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Verslaglegging Eva Reichardt 

Tessel van Toorn heet iedereen welkom. Vanuit de gemeente zijn aanwezig: Jaap de Mos -

projectmanager van deelgebied 1, Rob van Aerschot – senior projectmanager, Hannie v/d Bosch – 

gebiedsmanager en Eva Reichardt – projectsecretaresse. Vier leden hebben zich afgemeld, er zijn 

echter meer mensen niet aanwezig.  

Het verslag heeft men niet ontvangen, Eva stuurt deze alsnog na. Opmerkingen daarop kunnen 

doorgegeven worden aan Eva.  

Een actiepunt uit het verslag wordt toch vast behandeld: Franke v/d Laan wilde een gesprek met de 

gemeente. Dat heeft meerdere malen plaatsgevonden. De bomen en struiken die hij aanbood zijn 

helaas kwalitatief niet geschikt voor beplanting in deelgebied 1. Er wordt nog wel gekeken of ze 

eventueel kunnen worden geplant langs de polderlinten. 

 

Deelgebied 1 stand van Zaken  

De parklaag is eind vorig jaar aangebracht in het oostelijk gebied van deelgebied 1 (grondverwerking 

-> reliëf). Nu is daar een aannemer aan het werk voor de verdere inrichting zodat er in het najaar 

beplant kan worden. Verder wordt er een doorlopende fietsverbinding gemaakt over de brug over de 

N205 (loop-, fiets-, en ruiterverbinding) die door de firma Damsteegt ontworpen is en naar 

verwachting in september van dit jaar wordt opgeleverd. 

 

Tessel toont een aantal afbeeldingen. 

 

V (= vraag): Is er een opruimplicht voor de uitwerpselen van de paarden?  

A (= antwoord): Nee, geen verplichting, maar de vervuiler wordt geacht het op te ruimen. Blijft echter 

moeilijk om te handhaven. 

V: Rolstoeltoegankelijkheid is belangrijk: André vraagt of er bij het bijenpaleis rekening mee 

gehouden is. 

A: De parkkamers aan de Oostzijde zijn alleen bereikbaar via een graspad waarbij enige hoogte moet 

worden overwonnen. Het bijenpaleis zal niet door iedereen bereikt kunnen worden. Het geasfalteerde 

doorgangspad is goed toegankelijk.  

V: Destijds was de beplanting bij de Toolenburgerplas heel erg dicht en dit moest gedeeltelijk na 

verloop van tijd weer uitgehaald worden. Hoe zit dat in het park?  

A: Daar is uitgebreid over nagedacht. Er is een beplantingsplan gemaakt en rekening gehouden met 

inboeten. Helaas gaan er altijd bomen dood. Gekozen is voor verschillende plantafstanden en hier en 

daar ook grotere bomen. 

V: Komt er een bomendepot in park?  
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A: Niet in deelgebied 1, we hebben het in het verleden beoordeeld, maar zowel wat betreft kosten als 

kwaliteit leverde het eigenlijk geen voordeel op. 

 

Speelplek 

Er wordt een ontwerp door architect Sybolt Meindertsma gemaakt (van  ‘Reemremmelraah’ in het 

Haarlemmermeerse bos) voor de speelplek in een parkkamer in het oostelijk deel van deelgebied 1 

gemaakt. Ook wordt er gekeken naar een ruiger natuurspeelterrein in het westelijke deel van 

deelgebied 1, het gebied waar nu de 150kV loopt. De gebruikersgroep wordt betrokken bij de 

totstandkoming van het ontwerp samen met leerlingen van de basisschool Klavertje 4 uit Floriande. 

Op woensdag 22 april vindt een workshop plaats onder leiding van de architect waaraan leden van de 

gebruikersgroep en de leerlingen deelnemen. Samen gaan zij aan het werk met het ontwerp van de 

speelplek. Vervolgens gaat de architect hiermee aan de slag en komt dan terug bij de 

gebruikersgroep en de leerlingen met een conceptontwerp. 

 

Deelgebied 2 laatste stand van zaken 

Er zal een ondiepe waterplas tussen de IJweg en de R-netbaan in aangelegd worden. Deze wordt 

gevoed door regenwater. Goede waterkwaliteit is heel belangrijk en daar wordt uitgebreid onderzoek 

naar gedaan. In december is de raad akkoord gegaan met de plannen.  

Er komen vele recreatiemogelijkheden: wavepark, waterskibaan, parkhart met horeca- en 

expositiemogelijkheden. De plas heeft een hoger peil dan het gebied er omheen. Daarvoor komt er 

een wal van 2 meter hoogte (waterstand 1,5 meter wal 0,5 meter) om de plas heen. De diepte 

varieert. Aan de zijde van Nieuw-Vennep is in het ontwerp een strandje voorzien. 

Het polderlint komt sterker terug, dit is ook veranderd in het ontwerp. Ten westen van de IJweg is een 

wellness-voorziening bedacht alsook een golfterrein. De planning is dat binnen nu en 5 jaar het 

deelgebied gereed zal zijn. 

V: Wordt er nu al gemonitord op grondwaterstanden? De plas zal daar namelijk waarschijnlijk wel 

invloed op hebben. Voor de agrariërs is het heel belangrijk dat de grondwaterstand niet teveel 

fluctueert. We dringen aan om hier niet pas mee te beginnen als de plas gegraven wordt.  

A: We zijn nu aan het kijken hoe we kunnen voorkomen dat de plas effect gaat hebben op de 

omgeving. We gaan dat ook monitoren. Met de Nota Ruimte Gelden (15 miljoen) wordt onderzoek 

gedaan naar de invoering van flexibel peil.  

V: Hoe zit het met de toegang tot deelgebied 2?  

A: Er is nu al toegangsweg vanaf de Nieuwe Bennebroekerweg (Parkway). Daarnaast is  een aantal 

toegangen voorzien in het ontwerp. Aan de kant van Nieuw-Vennep is er nu maar 1 toegang bedacht, 

maar we willen meerdere toegangen maken. 

 

Leisure 

Het thema is: het verhaal van Holland vertellen. Met ondersteuning van hotel, horeca, winkels. Een 

specifiek onderdeel dat naar voren kwam in de studie van het Canadese bureau Forrec is een 

Farmpark: een attractie voor gezinnen die het verhaal van de agrariërs vertelt. Mysteryland komt 

wellicht ook naar het leisuredeel in het oostelijk deel van het park. In het ontwerp is daar een 

festivalterrein voorzien.  

 

Parklanden 

Ton van Schie, een van de initiatiefnemers van Parklanden, toont zijn zelfgemaakte film over 

Parklanden. In Parklanden komen dit jaar een maïsdoolhof, wandelpaden (met QR-codes zodat je 

filmpje kan zien wat daar gezaaid is en hoe) en een mogelijkheid voor landzeilen. Op een deel van 

het land is tarwe ingezaaid, echter dit moet opnieuw worden gedaan. Het land van 60 hectare mag 
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een jaar gebruikt worden, daarna kijken we naar de mogelijkheid om het vast te gaan pachten. De 

agrariërs gaan vol gas vooruit. 

 

Meedenken en –werken aan: 

De wegen in het park krijgen een naam. De gebruikersgroep wordt gevraagd om hier voorstellen voor 

te doen. Te denken valt aan de historie van Haarlemmermeer, planten/bomen die in PARK21 komen 

te staan. Verzin thema’s en van daaruit namen. We kijken ook naar de ingangen van PARK21. Hoe 

zouden we die kunnen vormgeven? En ook een naam kunnen geven? 

Hetzelfde geldt voor de speeltuin. Hier kunnen ook thema’s voor verzonnen worden. De aanwezigen 

gaan in groepjes uiteen om een aantal ideeën op papier te zetten. 

 

Uitkomst brainstorm 

SPEELTUIN 

Thema’s 

- Water (pompjes, hoogteverschil, overspringen, kabelbaan) 

- Dik Trom 

- Transport (vliegtuig/luchtvaarthistorie A. Fokker/Schiphol, vrachtauto, boot, tractor, het spoor) 

- Wind (creëren van wind, hoog punt maken, geluid door wind, vliegerveld) 

- Land, het maken creëren/beheersen/beheren van land m.b.v. oud gereedschap/machines 

werkend vanuit de geschiedenis naar de toekomst 

- Techniek (kinderen aan zet bijv. door zelf bruggen te bouwen) 

Losse ideeën/suggesties 
- Maak gebruik van het reliëf van de parklaag 

- Klimbos 

- Maak onderscheid tussen leeftijdsgroepen 

- Schaalmodel Cruquiusgemaal 

- Speeltuin 1: ruiger, bijvoorbeeld. een basketbalpaal 

- veel spannende kleine bospaadjes (om verstoppertje/tikkertje te spelen met wat kleine speel - 

doe dingen) 

- een kind cross pad voor de fiets (juist ook voor gewone fietsen) 

- speeltuin en andere speelobjecten geschikt maken voor/rekening houden met kinderen en 

jongeren met een handicap (info te vinden op: http://www.speeltuinbende.nl/over-de-

inrichting-van-speeltuinen) 

Naam entrees 
- Oude aanlegplaatsen (ook wel ambachten genoemd) zoals Beinsdorp 

- Namen van boerderijen 

- Polder ligt 6 m onder NAP, daar namen op baseren 

- Noord, Oost, Zuid, West 

- Haarlemmermeer is als een grid aangelegd, daar namen van afleiden 

- Koppelen aan nabij gelegen kernen/wijken 

- Prijsvraag uitdoen via Facebook 

Naam parkwegen 
- Koppelen aan entrees 

- Namen van beplanting die gebruikt wordt in het park 

- Voor hoofdlanen: namen van monumentale bomen 

- Namen koninklijke familie (i.v.m. het SKWA) 

- Oude ambachten 

- Benaming moet duidelijkheid geven 

De bovengenoemde thema’s worden meegenomen in de workshop van 22 april voor de speelplek. 

http://www.speeltuinbende.nl/over-de-inrichting-van-speeltuinen
http://www.speeltuinbende.nl/over-de-inrichting-van-speeltuinen
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Inzetten social media 

Jongeren uit de gebruikersgroep hebben aangegeven dat voor het betrekken van jongeren bij 

PARK21 het van belang is om de social media in te zetten. Wij hebben een twitter account en een 

Facebook-pagina aangemaakt: www.facebook.com/PARK21haarlemmermeer en @PARK21_. 

Verzoek aan iedereen om ons te liken/volgen. De gebruikersgroep zou ook zelf berichten kunnen 

gaan plaatsen. Als daar behoefte aan is dan zou een vertegenwoordiger van de groep dit kunnen 

doen. Dan maken wij die persoon beheerder. Natuurlijk kunnen info/berichten ook naar Eva of Tessel 

gestuurd worden, dan plaatsen wij het voor jullie. Voor het laatste wordt de voorkeur uitgesproken. 

Actie: nadenken over plaatsing van verslagen van gebruikersgroep op de website.  

 

W.v.t.t.k. 

Peter Baars meldt zich af als lid van de gebruikersgroep, naast Marja Witte, Marcel de Roovere en 

Henk Jansen (er komt dan waarschijnlijk iemand anders van wijkraad Floriande) . We gaan het 

bestand met aanmelders checken en via Facebook een oproep plaatsen voor nieuwe, jonge leden 

aangezien we in de leeftijdscategorie 20 -35 niet voldoende vertegenwoordiging hebben. 

Advies is om nieuwe bewoners van Tudorpark te benaderen. Wijkraad Getsewoud zou ook iemand 

willen afvaardigen. 

 

Oproep van de aanwezigen: meer ruchtbaarheid geven aan ontwikkeling PARK21. Bijvoorbeeld met 

borden: Hier komt PARK21. Het leeft niet voldoende in Nieuw-Vennep. Voorstel om afbeelding van de 

plas als bord te plaatsen bij alle ingangen. Reactie: dit kan niet overal geplaatst worden en de andere 

afbeeldingen zijn nog niet definitief genoeg, maar we zullen ernaar kijken. 

Meneer Bogers van Dorpsraad Nieuw-Vennep wil graag meer z-cards ontvangen. 

De andere dorps- en wijkraden benaderen voor deelname. Wel rekening houden met leeftijd. 

Tijdens halfjaarlijks overleg van college met dorps- en wijkraden aandacht besteden aan PARK21. 

 

De landschapsarchitect Bruno Doedens gaat de komende tijd ideeën uitwerken in het kader van 

placemaking en wil die graag presenteren aan de gebruikersgroep tijdens de volgende bijeenkomst. 

De opening van het bijenpaleis en bewegwijzering is reden voor een feestje. Hiervoor ontvangen jullie 

een uitnodiging. 

 

 

http://www.facebook.com/PARK21haarlemmermeer

