
Tips voor VO Park Madestein 

Het zou mooi zijn om beide zijdes van het grote meer te verbinden met een brug - bijvoorbeeld 
tussen profiel D2 en profiel C. Het lijkt op de tekening of hier vroeger ook een brug was. Daarmee is 
restaurant madestein ook beter bereikbaar vanuit Vroondaal Noord. Verder zou een voetbal of beach 
volleybal veld ook leuk zijn. 

Is er voldoende rekening gehouden met de vorming van blauwalg? Dit is nu een veelkomend 
probleem in dergelijke plassen. Is bekend wat de reden is dat dit veel voorkomt op deze locatie(veel 
visvoer/instroom van fosfaat uit tuinbouw)? En gaan de veranderingen die nu aan de plassen gedaan 
worden leiden tot een betere waterkwaliteit en dus minder blauwalg. Wordt het water gezuiverd bv 
voordat het de plassen in stroomt of zou een zuiveringsinstallatie hieraan bij kunnen dragen. Is er 
voldoende beweging in het water om blauwalg te voorkomen, moeten er misschien pompen worden 
aangelegd om het water rond te pompen wanneer afvoer van het water niet kan. Kortom is er een 
plan om de groei van blauwalg te voorkomen zodat juist in de zomer kinderen gebruik kunnen maken 
van deze plas om verkoeling te zoeken. Dit aangezien hittegolven alleen maar vaker plaats gaan 
vinden.  

Het gebruik van Madestein als recreatiegebied kan aanzienlijk worden verbeterd als het water 
gedurende de zomer ook geschikt zou zijn om te zwemmen. Nu kan dat niet ivm oa. blauwalg. Welke 
maatregelen worden genomen om het gebied in dit opzicht ook een kwaliteitsimpuls te geven?  

Plaats genoeg prullenbakken deze lopen zomers over en zorg voor genoeg parkeergelegenheid om 
parkeren in de woonwijk voor bezoek park tegen te gaan 

Is er voldoende parkeer gelegenheid voor auto's, brommers en fietsen (zeker met het groeiend 
aantal bewoners)? 
Nu wordt er in het Noord-oost en zuid west deel van het park veel gebarbecued, komt hier een 
brandveilige barbecue plaats?  

voldoende bankjes om op te zitten  

Zou het mogelijk zijn om een brug over de plas vanuit de wijk Vroondaal Hofstedepark naar 
restaurant Madestein te realiseren? 

Ik mis horeca bij de speelweides. Iets met terras waar je als ouders kan zitten en je kinderen lekker 
spelen op strandjes. Beetjr strandtent achtig. Plus hoe gaan jullie zorgen dat er weer niet na 4 weken 
zomer weer blauwalgen zijn..? 

Ik hoop eigenlijk dat jullie asfalt kunnen vervangen door schelpen paden. 
Asfalt heeft mijn inziens geen meerwaarde voor een natuurpark behalve dat er geskate kan worden. 
Ik loop dagelijks een rondje om de plas dat gaat prima. 
 
Misschien is het mogelijk om doorstroming te creëren zodat er minder blauwalg is in de zomer? 
 
Ook ben ik bang dat het nu in de zomer nog drukker wordt met bbqende mensen 

Geen 

Ik mis een plek voor honden om los te lopen. In de wijk Vroondaal zijn veel honden. Tel eerst eens 
de gezibben met honden hier in de wijk. Het veld waar nu een speelplaats komt voor kinderen is nu 
een speelplaats voor honden. Daar wordt veel gebruik van gemaakt, zeker in de periode mei t/m 
oktober als de hondrn niet rond de Madesteinplas mogen komen. Ze kunnen hier lekker rondrenben 
en loslopen. Verder hoop ik dat er niet meer gebarbequed mag worden. De mensen laten een 
puinhoop achter. Ze poepen en plassen in de bosjes. Kappen takken van bomen voor een open 
vuurtje.Laten de kolen en rotzooi achter op het gras. Leuk zo'n plan maar het is geen sprookje. Er 
komen ook mensen van buiten Vroondaal die flink wat overlast geven. Zal er gehandhaafd worden 
op mooie dagen? Zullen er meer afvalbakken komen, zal er vaker en sneller vuilnis opgehaald 
worden. Zal er meer verlichting aangebracht worden? Zeker op de parkeerplaats waar jongeren van 
buiten de wijk met lachgas staan. Verder zou het fijn zijn als er een plek voor 12plussers komt 
bijvoorbeeld om te skaten, voetballen, basketballen. Kleuters blijven geen kleuters. Kijk vooruit.  

Graag genoeg vuilnisbakken plaatsen en BBQ CQ.het maken van vuur verbieden ( geeft veel troep 
en beschadiging grasveld) en feesten met muziek overlast verbieden ( alleen een vergunning voor 
het party centrum Madestein) 
parkeer verbod Oostmade weg, alleen voor bewoners en bezoek, eventueel voor de oudere jongeren 
voetbal/basketbal kooi 



Blijf zorgen voor een goede verbinding tussen dit water en het water bij de boomaweg om zo naar 
Poeldijk en verder te kunnen gaan.  

Laat het gebied een honden losloop gebied zoals nu. Het is voor de bewoners van Vroondaal heel 
belangrijk dat er met de hond gewandeld kan worden zoals in de huidige vorm! 
 
Niet teveel paden, zoals nu geeft een natuurlijk vrij gevoel, lekker met je voeten door het gras en de 
modder. 
 
Een basketbal veld of skatebaan 

Geheel Madestein toegankelijk houden voor honden en genoeg plekken houden waar ze los mogen!! 

Iets om blauwalg te voorkomen bijv zoals in de Prinsenbosplas in Naaldwijk  
Een deel met eetbare kruiden/planten/fruit en notenbomen 
Blote voetenpad 
Toegankelijke toiletten want nu ligt alles in de zomer langs de paden naar school 
Voldoende prullenbakken  

Het plan is ook met de animatie lastig voor te stellen als je het park niet heel goed kent (als nieuwe 
bewoner van vroondaal). Ik heb meer met plaatjes voor en na die ik op mijn eigen tempo kan kijken 
en terugkijken en beter gebruik van referentiepunten als restaurant, parkeerplaats,brug etc.  

Houd bij de definitieve uitwerking ajb oog voor het dierenleven dat er in Madestein zit (roofvogels, 
vossen, vele vogelsoorten). Ik juich de nieuwe ecologische elementen zeer toe, maar door de vele 
nieuwe paden zal de mens dit gebied meer gaan verstoren dan voorheen. Is er bijvoorbeeld 
aandacht voor ecologisch verantwoorde verlichting langs deze paden, zodat 's nachts de dieren rust 
krijgen en in hun bioritme blijven? Het veiligheidsgevoel van de mens staat altijd op gespannen voet 
met dichte beplanting en beschutting voor dieren, maar ik zou graag willen dat dit laatste voorgaat op 
de luxe voor mensen om in het donker ook nog door het park te willen banjeren. Speelelementen zijn 
in het ontwerp nu nog indicatief, maar ik hoop op zo natuurlijk mogelijke speelelementen die in het 
landschap opgaan en die zo min mogelijk vandalisme-gevoelig zijn. Madestein heeft nu al veel 
overlast van hangjongeren en drugsgebruikers, die zonder enige sociale controle in dit park hun 
gang kunnen gaan.  

We zien in dit ontwerp niet terug dat er veel tieners in de wijk wonen. Daarnaast komen er ook veel 
families recreëren. Een basketbal Court/5-a-side voetbalveldje zou voor deze jeugd een welkome 
aanvulling zijn.  
Meer wc’s voor vissers/recreanten. Zij doen nu hun behoefte in de bosjes.  

Geen 

-In de zomer kan je in een warme maand niet zwemmen in de plas Madestein door blauwalg (dit kan 
zo 2-3 maanden zijn). Is het mogelijk het water op een 1 of andere manier meer stromende te 
krijgen? Is er een andere natuurlijke manier om de blauwalg te voorkomen? 
- heel fijn dat er een pad helemaal rondom gaat komen! is het ook mogelijk om in het pad verlichting -
led te verwerken zodat als het ook donker is, de paden zichtbaar blijven (om te kunnen hardlopen) 

Graag heel hond vriendelijk. Ik ben 5 jaar geleden hier gaan wonen omdat er veel ruimte is voor de 
hond. Nu lees ik weer speeltoestellen etc niet toegankelijke voor honden. Ik wil graag in dit gebied 
rustig kunnen lopen met mijn hond zonder last te hebben van krijsende kinderen en speeltoestellen. 
In de wijk staan al ruim voldoende speeltoestellen en helaas geen ruimte voor honden. Graag ook 
eens aan honden denken en mensen zonder kinderen. 
De paden graag niet asfalteren, laat de natuur eens de natuur zonder beton en kunstmatig 
aangelegde nep natuur.  

Graag heel hond vriendelijk. Ik ben 5 jaar geleden hier gaan wonen omdat er veel ruimte is voor de 
hond. Nu lees ik weer speeltoestellen etc niet toegankelijke voor honden. Ik wil graag in dit gebied 
rustig kunnen lopen met mijn hond zonder last te hebben van krijsende kinderen en speeltoestellen. 
In de wijk staan al ruim voldoende speeltoestellen en helaas geen ruimte voor honden. Graag ook 
eens aan honden denken en mensen zonder kinderen. 
De paden graag niet asfalteren, laat de natuur eens de natuur zonder beton en kunstmatig 
aangelegde nep natuur.  

De speelzones worden vanzelfsprekend locaties, waar honden verboden zullen zijn. Ongelofelijk dat 
dit er in staat. Ik vind dit helemaal niet van vanzelfsprekend. Het is nu met name een honden uitlaat 
gebied waar ik zeer opgesteld ben. Wat teleurstellend dit ontwerp, komt mij zeer hond onvriendelijk 



over. Ik lees graag de hondenzones worden vanzelfsprekend locaties, waar BBQ'en mensen en 
gillende kinderen verboden zijn. 

Speelvoorzieningen voor kinderen in de leeftijdscategorie 8+ 

Er is te weinig aandacht voor vermaak van de wat oudere kinderen. We missen een voetbalkooi en 
een skatepark wat mij betreft. Dat zou juist prima in het park passen omdat de buurtbewoners dan 
minder last hebben van het lawaai. En oudere kinderen kunnen alleen naar het park, jongere 
kinderen niet.  
Daarnaast zou het heel leuk zijn als het zwemwater in de zomermaanden schoner zou blijven en 
geen blauwalg zou bevatten. Dus zoveel mogelijk waterplanten die de blauwalgen tegengaan. En 
dan in het water een glijbaan? Luchtkussens? Maak er een strandbad van voor de wijk! 

Er is te weinig aandacht voor vermaak van de wat oudere kinderen. We missen een voetbalkooi en 
een skatepark wat mij betreft. Dat zou juist prima in het park passen omdat de buurtbewoners dan 
minder last hebben van het lawaai. En oudere kinderen kunnen alleen naar het park, jongere 
kinderen niet.  
Daarnaast zou het heel leuk zijn als het zwemwater in de zomermaanden schoner zou blijven en 
geen blauwalg zou bevatten. Dus zoveel mogelijk waterplanten die de blauwalgen tegengaan. En 
dan in het water een glijbaan? Luchtkussens? Maak er een strandbad van voor de wijk! 

Ik heb een beetje het idee dat de honden en hondeneigenaren die al jaren heel dankbaar gebruik 
maken van het 'rondje' vergeten zijn in dit plan. Er komen steeds meer gezinnen met hond bij in 
vroondaal en je merkt dat het in de zomer als er maar een klein deel losloop gebied is echt een te 
druk stukje is en daarom zo heerlijk als we de ronde weer kunnen maken dus ik hoop dat we niet 
door dit plan beperkt worden en misschien kan er zelfs in de zomer een groter gebied voor de 
honden gecreëerd worden? 

Heuvels met mountainbike pad en aansluiting op het mountainbike parcours in de uithof is gewenst. 
Daarnaast een brug van de wal van de lelieplas naar het bosmeer. 

Wat ik me afvraag is of de vlonder rond de boom niet groter gemaakt kan worden (en mogelijk wat 
rondere vormen) met meer zitmogelijkheden. Zou bijv een ontmoetingsplek kunnen worden voor 
moeders als ze de kinderen naar school hebben gebracht.  
Wat ik nog mis in het geheel is wat kleine horeca / koffiehuisje / terrasje (buiten het al bestaande 
Madestein restaurant) . Uit geluiden uit de buurt maak ik op dat daar veel behoefte aan is. 
 
* aan het vijvertje tegenover ons huis (heel aan het begin vd Madepolderweg) zie ik dat de picknick-
tafel heel vaak gebruikt wordt ! Mogelijk dat er hier meer van kunnen komen in het park? 

Mooie tekeningen en eindelijk een pad rond het meer. Maar ik mis twee belangrijke dingen. Er is niks 
voor kinderen boven de 10, zoals basketballveld of skatebaan of anders. Daarnaast is er niks voor 
honden. Een waka vind ik persoonlijk zonde van het geld. Een doorgang is mooi tussen de velden, 
maar geef de honden de ruimte anders hebben ze geen plek. Het afsluiten van het grasveld bij 
madestein restaurant, laat deze lekker open. Zomers zijn er heel veel mensen bbqen, Zonnen en 
recreëren. 

Aan de kant waar de wadi en een speelzone is gepland is nu een losloopgebied voor honden. Ik zie 
een losloopgebied voor honden niet terug komen in het ontwerp voor de herinrichting? Dit zou wel 
een hele grote gemiste kans zijn voor alle hondenliefhebbers in de naastgelegen woonwijken en 
huidige gebruikers van het gebied.  

Maak de rondweg die toch al geschikt wordt gemaakt voor hardlopers en skaters direct nog 
aantrekkelijk en uitdagender om te gaan sporten. Een start en finishplek aangegeven op de grond, 
per 100 meter een markering en daarnaast (urban) fitnesstoetellen langs de route. Hiermee draagt 
het park direct bij aan de doelstelling van de gemeente: 100% sportdeelname in 2030. Nu wordt het 
park al gebruikt door hardlopers uit de wijk en verschillende bootcampclubs en zal dit het gebruik 
alleen maar verder stimuleren.  
 
De speeltuinen in Vroondaal zijn voornamelijk gericht op jonge kinderen tot een jaar of 10 oud. Dit 
past nu bij de populatie maar kinderen worden ouder. Om tegen te gaan dat deze speeltuinen over 
een paar jaar hangplekken worden voor de kleine kinderen van nu met de nodige overlast voor de 
bewoners is het zaak hierop nu vast te anticiperen. Maak het park geschikt voor tieners met 
bijbehorende speeltoestellen en passende “hangplekken” zoals bijvoorbeeld een kabelbaan en 
skatepark. Als de tieners zich in het park kunnen vermaken, voorkom je dat ze in de wijk gaan 
‘hangen’.  



- De wahdi met grote stenen in het water waar kinderen overheen kunnen lopen en springen ziet er 
gevaarlijk uit. Bijv. uitglijden met het hoofd op een steen, bewusteloos in het water terecht komen en 
dan verdrinken lijkt mij een onverantwoord risico. 
- algemene opmerking m.b.t. de wahdi en andere speelplekken en zitplaatsen: komen er borden met 
huisregels en cameratoezicht, surveillance etc.? Overlast van hangjongeren, daklozen, drank, 
blowen, barbecueën etc. dient voorkomen te worden. Het park heeft daarop (helaas) ook een 
aantrekkende werking. 
- de “shared” paden met fietsers en voetgangers door elkaar heen aan de rand can het park zijn een 
recept voor ongelukken, opstootjes en irritaties etc. In het centrum (langs de Bijenkorf o.a.) stapt 
daarom nu juist weer van dit idee af. Duidelijk gescheiden paden zijn veel veiliger en prettiger in het 
gebruik. 
- blijft het politietrainingscentrum voor honden en paarden bestaan op de huidige plek? Training met 
vuurwerk ‘s avonds geeft veel overlast, ook voor de natuur (dieren) in het park. Dit centrum past niet 
goed (meer) op deze plaats in de huidige opzet met uitgebreide woon- en recreatiefunctie. 

De natuurspeeltuinen zijn erg in trek. Advies is om te richten op speeltuin die geschikt is voor 10 en 
ouder, omdat deze gemist worden in de woonwijken. Kabelbaan, skatebaan, in Poeldijk is een mooi 
voorbeeld beschikbaar van een skatebaan die veel gebruikt wordt en niet teveel ruimte inneemt.  
Ook het plaatsen van sporttoestellen zou een mooie toevoeging zijn. Er is al een voorziening aan het 
andere meer, maar deze is erg druk bij mooie dagen. Misschien verdeeld over de wandel/hardloop 
route een aantal toestellen/hekken enz.  
Het zou leuk zijn als er bij de strandjes een zwemsteiger komt. Hier kan vanaf worden gesprongen 
en dit gaat wellicht het springen van de bruggen in de zomer wat tegen.  

Denk ook vooral aan de oudere kinderen die tot nu toe bij iedere speelplaats over het hoofd zijn 
gezien. Er is enorme behoeft aan een veldje waar ze kunnen voetballen  

Graag wat meer aandacht voor sport/fitness mogelijkheden. Er wordt in het plan niet gesproken over 
de snackbar naast het parkeer terrein. Dat is nu een beetje een dump. Misschien een knappe locatie 
waar nu de tijdelijke school staat. 

Honden en vissen verbieden 

Met het oog op de wat oudere kinderen: iets van een kabelbaan of skatepark.  

Er zijn genoeg speeltuinen voor jonge kinderen in de wijk. Zet er iets spannenders neer! 

Meer inrichten voor wat oudere kinderen, voetbal en/of basketbalveld. Een skatepark zou helemaal 
te gek zijn. Vergeet ook niet dat dit een vaste plek is voor veel honden, maak het graag 
hondvriendelijk met een losloopgebied. 

Meer speel faciliteiten voor grotere kinderen.  

Wellicht iets voor oudere kinderen. Denkend aan skatebaan of basketbal court.  
 
Voor sportievelingen een fitness circuit langs het wandelpad? 

Niet te veel recreatie en speeltoestellen. Het is een natuurgebied en dat moeten we respecteren en 
koesteren.  
De rust en puurheid is juist wat me daar brengt.  

Ik vind het een prachtig plan, mooi met behoud van de natuur en geen toeristische trekpleister. 
Rondje om de plas is fijn. Ik mis alleen de brug over de plas die in eerdere plannen voor kwam. 
Daarnaast mis ik een voetbalveldje oid voor de wat oudere jeugd.  

1. Een fiets-/voetgangerbrug halverwege over de plas. Deze was aanwezig in een eerder 
voorontwerp uit 2017 en staat ook 'lichtjes' ingetekend in de huidige pdf (http://www.vroondaal.nl/wp-
content/uploads/2020/10/95019583-MADE-LAN-TEK-007-PR-dd29-10-2020-002.pdf). Anders is het 
rondje om de plas van 3km wel erg lang. 
 
2. Gaan de strandjes opnieuw voorzien worden van vers en schoon zand? En graag regelmatig 
onderhoud (zand bijstorten) zodat het een schoon strandje blijft. 

Maak ook delen vrij voor honden, losloopgebied. 

honden losloopgebied. minimaal gelijk aan strand !! 

Meer speel faciliteiten voor grotere kinderen.  



Voor iedereen ruimte mens en ........ dier. 

 

Denk ook vooral aan de oudere kinderen die tot nu toe bij iedere speelplaats over het hoofd zijn 
gezien. Er is enorme behoeft aan een veldje waar ze kunnen voetballen  

Geen honden uitlaat daar en men rekening houdt met de watervogels  

- De bankjes die momenteel achter de grote boom geplaatst zijn (waar nu het noodgebouw van de 
school staat) deze voor de boom te plaatsen zodat je lekker on de boom zit en wel vrij uitzicht houdt.  
- Omheind gebied voor honden waar zij hun gang kunnen gaan (zoals in Ockenburgh).  
- De snackbar omtoveren in een horeca gelegenheid die past bij die wijk. Meer een lunchroom/koffie 
tentje en minder snackbar gehalte.  

Momenteel zijn er in de omgeving Madestein en Vroondaal al heel veel speelvoorzieningen getroffen 
voor de jongere kinderen (< 11 jaar). Voor de jeugd 11 jaar en ouder daarentegen zijn er nauwelijks 
voorzieningen voorhanden. Graag zie ik ergens (omgeving partycentrum Madestein?) een 
multifunctioneel sportveld verrijzen zoals een Cruijff-court of Krajicek playground. Een skatepark is 
daarbij wellicht ook leuk voor de oudere jeugd.  
Het recreatief gebruik van de waterplas is ieder jaar slechts enkele weken tot maanden mogelijk 
i.v.m. de kwaliteit van het water. Veel kinderen (m.n. de oudere kinderen) maken gebruik van de plas 
om te zwemmen en te recreeren, maar deze valt weg wanneer de meetresultaten van het 
wateronderzoek tot een negatief zwemadvies leiden. Wellicht kunnen er waterkwaliteit verhogende 
maatregelen worden toegepast, zodat er het hele jaar kan worden gezwommen. Ik denk bijv. dat 
oppervlaktelozing van afvalwater van de glastuinbouwsector in de kanaaltjes waarmee de 
Madesteinplas in verbinding staat niet ten goede komt aan de waterkwaliteit. 
Zelf sport ik regelmatig en loop ik o.a. hard. Ik heb niets tegen honden en begrijp dat deze uitgelaten 
moeten worden. Wel ben ik van mening dat deze aangelijnd dienen te worden in recreatiegebied. Te 
vaak ben ik nl. door honden achterna gerend die meerennen en naar/in de benen happen. Ook zie ik 
in Madestein met enige regelmaat loslopende 'vechthonden' terwijl er kinderen rondlopen. Verder is 
er door de eigenaar veelal geen zicht op de loslopende hond die ergens zijn behoefte doet terwijl er 
een opruimplicht is.  
Er zullen i.i.g. duidelijke regels moeten worden opgesteld waarvoor het gebied zich wel en niet leent. 
Je hoopt er hierbij op dat mensen deze naleven. Indien dit niet het geval is, hoop ik dat er 
teruggevallen kan worden op daadwerkelijke handhaving.  

Een hangplek voor oudere jongeren vanaf 12 a 13 jaar. Dit kan zijn een skate/step-stuntbaan, een 
sportplek (kooi?) voor bv. voetbal, hockey of basketbal met wat zitplekken. Dit om rottigheid van 
hangjeugd te voorkomen. Voldoende prullenbakken plaatsen, aanwijzen van bbq plek, meer 
surveillance om park netjes te houden. Een plek waar je een ijsje of patatje of broodje kan halen met 
wat zitjes.  

Verbind het grote kanaal van Vroondaal met het grote meer van Madestein. Een brug in de 
Oostmandeweg zou het grote kanaal verbinden met het andere kanaal in het westen en van daaruit 
de beste plek vinden om een kleine doorgang naar het grote Madestein-meer te graven. Hierdoor 
komt de waterkwaliteit en het leven in Vroondaal ten goede en krijgen eigenaren een groot 
recreatiegebied voor kleine boten en kajaks. 
Ook zou ik liever een skatepark zien in plaats van het meertje in het zuiden (het meer van 5006 m2). 
Ik begrijp dat dit voor de meeste mensen niet aantrekkelijk is, maar dit gebied houdt de tieners ook 
geïnteresseerd in het park, verbetert de kwaliteit van het buitenleven door middel van sport en 
vergroot de kans op een sociaal leven en contacten. Als je vindt dat dit niet de beste plek is voor het 
skatepark, dan stel ik voor om een andere plek in Madestein te zoeken (misschien het gebied ten 
westen van de speelzone bij het strand). 

De hazenpaden vanaf de oostmadeweg opheffen en teruggeven aan de natuur. Wij wonen aan de 
oostmade weg, tussen nr 3 en nr 5. Toen we er kwamen wonen, was er een smal begroeid 
hazenpaadje richting het park. In 2017 is de parkeerplaats ter hoogte van de school sterk verkleind 
én zijn de parkeerplaatsen aan de madepolderweg verdwenen. Dat betekende dat veel bezoekers, 
waaronder de klanten van de hondetraining die het veld 'tijdelijk' gebruiken, sindsdien in de wijk op 
de oostmade weg parkeren. Het hazenpad is sindsdien steeds groter geworden en nu vrijwel net zo 
breed als het paarden pad. Bovendien heeft de gemeente daar in 2019 een bord (regels park) 
geplaatst, waardoor het een ingang lijkt te zijn. Daarnaast is wegens klachen over parkeren in de 
wijk, het verplicht geworden om 'in de berm' te parkeren, en vanwege die parkeerdruk, lijd de berm 



daar erg onder. 
 
In het voorontwerp zien we gelukkig herstel van de parkeerplaatsen en logische toegang tot het park 
via de parkeerplaats aan de madesteingweg en madepolderweg. Bovendien wordt de parkeerplaats 
bij de school weer ingezet. 
 
Het lijkt er op dat in het voorontwerp de hazen paden verdwijnen. We willen dit graag onderstrepen 
dat dit een zeer goed idee is.  
 
Onze tip is de ingangen bij de parkeerplaatsen duidelijk te markeren en toegankelijk te maken. Dit 
heeft als voordeel dat bezoek gemakkelijk kan parkeren, gemakkelijk toegang heeft en de natuur kan 
herstellen op die plaatsen. Onze tipis ook om die borden bij de hazenpaden weg te halen. 
 
Check voor een voorbeeld van een uitgegroeid hazenpad de ingang tussen nr 3 en nr 5, via google 
maps is deze in 2017 en 2019 te bekijken. 
 
Andere tips: - opheffen tijdelijk hondentrainveld , - behouden losloopgebied, - geen extra licht c.q. 
verminderen verlichting oostmadeweg (veel licht komt in de natuur, storend voor dieren) c.q. slimme 
verlichting (fiestpad, lage opbrengst wandelpaden, etc - bbq vebod 

 

 

De hazenpaden laten verdwijnen, dit zijn sluiproutes voor mensen, mountainbikers en honden 
uitlaters. 
De borden voor hondenuitlaten weghalen zo worden mensen niet uitgenodigd. De natuur kan 
herstellen. 
Geen parkeerplaatsen meer aan de Oostmadeweg in de berm, gewoon parkeren in de daarvoor 
bestemde echte parkeerplaatsen 

De hazenpaden laten verdwijnen, dit zijn sluiproutes voor mensen, mountainbikers en honden 
uitlaters. 
De borden voor hondenuitlaten weghalen zo worden mensen niet uitgenodigd. De natuur kan 
herstellen. 
Geen parkeerplaatsen meer aan de Oostmadeweg in de berm, gewoon parkeren in de daarvoor 
bestemde echte parkeerplaatsen 

Zou erg fijn zijn als er een loslooogebied voor honden kwam. Weg van woonwijken ed. Liefst 
omheind en met speciaal hondenstrand 

omdat ik er vlakbij woon , is mijn eerste zorg hoeveel recreanten trekken hier heen en gaat dat 
overlast bezorgen (auto's, afval en geluidsoverlast denk ik aan). hoeveel recreanten komen nu naar 
Madestein en hoeveel verwacht u na de aanpassing. Zijn de recreanten vanuit Vroondaal en 
omgeving of weet u of zij van verder komen en hoeveel dan. de wandelpaden rondom het water zou 
ik graag zien dat het gemaakt wordt van natuurlijke materialen ( geen asfalt of straatstenen), verder 
denk ik aan honden aan de lijn verplicht, afvalbakken voor hondendrollen, is er ook gedacht aan 
parkeerplaatsen voor fietsers, voldoende grote gesloten vuilnisbakken bij de recreatiestukken. Nu 
zwerven er s zomers vaak lege chipszakken, boodschappentassen en ander plastic en afval. 

Ik mis uitlaatplekken voor honden. 

Je hebt nu een gedeelte waar nog geen pad loopt, daar is het lekker rustig en ook nog echt een 
stukje natuur. Met goede schoenen aan is het prima toegankelijk. Ik zou het zonde vinden als er 
rondom het hele meertje een pad van asfalt komt te liggen. Het is juist fijn dat het nog een beetje ruig 
is. De brug is leuk maar niet noodzakelijk. Dan liever van dat geld een plek waar wat oudere 
jongeren ook hun ei kwijt kunnen, nu doen ze dit door in de wijk kattenkwaad uit te halen. 

De hazenpaden laten verdwijnen, dit zijn sluiproutes voor mensen, mountainbikers en honden 
uitlaters. 
De borden voor hondenuitlaten weghalen zo worden mensen niet uitgenodigd. De natuur kan 
herstellen. 
Geen parkeerplaatsen meer aan de Oostmadeweg in de berm, gewoon parkeren in de daarvoor 
bestemde echte parkeerplaatsen 



Omdat je er ook met de fiets door heen kan ook zorgen voor het stallen van de fietsen als je ergens 
wilt blijven om te gaan wandelen door het park of te gaan zitten. Er staan nergens afvalbakken in het 
plan terwijl de praktijk uitwijst dat mensen de rommel niet mee naar huis nemen als er geen 
afvalbakken staan maar gewoon achterlaten in de omgeving. Misschien een optie om afvalbakken in 
een kunstwerk te plaatsen of bijeen te plaatsen met eromheen groen met een goede bewegwijzering. 
Ook zie ik wel een paard opgenomen in het voorontwerp maar er wordt niet gesproken over paden 
voor de paden en ik zie ze ook niet goed. 

-De speelroute door het wadi park maken met meerdere loop/balans routes op het klimtoestel. 
Anders gaan kinderen aan beide kanten starten en valt er een midden op de balkjes ervan af omdat 
ze moeten passeren. Misschien meer een soort spinnenweb maken. 
Ik zag 1 vlonder met bank onder de boom, en veel riet om het water. Maar dan missen we wel veel 
plekken om direct aan het water te komen. Misschien meer plekjes met een vlonder en een bankje, 
om op meerdere plekken even te kunnen zitten, dichterbij het water.  
-meer plekken om ook te picknicken. Grote picknick tafel zodat we onze koffie in de Corona tijd 
lekker buiten kunnen drinken. En ook voldoende prullenbakken. 
- meer natuurlijke sportonderdelen van hout zodat je op de route om het meer wat activiteiten kan 
doen. Zowel voor volwassenen als kinderen. 
-betere verlichting op het pad dat nu de twee wijken verbindt langs het nu nog hondenveld. Dit pad is 
in het donker echt pikke donker. Zou fijn zijn als we in de nieuwe situatie ook ‘s avonds veilig door 
het park kunnen. 

Niet volstoppen met grote speeltoestellen. Houd rekening met de bewoners dichtbij het park t.a.v. 
sport en speeltoestellen. Voorkom hangplekken die storend kunnen zijn voor de bewoners. 

Ontwerp ziet er mooi uit. Vooral zo uitvoeren. GEEN skatepark o.i.d. toevoegen 

Graag zou ik willen weten of er nog rekening wordt gehouden met een hondenlosloopgebied. Of evt 
een speeltuin voor honden.  

Graag zou ik willen weten of er nog rekening wordt gehouden met een hondenlosloopgebied. Of evt 
een speeltuin voor honden.  

1.Het park wordt door buurtbewoners met hond dagelijks gebruikt om de hond uit te laten. Op 
plaatsen en tijden dat het is toegestaan los te laten rennen, zwemmen, spelen of anders netjes aan 
de lijn. Dit mis ik nu in deze opzet. Voor ons is het park 1 van de voornaamste redenen om in 
Vroondaal te gaan wonen.  
Het honden speelveld met bbq verbod staat nu niet in het ontwerp. 
2.Hoewel ik het iedereen gun om een leuke dag in het park te hebben op een mooie zomerse dag, 
hoop ik dat er een bbq verbod kan komen. Het is niet normaal hoeveel afval er na een mooie dag 
overal ligt, mensen ruimen echt niets op, doen hun behoeftes tussen de struiken, veroorzaken brand 
plekken in het gras etc. 
3. Er komen wel heel veel paden, het hoeft allemaal niet zo keurig aangelegd. Een beetje vies 
worden is toch niet erg? 

-Het uitdiepen of verbeteren van de waterkwaliteit mis ik in het verhaal. Dit is noodzakelijk om te 
kunnen recreeren en maximaal te kunnen genieten van dit prachtige gebied.  
-Het hondenverbod zou wat ons betreft het jaar rond mogen zijn en niet alleen vanaf eind mei tot en 
met oktober. Kinderen spelen het jaar rond buiten. 
Opruimplicht werkt niet en (kleine) kinderen spelen niet vrij als er honden mogen lopen. 
-De brug vanuit Kraaijenstein is ook wel een opknapbeurt gebruiken. Niet alleen voor het aanzicht, 
maar ook lijkt mij deze niet veilig meer met alle roestplekken. 

Zorg voor water doorstroming, zodat er niet elk jaar blauw alg is.  

Probeer het park zo groen en natuurlijk mogelijk te houden / krijgen, door toenemende bebouwing 
rondom is een stuk groen van groot belang voor mens en dier. Leg aub GEEN asfaltstroken aan 
rondom / door het hele park. Een rondje park kun je nu ook prima maken. Maak aub niet overal 
ontsluitingen vanuit de wijk, de overlast van zwerfvuil, brommers en racende auto’s zal alleen maar 
toenemen. Laat het park zo donker mogelijk, in de natuur brandt ook geen licht. Concentreer 
speelactiviteiten op 1 plek, idealiter waar toch al veel mensen komen / activiteiten zijn zoals bij het 
partycentrum, verdeel dit niet over het park om rustige zones te behouden 

In het plan ontbreekt (jaarrond-)recreatieruimte voor mensen met honden. Losloopgebieden hoeven 
niet eens, zolang ze maar welkom zijn en er ruimte is. De hondenzwemplek wordt momenteel slecht 
onderhouden en is sowieso erg klein. Zo te zien wordt het huidige losloopgebied ernaast nu 



opgeheven, terwijl verder honden jaarrond momenteel niet welkom zijn in Landschapspark 
Madestein. Naast Madestein zelf, trekt de woonwijk ook veel bewoners met honden, maar goede 
uitlaatplekken zijn er niet. Het loop/fietspad langs de Madepolderweg is ook geen geschikte plek, 
gezien het gedeeld moet worden met fietsers en daarnaast slecht verlicht is. Het zou geweldig zijn 
als jullie goede jaarrond toegankelijke recreatiegebieden voor de hond toevoegen aan het plan. 

Tip 1 Geen wadi en speelzone wat bij regen en natte perioden volloopt met water. Dit verkleint het 
gebied en wellicht in de zomer een broedplaats voor muggen. Dit veld wordt nu prima gebruikt door 
verschillende gebruikers zoals hondenbezitters die daar onder andere in de zomer alleen daar hun 
hond mogen uitlaten. Zowel hondenbezitters van Vroondaal Zuid als Noord maken hier gebruik van 
naar tevredenheid van een ieder. In de zomer zitten daar ook families die genieten van de rust daar 
ze niet zo nodig in de drukte willen zitten bij het water.  
Ook in de winter is het een prima plek. Kortom waarom veranderen? 
Tip 2 van veel mensen uit de buurt hoor ik en daar ben ik het ook mee eens dat wat hun betreft er 
niet zoveel paden aangelegd hoeven te worden. En zeker geen asfalt. Het heeft juist zijn charme dat 
je zelf kiest over de velden waar je loopt. Wel een aantal paden opknappen en een enkel pad erbij 
om de doorgang voor beide wijken wat aantrekkelijker te maken.  
Tip 3 geen minder parkeerplaatsen waar nu de tijdelijke school staat daar in de zomer bij drukte nu al 
in de berm wordt geparkeerd maar ook in onze wijk. Ook in de herfst, winter en najaar wordt er nu 
geregeld geparkeerd door groepjes sporters en is het op de parkeerplaats redelijk vol. 
Tip 4 in de zomer kan je vrijwel niet met blote voeten naar het strandje of op het zand lopen in 
verband met veel poep van Nijlganzen. Echt smerig. Is daar niet iets aan te doen?  

 

Tops voor VO Park Madestein 

Meer varieteit in het landschap 

Prachtig die natuurlijke oevers en het toeganklijker maken van de ruigtes. Ook mooi dat het meer 
een open park wordt en daardoor veiliger wordt. Als laatste natuurlijk prachtig dat de natuur een 
duidelijke plek krijgt.  

Verbeteren bereikbaarheid en het gebruik van het park door het aanleggen van verharde paden door 
het park is een top! 

Wandelpaden  

Fijn dat er veel natuur behouden blijft. 

Veel wandel opties, mooi natuur, veel gelegenheid voor spelen en sporten 

Mooie verdeling van verschillende natuurplekken en fijn dat er wandelpaden komen. 

Geasfalteerde jog, fiets en skatebaan. 

Ziet er mooi uit. Natuurlijke oevers en vispaaigronden.  
Speelgelegenheid voor de kids 

Geen  

Meer groen en wandelpaden 

Erg tevreden met het plan 

Wandel en fietspaden. Nu veel te druk met wandelaars op de fietspaden  

Geen, huidige situatie is perfect om met de hond te wandelen of lekker te barbecueën op het 
grasveld. Maak er niet een te stijf net park van. Daarvan zijn er al genoeg in Den Haag. 

De natuurlijke oevers! 

Een rondje om de plas wandelen is geweldig! 

Ziet er allemaal prachtig uit, maar het maken van een plan is het makkelijke deel. Wie gaat de aanleg 
en het beheer betalen en uitvoeren? Is mij niet duidelijk. Ik herken ook de term bestuur van de 
gemeente niet, lijkt me geen college of raadsbesluit dus wie dan wel? Dienst stadsbeheer? 



Heel mooi dat er extra waterpartijen bijkomen en meer diversiteit in beplanting. Fijn dat de lelijke 
parkeerplaats wordt aangepakt en groener wordt.  

De wandelpaden zien er mooi uit, dan hoeven we minder door de modder! 
De faciliteiten voor jongere kinderen zien er mooi uit.  
Het leliemeer wordt ook mooi.  

Geen  

 

Voorlopig nog niets.  

Voorlopig nog niets.  

Borden met vol mee leeg terug graag. Voor alle mensen die het te ingewikkeldvinden om hun BBQ 
troep etc op te ruimen. 

de brug naar de nieuwe woonwijk aan de noordzijde 

Ik vind het er prachtig uitzien. En heel goed om de natuur te behouden. 

Ik vind het er prachtig uitzien. En heel goed om de natuur te behouden. 

Mooie paden 

 

Ik vind het er echt geweldig uitzien en hoop dat dit allemaal vorm gaat krijgen. Stuk voor stuk prima 
recreatieve elementen (vooral op de wadi speelzone verheug ik me met mijn kleinzoontjes). 
Complimenten !  

Pad rond het meer, de nieuwe parkeerplaats. 

Nvt 

Verder een mooi ontwerp 

Fijn dat er veel groen blijft en dit beter ontsloten wordt zodat het hele park optimaal gebruikt kan 
worden. Ook met hardlooproutes etc. 

Mooi ontwerp. Leuk de ‘ruigtes’  

Meer wandelpaden  

De wandelpaden. Het is er nu erg blubberig. Meer ingangen. De meertjes op de plekken die nu toch 
niet in gebruik zijn zien er mooi uit. 

Focus op bewoner en kinderen.  

De doorgaande wandelroute rondom het park. Speeltoestellen.  

Het looppad om het water. Waardoor hardlopen en wandelen om het park een mooie en fijne route 
wordt. 

Rondom lopen / skaten / hardlopen is top! 

 

Rondje plas met asfalt én wandelpad. Behoud van het groen!!! 

Ecologische verbeteringen die getoond worden.  

Diversiteit aan begroeiing en natuur 

Het water wat meer uitnutten. Kano/roeien promoten (verhuur?). Kleine zeilbootjes (optimist). Dan 
moet een eventueel fietsbruggetjes wel wat hoger. 

Ecologie 

. 



 

Begrijp de vraag niet 

 

Meer wandelpaden  

 

- het pad rondom de vijver is helemaal perfect. Dit zal heel fijn zijn om met een kinderwagen of 
stepje/fietjes van de kinderen lekker te kunnen wandelen en zo te genieten van het park.  
- speelattributen 

Het is mooi en goed om te zien, dat de natuur een belangrijke plek krijgt in het Voorontwerp en dat 
dit hand in hand kan gaan met recreatie. 

Het pad rondom de plas waar je kan hardlopen, skaten etc. Het landschapspark waar ook vogels 
goed kunnen leven. De wadi wat tevens een speelplek wordt voor kinderen.  

Het mist aantrekkelijke functies voor tieners en daarom heb ik het skatepark voorgesteld. De eenden 
en zwanen hebben veel attracties, maar de tieners hebben geen attracties. 

De wadi. Het talud lopend naast het stroom vanaf de hondenzwemplas bij de madesteinweg richting 
fietspad, langs de wadi. Het duidelijke looppad van en naar parkeergelegenheden. 

 

 

Het hele plan is fantastisch, grote complimenten 

Het hele plan is fantastisch, grote complimenten 

 

het geheel vind ik een mooie kwaliteitsslag. lelievijver mooi idee.  

 

De natuurlijke oevers vind ik heel gaaf en ook het stuk waar water kan blijven staan bij veel regen en 
waar wat te spelen is. De lelievijver is ook heel leuk.  

Het hele plan is fantastisch, grote complimenten 

Leuk de wadi i.c.m. de hindernissen, wel alleen voor jongeren. Leuk de 2 eilandjes in het water, hoop 
dat daar wat dieren gaan nestelen. Ben benieuwd of het uitgevoerd wordt want het is een mooi 
gebied en het wordt ook mooi met deze opzet. 

Vlonder onder boom mooi, leuk wadi park, Mooie brede paden, leuk dat stenen pad door het water. 

Fijn zoveel groen, ruimte voor natuur en mooi uitzicht voor de woningen aan de madepolderweg.  

Veel groen, rustgevend ontwerp, ruimte voor natuur. 

Betere rondgang mogelijk het gebel jaar door. En een oversteek vanaf Hofstedepark richting 
restaurant Madestein. Mooie lelie-vijver 

Betere rondgang mogelijk het gebel jaar door. En een oversteek vanaf Hofstedepark richting 
restaurant Madestein. Mooie lelie-vijver 

De brug, dat is veiliger.  

Het plan is verder prachtig. Wij kijken er naar uit. 

Nieuw water  

Waterrijke zones, stiltegebied en natuureducatie 

Het verbeteren van de beplanting klinkt veelbelovend.  



1. De vlonder waar nu de tijdelijke school staat 
2. De speelgelegenheid met toestellen achter partycentrum Madestein 

 

Waar gebruikt u het Landschapspark voor? 

camperen 

wandelen, sporten 

wandelingen het gezin, ontspanning,  

Zwemmen met de kinderen, spelen bij de waterspeeltuin. Wij komen er dagelijks doorheen onderweg 
naar school 

Wandelen 

Wandelen, hardlopen. 

zwemmen, wandelen, sporten 

Wandelen met de kinderen en vrienden en het uitlaten van de hond. 

Wandelen en zwemmen met het gezin. 

Middag wandeling.  

Wandelen 

Wandelen, hond uitlaten, zwemmen 

ontspanning 

Wandelen, suppen,  

Wandelen, barbecueën, zwemmen 

Om met de hond te wandelen 

Ontspannen in de natuur, lichaamsbeweging 

Rondje wandelen 

Genieten van de natuur, hardlopen, honden uitlaten.  

Wij lopen er dagelijks met onze hond en hopen dat er voor hem voldoende ruimte blijft om los te 
lopen.  

Wandelen 

sporten en recreatie 

Rust, wandelen met mijn hond, trainen met mijn hond voor jachtproeven. 

Rust, wandelen met mijn hond, trainen met mijn hond voor jachtproeven. 

Honden uitlaat gebied, ronde om de plas. Dus graag de hele ronde om de plas voor honden 
toegangelijk het hele jaar rond. Gemeente Den Haag wordt graag hond vriendelijk. Er zijn duizenden 
menseen die dagelijks hun plezier halen en gezondheid uit hun viervoeter. Gemeente Deen Haag 
doe wat met al dat hondenbelasting geld zichtbaar voor mij als hondenbaas. Er wonen veel honden 
in vroondaal een hond heeft net als mensen ruimte nodig om los te kunnen rennen en nee dat kan 
niet op een veldje van 20bij20 meter. Honden hebben eigen ruimte nodig niet boven op elkaar net als 
mensen. Dus ruimte voor de hond, geef de hond de ruimte in het park, stop met kunstigmatig 
aangelegde nep natuur, laat de polder de polder, de wildernis de wildernis, ik geniet er nu iedere dag 
meerdere keren per dag van.  

hardlopen, zwemmen, wandelen 



Wandelen, hardlopen. De kinderen gaan er altijd spelen en zwemmen. 

Wandelen, hardlopen. De kinderen gaan er altijd spelen en zwemmen. 

Wandelen met de hond 

hardlopen en fietsen 

Gelegenheid om met mijn kleinkinderen te spelen/zwemmen/ontdekken ed als ik moet oppassen.  
Zelf doen wij graag een rondje park op de fiets.  

Wandelen zelf met of zonder de hond. Sporten met de kinderen. 

Wandelen en spelen met de hond 

Wandelen, sporten, spelen, hond uitlaten.  

Wandelen. Hardlopen. Ontspannen 

Wandelen, sporten, hond uitlaten, waterspeeltuin.  

Recreatie / spelen 

Ik wandel en sport in park madestein. Sporten zijn: Zwemmen, Kano'en, Hardlopen, Bootcamp. 

Genieten van de natuur met mijn kinderen.  

Wandelen en spelen met de kinderen. In de toekomst ms ook om te sporten.  

Om te suppen, hardlopen, spelen bij de waterspeeltuin. 

Vrije tijd ontspanning met de kinderen en hond 

 

Ontspanning. Wandelen, liggen in de zomer. Suppen. Spelen met mijn kinderen op het gras (ganzen 
poep ontwijkend...) 

Wandelen en onttrekken aan de drukte. Lopen over het grasveld. Een geplaveid rondje is voor mij 
niet gewenst.  

Wandelen en zwemmen 

Wandelen 

Wandelen.met de hond 

wandelen 

 

Hond wandelen en genieten van de natuur.Ik woon al 43 jaar met uitzicht op mijn Madestein. 

 

Recreatie / spelen 

Te genieten van de natuur wat weinig van over is en de watervogels rust  

Nu niet zo veel omdat wandelen over de grasvlakte niet aantrekkelijk is. Maar om te hardlopen zal 
het heerlijk zijn het pad te kunnen volgen en met de kinderen te kunnen spelen in de nieuwe 
speeltuinen.  

Om te sporten (m.n. calisthenicspark) 

Recreatie, wandelen.  

Rennen en wandelen. In de zomer gaan we naar het strand bij het restaurant. 

Wandelen met de hond. Uitrusten. Opladen. Hard lopen.  



Zwemmen, wandelen 

Wandelen met de hond  

Relaxen en genieten van de natuur 
De nieuwe speeltoestellen bieden ook weer nieuwe mogelijkheden 

Relaxen en genieten van de natuur 
De nieuwe speeltoestellen bieden ook weer nieuwe mogelijkheden 

Wandelen  

wandelen en eten/drinken bij Restaurant Madestein 

Hoofdzakelijk om de hond uit te laten. 

Ik wandel door het park om het meer heen (het linker water eromheen met laarzen aan en gaan) het 
rechter water waar het pad om heen zit daar fietst mijn kindje en daar wandelen en spelen we. 

Relaxen en genieten van de natuur 
De nieuwe speeltoestellen bieden ook weer nieuwe mogelijkheden 

wandelen, hardlopen, restaurant als dit weer open is en genieten van een groene omgeving 

Wandelen, sporten, zwemmen, varen, recreatie, buiten yoga, genieten van de natuur! 

Rust en ontspanning. Natuur, wandeling en zicht op groen en water. 

Wandelen, eendjes voeren, genieten van natuur, ontspanning.  

Wandelen met de hond 

Wandelen met de hond 

Dagelijkse wandeling met de hond. 
Zwemmen. 

Zwemmen, suppen, bootje varen, hardlopen, wandelen/fietsen met gezin en als doorgaansweg.  

Hond uitlaten  

Om rust te vinden in de hectiek van alledag. Om gras en grond te voelen onder mijn voeten ipv asfalt 
en steen 

De helft van het jaar lopen we regelmatig graag een rondje om de plas met onze hond. In de 
zomermaanden, als wij ook graag met de hond van het water gebruik willen maken, zijn we slechts 
weinig in Madestein, omdat wij dan niet welkom zijn. Dit is een heel vervelend gevoel als 
hondeneigenaar die wel hondenbelasting moet betalen. Het huidige hondenstrand is niet geschikt 
voor alle honden, slecht onderhouden, voornamelijk in de schaduw, en daarnaast erg klein op de 
hete dagen als het druk is. 

Hond uitlaten en wandelen. In de zomer zwemmen en suppen. 

    

 

Waar is behoefte aan in het Landschapspark? 

wandelen, sporten,    

natuur, veilige plek voor kinderen om te spelen, rust   

Veilige, toegankelijke plek waar verschillende doelgroepen gebruik kunnen maken van de 
buitenruimte   

   

Rust en natuur. Afval bakken voor hondenpoep.  
Voldoende afvalbakken die met mooi weer dagelijks geleegd worden.  
Veiligheid voor kleine kinderen, AED en reddingsmaterialen.    



Honden aan de lijn bordjes en delen verboden voor honden (rond de speeltuinen en 
zwemplaatsen). 
Geen muziek en festivals.  
Verlichting (zeker voor het verbindings fietspad) 
Gezellig terras bij de snackbar voor een lekkere kop koffie en een ijsje. 
Vogelhuisjes en bijenhotels. 
Goed onderhoud van het gebied. 

Basketbal veld met combinatie een voetbal veld (kooi), connectie met open water om te varen 
(kano, kayak)   

Een goed losloopgebied voor honden, weg van de autowegen en waar geen andere recreatie 
(zoals bbq’en) plaats mag/kan vinden. En door heel park Madestein meer/grotere/afsluitbare 
afvalbakken.   

Strandtent achtige horeca zoals aangegeven hierboven en blauwalg vrij!   

Bosachtige uitstraling behouden.    

Koffie en theezaak    

Hondenpark, skatepark en voetbalkooi   

een voetbal/basketbal kooi voor de oudere jongeren, er wordt alleen rekening gehouden met 
kleuters/ maar deze worden ook groot   

Goede ontsluiting per sub/ kano /bootje naar het Westland en richting de Uithof.    

Dat het blijft zoals het is!   

Verbod voor BBQ en   

zwemmen, hygiëne met name qua menselijke uitwerpselen, avontuur /educatie voor ons kind   

Fijne paden.    

Een duidelijke markering tussen hondenlosloopgebied en plekken om te recreëren en te BBQ-en. 
Dit laatste gebeurt nu overal, ook op het huidige hondenveld ondanks verbodsbord. In de 
presentatie van het ontwerp wordt niets gezegd over hondenlosloopgebieden. Ik hoop van harte 
dat dit niet verder wordt ingeperkt dan nu het geval is en dat hondenbezitters straks ook de ruimte 
krijgen.    

Tienerfaciliteiten zoals basketbal en ruimte voor onze hond.    

Koffie en theezaak    

   

Veel ruimte voor de hond en rust. Gebied verboden voor kinderen.   

Veel ruimte voor de hond en rust. Gebied verboden voor kinderen.   

Rust, honden uitlaat plek, veel honden ruimte   

toegang vanuit de nieuwe wijk aan de noordzijde. een kleinschalig plekje waar je een kopje koffie 
of broodje kan halen bijv. via een foodtruck (dus niet het partycentrum), fijne hardlooppaden, 
openbaar toilet.   

Voetbalkooi, skatepark en een strandbad   

Voetbalkooi, skatepark en een strandbad   

Wandelen met de hond   

Mountainbike pad, aansluitend op de uithof. Goede verlichting, veilig voor kinderen, terras aan de 
kant waar nu de snackbar zit. Voldoende vuilnisbakken en regelmatig legen hiervan. Ruim 
voldoende parkeergelegenheid voor auto's en fietsen. Goed onderhoud van de natuur   

* Is er ruimte voor fietsen ? Ik hoor/zie alleen voetpaden namelijk. 
* voldoende afvalbakken    



Honden plek en plek om te wandelen.   

Een plek waar honden ook toegestaan zijn.    

Meer sportfaciliteiten, vertier voor oudere kinderen. Natuurspeeltuinen zijn meer dan welkom.    

Groen, ruimte, rust en veiligheid. Evt. meer (hoogwaardige en kleinschalige) horeca. Er is nu alleen 
1 restaurant (met monopoliepositie).   

Vooral vertier voor het grote aantal kinderen in de wijk.    

Speelplek voor oudere kinderen. In onze wijk zijn 5! Speeltuintjes voor kleine kinderen (vroondaal 
zuid)   

Een fitness installatie zou erg fijn zijn. Er is er een in het deel van madestijn vlak bij de lozerlaan, 
die is ook bijna altijd in gebruik.   

Het kunnen onderwijzen van mijn kinderen door spelen en de aanwezigheid van veel natuur. Ruzie 
met dronken vissers die de kinderen een onveilig gevoel geven, je bij het zwemwater bezeren aan 
oude lijnen met haken en de stank van hondenstront dragen daar niet aan bij.    

Kabelbaan en skatepark.    

Met een jonge wijk die straks veel tieners krijgt een skatepark en basketbalveld met een hang plek 
voor jongeren. Een kabelbaan is voor alle leeftijden leuk!  
 
Op een aantal plekken een op/afstapsteiger zodat je makkelijker met je roeibootje en sup kunt op 
en afstappen. Wat op veel plekken nu moeilijk/vies is. 
 
 
 
 
 
 
 
    

Goede waterkwaliteit en vertier voor jong en oud    

   

Klim mogelijkheden voor de lol. Voor sportievelingen een fitness circuit langs het wandelpad? 
Zoekmogelijkheid langs de waterkant (stenen oid) 
 
Veel ruimte zonder in de hondenpoep te stappen of liggen. 
Controle op afval weggooien van dag gasten!!   

Rust en puurheid   

Een extra koffietentje oid zou het ook goed doen.    

Mooie en veelzijdige paden.   

Losloopgebieden en toegang voor honden   

loslopen honden mogelijk   

   

Veel losloopgebied voor honden.   

een omheinde hondenspeeltuin   

Speelplek voor oudere kinderen. In onze wijk zijn 5! Speeltuintjes voor kleine kinderen (vroondaal 
zuid)   

Rust en te veel boten die heel hard varen door dit natuurgebied meer handhaving    

- Een grote centrale speeltuinplek 
- In de zomer komen veel groepen van buiten Vroondaal aan het meer zitten. Zij hebben harde   



muziek, BBQ-en, en laten veel troep achter die op het gras blijft liggen en door de meeuwen ook 
veelal in het water beland. Mijn vraag is, hoe kunnen deze groepen ontmoedigd worden om hier te 
BBQ-en/troep achter te laten zodat de bewoners van de wijk meer kunnen genieten met de 
gezinnen. Want mijn bevinding is dat op mooie zomerse dagen de mensen uit de wijk hierdoor niet 
kiezen voor een middag zitten aan het meer.  
De vraag is ook, wat doet gemeente om ervoor te zorgen dat er extra wordt schoongemaakt aan 
het eind van de dag?  
Er ligt al veel plastic op de bodem van het meer, gaan jullie hier ook een schoonmaak sessie voor 
houden in jullie ontwikkel plannen? 
- Verder zitten er ook veel zwanen tussen het meer en de snackbar, hierdoor ligt er veel 
zwanenpoep want zitten om dat stuk gras soms ook minder aantrekkelijk maakt. Misschien kunnen 
de zwanen naar een ander stukje kade worden uitgenodigd :-) :-) 
 
Verder zijn jullie plannen helemaal top en kan ik niet wachten om het uitgevoerd te zien! 

- Multifunctioneel sportveld;  
- Goede waterkwaliteit zodat gedurende er het hele jaar gezwommen kan worden; 
- Hondenvrije zones (zoals sport-, speel- en recreatieplekken) en zones waar honden liefst 
aangelijnd! uitgelaten mogen worden. Naleving en indien benodigd vooral handhaving van de 
regels.   

Dat het een veilig en schoon stadspark wordt, waar we dadelijk onze kinderen (Klein en groot) ook 
veilig kunnen laten spelen en rondhangen. Toezicht op veiligheid en orde zou wel een oplossing 
zijn    

Houd de oude bomen zoveel mogelijk en overweeg om voor tieners aantrekkelijkere gebieden te 
creëren. Het project zal vandaag een mooi park worden voor kleine kinderen, volwassenen en 
gepensioneerden, maar we moeten tieners uit hun slaapkamers verwijderen door aantrekkelijke 
buitenruimtes voor hen te creëren.   

Hondenuitlaatgedeelte.    

Veilig zwemwater, het hele jaar door. Is het mogelijk om blauwalg gedurende de zomer te 
voorkomen?   

Hondenlosloopgebied / veldje    

Rust en ruimte   

Rust en ruimte   

   

dat het een mooi natuurgebied blijft waar je het hele jaar door van kunt genieten, kunt ontspannen 
en ook plekken waar je je rust kan vinden   

Goede uitlaatplekken voor de hond..Er zijn veel hondenbezitters bij gekomen en er zullen er nog 
meer bijkomen met alle bebouwing,dus het zou heel fijn zijn als daar ook rekening mee gehouden 
word.    

ik vind het eigenlijk al goed hoe het is. Ik hoop dat er voor de plannen geen bomen gekapt hoeven 
worden. Het hoeft van mij niet allemaal even toegankelijk te zijn. Dan hebben de dieren ook nog 
een rustige plek.    

Rust en ruimte   

afvalbakken om te voorkomen dat het een rommel wordt, goede verwijzing waar je wat kan vinden 
als je naar een bepaalde onderdeel in het park wilt gaan aan het begin van het park bij de diverse 
ingangen, waar de een stalling voor fietsen vind, een p-plaats.    

   

Zie bij "waar gebruikt u het park voor". Groen en natuur is het belangrijkste.   

Rust, groen en natuur. Mooi hroen uitzicht vanaf onze woning aan madepolderweg.   

Losloopgebied voor de hond   



Losloopgebied voor de hond   

 
1. De mogelijkheid het gehele jaar om een rondje rond de plas met de hond te lopen. 
2. Speelveld voor honden dat het gehele jaar vrij toegankelijk is, met bbq verbod voor dit speelveld. 
3. Ook zou het fijn zijn dat het huidige verbod om met de hond te komen op sommige plaatsen van 
15 mei tot 1 oktober wordt aangepast. Naar bijv. alleen de weekenden of dagen boven een X 
aantal graden. Het park is vooral in de weekenden druk, doordeweeks niet.    

Schoon zwemwater, minder ganzen(poep), speelplezier, verharde paden, minder hondenoverlast, 
minder bbq/ partytenten/ waterpijpfeesten.   

Kunnen zwemmen    

Plekken waar de natuur voorrang heeft en de mens te gast is. het park moet geen skatebaan, BBQ 
– oord of hondenuitlaatgebied worden, dat kan elders. Houd aub een stukje natuur in stand in een 
steeds drukker wordende nieuwbouwwijk    

Meer mogelijkheden en ruimte om met mijn hond jaarrond te kunnen recreëren.   

Geen verandering in huidig hondenbeleid.   

 


