i  Zie kaart, in eerste instantie wilde de gemeente Den Haag dat de fietslus via Vroondaal 

over de Bep Bakhuijsweg over het Park Bloemendaal en Parnassiaterrein via het van Ley-
denhof en Hyacintenbos zou gaan lopen. De route door het Hyacintenbos, en de fietsroute 
over de Bep Bakhuijsweg zijn door de klankbordgroep Park Bloemendaal afgeraden. 
Bij de laatste klankbord bijeenkomst is de fietsbrug verbinding tussen Parnassia en 
Vroondaal opgeschoven richting Oorberlaan, met als argument dat de schoolkinderen bin-
nendoor naar de nieuwe school in Vroondaal moeten kunnen fietsen ipv 2x de Oorberlaan 
over moeten steken. 


