


buitengewoon vrij

In de Haagse woonwijk Vroondaal voelt u  

zich vrij, krijgt u lucht en ruimte!

Vroondaal ligt tussen strand en stad midden  

in het GROEN, in natuur- en recreatiegebied 

Madestein. Dit gebied vormt samen met 

Ockenburgh een groene zone richting de zee.  

U fietst door het groen binnen 10 minuten  

naar het strand. En tegelijkertijd bent u met  

een korte autorit in hartje centrum Den Haag  

en kunt u genieten van alle stadse en culturele 

voorzieningen. 

Vroondaal brengt het beste van  

twee werelden samen.



vroondaal is een woonwijk met alleen vrije sectorhuizen in een 

ontspannen en zeer groen woonmilieu. Het hart van de wijk 

vroondaal wordt gevormd door park Madestein. De woonge-

bieden bevinden zich ten noorden en zuiden van het park. in het 

stedenbouwkundig plan is zo veel mogelijk geprobeerd het aan-

wezige groen van het park te verbinden met de woongebieden.

ten noorden van park Madestein zijn de afgelopen jaren onge-

veer 180 huizen gebouwd naar eigen smaak in een hoge prijs-

klasse op ruime kavels vanaf 600 m2. 

vroondaal biedt de komende jaren ruimte voor totaal ongeveer 

1.950 nieuwe woningen in een woonmilieu dat voor een breed 

publiek toegankelijk is. De grotere kavels vanaf 600 m2 om  

hier op zelf naar eigen wens een woning te laten ontwerpen en  

bouwen blijven beschikbaar. vanaf 2014 worden ten zuiden van 

het park ook woningen en kleinere kavels van circa 150 - 600 m2 

aangeboden. Zo heeft u de keuze uit vrijstaande woningen, 

twee-onder-een-kapwoningen en geschakelde rijwoningen. 
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in de directe omgeving van vroondaal zijn veel voorzieningen 

aanwezig. voor uw dagelijkse boodschappen kunt u terecht in het 

winkelcentrum van Loosduinen. Hier vindt u zowel de Albert Heijn 

als delicatessen winkels, een Hema, modewinkels, en vele speciaal - 

zaken. Scholen, kinderopvang, sportclubs en voorzieningen op 

het gebied van gezondheid zijn allemaal binnen handbereik. 

De wijk wordt omringd door verschillende natuurgebieden zoals 

de heem- en vlindertuin, Park ockenburgh en de uithof. Het strand 

met de zandmotor en de prachtige duinen liggen om de hoek. 

groen, ruimte en ontspanning geven u een ultiem gevoel van 

vrijheid. of u nu wilt wandelen, fietsen of het water op wilt, u 

hoeft alleen maar uw voordeur uit te lopen. op de recreatieve 

kaart achterin kunt u zien uit welke vormen van ontspanning en 

inspanning u kunt kiezen. 

Op onze website vroondaal.nl 

vindt u het actuele aanbod.  

Ook kunt u zich inschrijven als 

belangstellende voor het  

nieuwe aanbod in 2014. 

wonen in 
vroonDAAL

Nieuwsgierig? 

Volg de vogel en 

ontdek het! 



koM vroonDAAL 
ontDekken

De directe omgeving van Vroondaal biedt  

tal van mogelijk heden voor activiteiten,  

sport en ontspanning. De recreatieve kaart  

van Vroondaal biedt een overzicht van  

verschillende voorzieningen die een dagje  

uit naar Vroondaal aangenaam maken. 

ook staan er verschillende routes aangegeven. Door delen van 

de routes aan elkaar te knopen fietst of wandelt u door de ver-

schillende natuurgebieden en komt u langs de mooiste plekjes, 

afgewisseld met diverse horecagelegenheden en activiteiten. 

wij lichten er een aantal voor u uit. De vermelde nummers cor-

responderen met de nummers op de kaart. Alle genoemde rou-

tes en plattegronden zijn te downloaden via www.vroondaal.nl. 

ook vindt u op de site een handig overzicht van websites en 

telefoonnummers.

HEMEls GEwElf

Foto: gerrit ScHreurS, courteSy StrooM Den HAAg

op de top van een puinduin grenzend aan de Machiel vrijen-

hoek laan vindt u het Hemels gewelf van james turell. op de 

top is een ellipsvormige kom aangelegd die wordt omgegeven 

door een wal van ongeveer 5 meter hoog. in het midden van de 

kom zijn ligbanken geplaatst. beleef zelf hoe de hemel zich hier 

tot een gewelf vormt.

PlUk! DEN HaaG

eén van de leukste initiatieven in de omgeving van vroondaal is 

Pluk! Schuin tegenover vroondaal in de hoek Loosduinse Hoofd-

straat en Lozerlaan ligt de eetbare tuin Pluk waar u biologisch 

geteelde groenten en fruit kunt kopen. voor de kinderen zijn er 

dieren zoals geiten, kippen en cavia’s en kunt u hier een heerlijk 

kopje koffie, lunch of high tea nuttigen. Alles uiteraard biolo-

gisch! neemt u vooral ook de tijd om de aangrenzende Heemtuin 

te bezoeken. een in 1977 aangelegde tuin waar u de verschil-

lende soorten Zuid-Hollandse landschappen kunt ontdekken.



NatUURGEbIED sOllEVElD

Solleveld is een duin- en bosgebied langs de zee en bestaat uit 

een aantal gebieden waarvan enkele vrij toegankelijk zijn 

(ockenburg, Hyacintenbos en van Leijden Hof). een groot stuk 

is alleen toegankelijk met een speciaal passe partout van het 

Zuid-Hollands Landschap. een prachtig stukje landschap, waar 

de fjordenpaarden nog vrij rondlopen.

DE ZaNDMOtOR

ter hoogte van vroondaal ligt voor de kust tussen het strand ter 

Heijde en kijkduin de Zandmotor. een in 2011 kunstmatig aan-

gelegd schiereiland van 128 hectare dat alleen bij eb toeganke-

lijk is. Dit eiland is onderdeel van de kustverdediging en steekt 

één kilometer in zee en is maar liefst twee kilometer breed!  

Het eiland kent ondertussen een gevarieerde flora en fauna en 

u kunt hier onder andere lepelaars en zeehonden spotten!  

www.dezandmotor.nl

PaRk OckENbURGH

vanuit vroondaal wandelt of 

fietst u langs het gerestaureerde 

monument de Stenen kamer 

(41), steekt de Monsterseweg 

over en bereikt zo Park 

ockenburgh. in het voorjaar 

staan hier de rododendrons 

uitbundig te bloeien en kleurt 

het Hyacintenbos met prachtige 

blauwe velden en geurt het bos 

zoet naar hyacinten, later nog gevolgd door de Lelietjes der 

Dalen. Het park is ideaal voor picknicks en verfrissende herfst-

wandelingen, kinderen vermaken zich in de speeltuin. in het 

park bevinden zich verschillende landschappen waaronder de 

Zwitserse Partij. een ruiger terrein met een oude duinpartij, 

karakteristieke begroeiing en een vogelrustgebied met buizerds, 

Holenduiven en groene Spechten. en dan te bedenken dat dit 

praktisch uw achtertuin is als u in vroondaal woont!

tIP  ontdek het park aan de hand van de rode bosmierroute.



stRaND kIjkDUIN EN tER HEIjDE
een grote aantrekkingskracht van vroondaal is de lig-

ging vlak bij het strand en de zee. een korte fietstocht 

van ongeveer 10 minuten geheel door het groen, brengt u bij 

het strand van kijkduin. Met een iets langere fietstocht van 20 

minuten, deels door de duinen komt u bij het rustige strand van 

ter Heijde. Liever wandelen naar het strand? via het wandelpad 

door het beschermde natuurgebied Solleveld loopt u naar zee. 

na een drukke werkdag lekker uitwaaien op het strand en 

daarna een hapje eten in een restaurant op het strand of boule-

vard. De ideale ontspanning na een hectische dag. 

sPORt EN REcREatIE
watersport, golf, hockeyen, tennissen, voetballen, jog-

gen, fietsen, wandelen, wintersport, bowling, squash, 

basketbal.. bedenk een sport en het is letterlijk op enkele minu-

ten van vroondaal aanwezig. individueel of in clubverband, 

voor ontspanning of inspanning alle varianten zijn mogelijk in en 

rondom vroondaal. en wat dacht u van brandingsporten? vanaf 

het strand kunt u catamaranzeilen, windsurfen, kitesurfen, golf-

surfen, bodyborden en zee-kanovaren! goed voor een gezond 

portie adrenaline!

Het gebied rondom vroondaal leent zich uitstekend om per 

paard te ontdekken. in draf door de bossen, stapvoets door de 

duinen en in galop door de branding. De ultieme vrijheid!

NatUURlIjkE sPEEltUIN
centraal in vroondaal ligt de 

natuurlijke Speeltuin, omringd 

door een haag van vlinder- en 

bijentrekkende heesters en 

planten. De speelelementen 

zijn hier van natuurlijke mate-

rialen vervaardigd. bomen 

die in vroondaal moeten wor-

den gekapt, verdwijnen niet 

zomaar, maar krijgen hier een 

tweede leven als speelele-

ment. 

Zo zijn de klauterstammen en de takken uit de bouwhoek alle-

maal afkomstig uit vroondaal. verder zijn er grote zwerfkeien 

om op te klauteren, een wilgentunnel en een stammenbos en 

natuurlijk een schommel. in het zomerseizoen breidt de speel-

plaats zich altijd weer even tijdelijk uit met een groot pompoenen-

veld en een doolhofje van bijvoorbeeld hoge grassen. regel-

matig worden hier kinderactiviteiten georganiseerd met een 

educatief karakter. Zie voor het programma www.vroondaal.nl.

GROtE watERPaRtIj MaDEstEIN 

Het hart van vroondaal wordt gevormd door een park met een 

grote waterpartij. De enige plek in Den Haag waar je in natuur-

lijke water kunt zwemmen. Aan het water ligt een strandje met 

een waterspeeltuin. 

ook kunt u aan het water genieten van een kopje koffie of diner 

bij restaurant Madestein. 



FietS- en wAnDeLrouteS

fIEtsROUtE 
VROONDaal-ZEE
De snelste route van 

vroondaal naar het 

strand van kijkduin, via 

park ockenburgh.

waNDElROUtE 
at HOME IN 
lOOsDUINEN
Deze wandelroute 

voert u door 

vroondaal, naar het 

strand en de woon- en 

natuurgebieden 

rondom vroondaal. 

ontwikkeld door de 

Haagse brug.

ROUtE tUINEN  
(HEEMtUIN, 
PlUk! EN 
VlINDERtUIN)
op een relatief klein 

stukje groen wandelt of 

fietst u langs Pluk!, de 

Heemtuin, grote 

waterpartijen, de 

vlindertuin en een 

strandje met een 

waterspeelelement.

waNDElROUtE 
NatUURGEbIED 
DE UItHOf
Dit natuurgebied is 

groot genoeg om een 

hele middag in door  

te brengen. u kunt  

via het alleen voor 

wandelaars 

toegankelijke rust- en 

broedgebied voor 

water vogels richting het bos wandelen. Als u lang genoeg 

doorloopt vindt u ter hoogte van Manage berestein nog een 

doolhof. in de uithof loopt u de kans zomaar oog in oog met 

een van de prachtige, vrij rondlopende Schotse Hooglanders 

te staan!

HOllaNDs  
kUstPaD
een populair deel van 

deze 213 km (!) 

wandelroute voert 

langs ockenburgh, 

Madestein en 

vroondaal. 

PaRkENROUtE
Deze fietsroute met 

uitgebreide 

beschrijvingen voert u 

langs parken, 

buitenplaatsen en 

recreatie gebieden van 

Den Haag waar onder 

ook vroondaal en haar 

omgeving.

Diverse routes zijn te downloaden via www.vroondaal.nl
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INFORMATIE

PARkEN / NATuuRgEbIEdEN
1 natuur- en recreatiegebied Madestein

2 Park ockenburgh

3 natuurgebied Solleveld

4 natuurgebied De uithof

5 Heemtuin

6 De Zandmotor

7 Pluk! dierenboerderij, pluktuin en lunchroom

8 vlindertuin

PAARdEN
9 trainingsstal Madepolder

10 Paardensportcentrum De Dijkgraaf (Monster)

11 Manege el Sham (Monster)

12 Politiemanege

13 Manege berestein

SPORT EN LEISuRE
14 Sportpark Madestein

15 golfbaan ockenburgh

16 Honk- en softbalvereniging Storks

17 Sportpark ockenburgh

18 kanovereniging De windhappers

19 indoor winter Sports & Fitness De uithof

20 watersportaccommodatie & kanoverhuur De Madelief

21 catamaran en kitesurfschool Sailcenter kijkduin

22 van der ende racing inn (Poeldijk)

23 community centre the Hungry Mind

24 Sporthal

25 tennispark waldeck

26 Dagkampeerterrein

27 Strandje met waterspeeltuin

28 Speeltuin

29 vakantiepark kijkduin

30 natuurlijke speelplaats

31 bootverhuur booma recreatie

HOREcA
32 Partycentrum Madestein

33 chalet ockenburgh

34 ijskar

35 Strandpaviljoens

36 boulevard kijkduin

37 Pluk! dierenboerderij, pluktuin en lunchroom

HISTORIE EN kuNST
38 Stenen kamer

39 Historische Fruitmuur

40 Hemels gewelf

41 watertoren

 Informatiecentrum de Vroonhof

 Fietsroute Vroondaal-Zee (± 15 minuten) 
 
 Wandelroute At home in Loosduinen (ca. 2,5 uur)
 
 Route Tuinen (Heemtuin, Pluk! en Vlindertuin)
 
 Wandelroute Natuurgebied de uithof (deel)
 
 Hollands kustpad (deel)
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HISTORIE EN KUNST
38 Stenen Kamer
39 Historische Fruitmuur
40 Hemels Gewelf
41 Watertoren
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HORECA
32 Partycentrum Madestein
33 Chalet Ockenburgh
34 IJskar
35 Strandpaviljoens
36 Boulevard Kijkduin
37 Pluk! dierenboerderij, pluktuin en lunchroom
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SPORT EN RECREATIE
14 Sportpark Madestein
15 Golfbaan Ockenburgh
16 Honk- en softbalvereniging Storks
17 Sportpark Ockenburgh
18 Kanovereniging De Windhappers
19 Indoor Winter Sports & Fitness De Uithof
20 Watersportaccommodatie & kanoverhuur De Madelief
21 Catamaran en Kitesurfschool Sailcenter Kijkduin
22 Van der Ende Racing INN (Poeldijk)
23 Community Centre The Hungry Mind
24 Sporthal
25 Tennispark Waldeck
26 Dagkampeerterrein
27 Strandje met waterspeeltuin
28 Speeltuin
29 Vakantiepark Kijkduin
30 Natuurlijke speelplaats
31 Bootverhuur Booma Recreatie
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PAARDEN
9 Trainingsstal Madepolder
10 Paardensportcentrum De Dijkgraaf (Monster)
11 Manege El Sham (Monster)
12 Politiemanege
13 Manege Berestein
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PARKEN / NATUURGEBIEDEN
1 Natuur- en recreatiegebied Madestein
2 Park Ockenburgh
3 Natuurgebied Solleveld
4 Natuurgebied De Uithof
5 Heemtuin
6 De Zandmotor
7 Pluk! dierenboerderij, pluktuin en lunchroom
8 Vlindertuin



Informatiecentrum De Vroonhof
vroonhoevelaan 2, Den Haag • 070 40 40 447 • info@vroondaal.nl 

Actuele openingstijden van het informatiecentrum vindt u op vroondaal.nl


