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Martine Enthoven, projectleider van Park21, opent de vergadering. Iedereen wordt van harte 

welkom geheten. Als eerste punt op de agenda wordt het voorlopig ontwerp (VO) van 

deelgebied 1 gepresenteerd door Hanneke Plukkel, projectmanager Park21 – deelgebied 1. 

Hiervoor maakt zij gebruik een Power Point presentatie (deze is vooraf toegestuurd aan alle 

deelnemers). 

 

Het VO wordt door middel van een kaart getoond. Het VO wordt nu in detail uitgewerkt naar 

het definitief ontwerp. Naar verwachting is dit gereed begin maart van dit jaar. Daarna wordt 

het bestek gemaakt voor het bouw- en woonrijp maken. In de zomer van 2013 zal de 

aanbesteding gedaan worden, daarna start uitvoering; eerst het westelijk deel (IJweg) en 

vervolgens het gedeelte tussen de IJweg en de Zuidtangent. 

Uitvoering duurt minimaal 2 jaar (medio 2013 – medio 2015), maar wellicht langer. Duur is 

afhankelijk van de te ontvangen grond om op te hogen. 

 

Het sportcomplex Hoofddorp Pioniers valt binnen de contouren van deelgebied 1. Op 24 

januari jl. hebben B&W besloten om met de bouw van Hoofddorp Pioniers te beginnen.  

Het nieuwe sportcomplex voldoet aan de eisen van de Major League Baseball (MLB) zodat 

in 2014 of in 2015 hier een serie wedstrijden kan worden gespeeld. De projectmanager van 

de verplaatsing Pioniers, Jeffrey van ’t Hof, komt volgende keer meer vertellen. 

 

Vraag: hoe gaat de wal eruit zien rond de Pioniers? Begroeiing? 

Antwoord:  

 

Vraag: Uit wat voor groen bestaat de parklaag? 

Actie: Hanneke zoekt dit uit en laat dit weten aan Franke v/d Laan. 

 

Terugkoppeling ideeën invulling parkkamer deelgebied 1 

Er worden diverse mogelijkheden verkend met 

1. NMCH; botanische tuin, belevingsroute, school- en stadstuinen, pluktuin, smikkelbos 

en waterspeeltuin 

2. particuliere initiatiefnemer; klimpark 

3. agrariërs: schaatsbaan (schaatsvereniging in Hoofddorp?) 

4. Ons tweede thuis; kinderboerderij 

5. initiatiefnemer voor mountainbikeroute door het hele park 
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Tevens wordt er gekeken naar de financiële haalbaarheid, een jongerenontmoetingsplek en 

de bereikbaarheid. 

 

Vraag: waar is vanuit de gebruikersgroep de meeste behoefte aan? 

Antwoord: een schaatsbaan (De Evert van Benthem-baan wordt voorgesteld). Aangeraden 

wordt om hierover contact op te nemen met bijvoorbeeld Abbenes. Daar staat een hele 

mooie baan, die zeer succesvol wordt onderhouden door vrijwilligers. Hannie v/d Bosch 

(gebiedsmanager) kan ook meer informatie hierover geven. 

Natuurlijk is bereikbaarheid een eerste vereiste. Er is langs de IJweg een voetpad gepland 

zodat ook wandelaars het park kunnen bereiken. 

 

Actie Hanneke: afspraak maken met Franke v/d Laan over ideeën voor de parkkamer. 

 

Het is mogelijk om een wijkbudget aan te vragen: de wijkraad Floriande stelt voor om hier 

een gecombineerde aanvraag van te maken van de gebruikersgroep en de wijkraden van 

Floriande en Toolenburg. Hierdoor zou er budget vrijgemaakt kunnen worden van drie 

gebieden binnen Haarlemmermeer. 

Er zijn meerdere fondsen te benaderen, zoals bijvoorbeeld het Meerwaardefonds en het 

Schipholfonds. Hannie v/d Bosch weet hier meer van. 

 

Vraag: zijn er nog verdere behoeftes/voorkeuren? 

Antwoord: het combineren van functies. Bijvoorbeeld de catering voor de kinderboerderij ook 

gebruiken voor de schaatsbaan. 

Verder zijn de jongerenvoorzieningen een ondergeschoven kindje. Dus daar zou ook meer 

naar gekeken moeten worden. 

 

Baggerdepot 

 

Hans Meijers is project manager bij Park21 en tevens verantwoordelijk voor de afhandeling 

van het baggerdepot. Hans somt op: 

 het tijdelijke baggerdepot MeerGrond wordt beëindigd 

 het bestuur van Gemeente en Hoogheemraadschap van Rijnland zijn tot een 

overeenkomst gekomen welke op korte termijn wordt bekrachtigd. 

 in eerste instantie ging het om een tijdelijk depot, maar door de veranderde wetgeving 

(WABO) werd het een depot voor onbepaalde tijd 

 omwonenden hebben overlast ervaren van het depot, in gesprek met stichting 

bewoners Rijnlanderweg 

 MeerGrond en de gemeente zijn samen op zoek gegaan naar een oplossing  

 er wordt een deel recreatiegebied aangelegd, inrichting is een uitwerking van het 

Masterplan 

 kosten van de inrichting zijn voor MeerGrond 

 oplevering van het recreatiegebied vindt eind 2017 plaats  

 In later stadium, bij inrichting van park21 aan de overzijde van de spoorlijne komt er een 

fietsroute over de spoorlijn 

 de uitzichtheuvel wordt 18 m hoog 

 wensen voor functies in baggerdepot worden ook gevraagd aan stichting bewoners 

Rijnlanderweg  
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Na de pauze wordt in groepjes nagedacht over een mogelijke invulling van het 

recreatiegebied en over een tijdelijke invulling van de parklaag. Het totale gebied is 250 m 

breed en 800 m lang. 

Ideeën tijdelijke invulling Baggerdepot (op het vlakke terrein)  

 

 Paintballterrein 

 Landzeilen 

 Bloemenweiden (weinig onderhoud) 

 Bijenkorven  

 Paadjes 

 Honden aparte delen 

 Vliegtuigspotters 

 Olifantsgras (biovergisten) 

 Voorkweekruimte van bomen voor Park21 

 Verkeerstuin 

 Hobbyboer 

 Pitch & putt (golf) 

 Hondentraining 

 Dagrecreatie 

 Modelvliegtuigen  

 Doolhof 

 Mollengangen 

 Reclamemogelijkheden (in het gewas) 

 

Ideeën voor permanente inrichting (de heuvel) 

 Skieheuvel 

 Sleeheuvel 

 Rodelbaan 

 Kabelbaantje – over het water of over de A4 

 Kruidentuin met geur + kleur (op het puin in de grond=kalkrijk) 

 Glijbaan met tunnel 

 Ruiterpaden 

 Verlichting langs paden 

 Vanuit de lucht zichtbare promotie Park21 maken, bijv. Mondriaan-motief 

 Een functie (horeca) in de heuvel met uitzicht 

 Voorzieningen in glooiingen verwerken (i.p.v. op het maaiveld) 

 Chinese tuin (i.c.m. Chinees hotel dat in de Zuidrand komt)  
 
 

 Hergebruik huidige (tijdelijke) ontsluitingsweg vanaf Bennebroekerweg langs spoor 
om het terrein een 2

e
 ontsluiting te geven 

 Beplantingsschema volgens huisstijl 

 Keukenhof – reclame – Park21- kleur 

 

Vraag: hoe zit het met het opbarstrisico bij de aanleg van de plassen? 

Antwoord: Gemeente Haarlemmermeer is in overleg met het Hoogheemraadschap van 

Rijnland. Er wordt samen goed gekeken naar oplossingen en gebleken is dat er in ieder 

geval nog verder onderzoek gedaan moet worden. 

 

Voorstel agendapunt voor de volgende keer: leisure (Oostzijde) 

 

De volgende bijeenkomst zal bij de Heimanshof zijn. 


