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Verslaglegging Eva Reichardt 

Tessel van Toorn heet iedereen welkom. Vanavond staan er twee presentaties op de agenda: 

Richard van Os van Üppig vertelt ons over de ontwerprichtingen van de entrees van PARK21 en 

Bruno Doedens van Slem neemt ons mee in het aanjaagplan voor PARK21 dat hij opgesteld heeft. 

 

Het verslag van de vorige bijeenkomst, 24 maart jl. Heeft iedereen via de mail ontvangen en vanaf 

vandaag staan alle verslagen ook op onze website (www.park21.info/downloads). Het verslag wordt 

doorgenomen en er zijn geen opmerkingen. Over de twee opgenomen actiepunten meldt Tessel:  

1 Verslag op de site: staat erop 

2 Samenstelling gebruikersgroep: na de zomer gaan we hiermee aan de slag door o.a. een oproep 

voor nieuwe leden op te nemen in de vragenlijst van het jongerenpanel en contact op te nemen met  

nieuwe bewoners Tudorpark, de oude aanmeldingen te bekijken. We gaan ook de participatie steeds 

verder uitbouwen door meerdere doelgroepen in de ontwikkeling te betrekken. Nu zijn er twee 

basisscholen uit Floriande betrokken: Klavertje Vier heeft ontwerpen gemaakt voor de speeltuin en de 

Optimist is actief aanwezig geweest bij de opening van het bijenpaleis in deelgebied 1. In de toekomst 

richt de participatie zich ook op scholen van het basis- en voortgezet onderwijs uit verschillende 

dorpskernen. 

 

Stand van zaken 

Deelgebied 2 

De visie is eind vorig jaar vastgesteld. Deelgebied 2 beslaat 220 hectare. Er is een exploitatie 

opgesteld, maar de middelen zijn niet voldoende om het hele deelgebied in te richten. Het is lastig om 

van tevoren de opbrengsten te berekenen aangezien meeste onderdelen tamelijk uniek zijn.  

Het beheer is ook niet eenvoudige opgave, maar dat zien wij als een uitdaging. We zijn nu aan het 

puzzelen hoe we dit voor elkaar kunnen krijgen.  

Het externe bureau Arcadis is ingehuurd om de ontwikkelstrategie van PARK21 kritisch te bekijken. Is 

de gemeente op de juiste manier bezig met de ontwikkeling. . Deze maand verschijnt het concept-

rapport. Er is enige tijd geleden ook door een extern bureau een onderzoek gedaan naar de 

ontwikkeling van de leisure. Daaruit is o.a. gekomen dat je grootschalige leisure alleen maar kan 

ontwikkelen als een partij, anders dan de gemeente, zich hiervoor meldt. Dat is nu gebeurd en 

binnenkort vindt hierover overleg plaats met de betrokken wethouders.. 

Water is ook een heel belangrijk onderwerp: het Hoogheemraadschap heeft haar pijlen op PARK21 

gericht. Er zijn inmiddels de nodige onderzoeken gedaan naar de zoet- en zoutwaterproblematiek. 

Het Hoogheemraadschap wil graag een flexibel waterpeil invoeren, maar de agrariërs voorzien grote 

problemen. Hiervoor zijn we veel in overleg met de agrariërs en het Hoogheemraadschap om 

gezamenlijk te komen tot een werkbaar duurzaam watersysteem. 
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Deelgebied 1 

Het woonrijp-maken is gereed aan westzijde. Het oostelijke deel wordt in het najaar afgerond.  

Er wordt een fietspad aangelegd dat aansluit op het nationale fietsnetwerk. De hiervoor benodigde 

brug over de N205 wordt op w=twee data in augustus in de nacht geplaatst (ingehangen).  

Paardenpoep blijft issue zeker met het oog op deze brug. We hebben dit met de betrokken 

beleidsafdeling besproken. De vervuiler ruimt op is het devies. We zullende manege(s) hierover 

aanspreken. Wim Bogers van dorpsraad Nieuw-Vennep maakt zich hier ernstig druk over. 

 

Terugkoppeling 

Alle input van de vorige bijeenkomst is meegenomen voor het ontwerp van de speeltuin en het 

speelbos en van de entrees. Dit is te zien bij de uitwerking van de speeltuin.  

Over de input ten behoeve van de naamgeving komen we op een later moment op terug. De 

naamgeving speelt namelijk op dit moment nog niet. 

 

Speeltuin, het proces: leerlingen van de basisschool Het Klavertje Vier zijn in een eerste sessie 

uitgedaagd door de ontwerper Sybolt Meindertsma om ontwerpen te maken voor de speeltuin. Wat 

wilden zij nou graag zien in de speeltuin? Uit de ruim 50 tekeningen zijn door de school 21 ontwerpen 

uitgekozen die in een volgende sessie op school zijn besproken. Sybolt heeft deze ontwerpen 

meegenomen als basis voor zijn schets ontwerp. Het schets ontwerp heeft hij gepresenteerd aan de 

leerlingen. De kinderen waren erg enthousiast, omdat zij hun ideeën herkenden in het ontwerp. 

Ongeveer in september is het definitief ontwerp gereed en zal dit aan de school aangeboden worden 

om op te hangen. De kinderen worden in het najaar gevraagd om bij de aanleg van het speelbos te 

helpen. 

 

Entrees 

Presentatie door Richard van Os van Üppig. Üppig heeft de huisstijl van PARK21 ontwikkeld in 2012. 

Het logo: de lijn in het midden van PARK21 benadrukt dat de Haarlemmermeer meer dan 5 meter 

onder NAP ligt. Üppig heeft ook de bewegwijzering en het parkmeubilair ontworpen. Dit is 

opgenomen in het beeldkwaliteitsplan openbare ruimte PARK21, te vinden op de website onder 

downloads. Aan Üppig is in vervolg hierop, in samenwerking met Rik de Visser en Bruno Doedens 

gevraagd om een ruimtelijk concept voor de entrees voor PARK21 te ontwerpen. 

De entrees moeten herkenbaar zijn en identiteit aan het park geven. Richard toont drie denkrichtingen 

die voor de entrees zijn uitgewerkt: 

 Hoogwaterfiguren 

 De Naald/obelisk 

 Abstracte bootvormen 

Aan de gebruikersgroep wordt gevraagd naar welke vorm de voorkeur uitgaat. De hoogwaterfiguren 

worden door iedereen omarmd. In een volgend stadium van het proces wordt de gebruikersgroep 

weer betrokken.  

 

Aanjaagplan: 

Presentatie door Bruno Doedens van Stichting Landschapstheater & Meer. Bruno heeft een 

aanjaagplan voor PARK21 ontwikkeld. Hierin staan kansen/projecten beschreven met als doel: 

 Het in beeld brengen van de mogelijkheden om het park juist in de beginjaren goed te landen 

bij bewoners, omwonende en betrokkenen. 

 Het PARK21 op een tot de verbeelding sprekende manier op de kaart zetten door specifieke 

aandacht te geven en aantrekkelijker te maken door middel van o.a. ‘gebeurtenissen’ en het 

betrekken van vele mensen. 
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 ‘Het verhaal’ van PARK21 uit te dragen en levend te houden zodat het een inspiratiebron 

voor ondernemers en ontwikkelingen gaat vormen. 

PARK21 wordt hiermee op de kaart gezet, d.m.v. participatie, samen met de bewoners en 

ondernemers van Haarlemmermeer. De gebruikersgroep kan hierbij een essentiële rol spelen.  

Een aantal van die projecten worden nu uitgewerkt. Bruno vraagt iedereen om ideeën hiervoor aan te 

dragen, want er zijn ongetwijfeld meer kansen. Bruno daagt iedereen uit. Zijn voorstel is nog een keer 

een aparte sessie te beleggen, want hij wil graag met een groep sparren. Tim geeft aan graag te 

willen meedenken, Franke, Wim en Menno ook. Anderen kunnen zich melden bij Eva; zij plant dan na 

de zomer een sessie. 

De 10 kansen uit het aanjaagplan zijn: 

 Oude linten; Bruno heeft met Ton van Schie gesproken. Idee is om in september met allerlei 

mensen de aardappelen te rooien (rapen). Die mogen dan gekocht worden door de mensen 

zelf en de opbrengst gaat dan naar de Voedselbank Haarlemmermeer. Verbinden; het 

verhaal van de polder, sociaal bezig zijn. 

 Hoofdvaart 

 Seizoen krant PARK21; alle activiteiten/evenementen in vermelden. 

 Parkschilderij 

 Veldpaden; nu al aanleggen door het agrarisch gebied afgebakend met bijvoorbeeld 

miscanthus. 

 Graafwerk; de aanleg van de recreatieplas gebruiken als decor van een theatervoorstelling 

 Speed park-art 

 Parklijst 

 Documenteren 

 

Franke heeft het idee geopperd om ondernemers en bewoners een kans te geven een traditie te 

ontwikkelen door het zelf te laten inrichten van een stuk van het park. Bruno wil graag daar een keer 

met hem hierover praten. Het proces stimuleren om mensen het park eigen te maken door ze zelf een 

stukje te laten ontwikkelen. 

 

Tim van der Hooft heeft bij de kansen het gevoel dat er een tegenstrijdigheid in belangen is.  

Rob: dat geldt bijvoorbeeld wel bij de veldpaden met miscanthus benadrukken. Dat zien de boeren 

niet zitten. Maar het idee is om energie te creëren. Er zijn een hoop ideeën die wel uit te werken zijn 

of als inspiratie kunnen dienen. Het inrichten van het park willen we wel graag doen met 

bewoners/agrariërs, maar dan wel daar waar de mogelijkheid toe is. Zoals nu met de speeltuin. In 

deelgebied 2 willen we daar verder mee. Bijvoorbeeld in samenspraak met de agrariërs. 

 

Menno vraagt zich af of er bij de entrees geen (poort)gebouwtje o.i.d. neergezet kan worden om 

duidelijker te maken dat je het park betreedt. Bruno geeft aan dat de oude linten gezien moeten 

worden als toegang tot het park. Tim zegt dat hij de tekst PARK21 op de weg heel leuk vindt en dat 

het duidelijk maakt dat hij in het park is. 

 

Miriam vraagt zich af of het alleen aan de linten moet gebeuren. Het zou leuker zijn als er door het 

hele park activiteiten plaatsvinden. Rob vraagt of men denkt dat bewoners samen met boeren iets 

zouden willen opzetten. Bijvoorbeeld theatervoorstelling in de boerenschuur. Miriam denkt van wel. 

 

Henk Janssen zegt dat we ons meer op de overige bewoners van de Haarlemmermeer moeten 

richten. Niet alleen op Hoofddorp en Nieuw-Vennep. Volgens Franke zou de traditie daartoe kunnen 

bijdragen (betrekken van de rest van de Haarlemmermeer). 
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Tim merkt dat veel van zijn vrienden veel meer naar gezond eten, vlees direct van de boer e.d. 

neigen. Zou goed zijn om die groeiende groep te faciliteren. En dat ze echt niet elke week naar Six 

Flags o.i.d. willen. 

 

Rondvraag 

Menno: deelgebied 2 wordt ontwikkeld. Is er een private partij waarmee jullie in onderhandeling zijn? 

En is daar deelgebied 2 financieel mee gedekt? 

Rob: we praten met meerdere partijen, maar het gaat om delen van deelgebied 2. Het financiële 

plaatje blijft een moeilijke puzzel. We moeten ook kijken naar de andere deelgebieden. 

 

Franke: ik reed over de Spieringweg, daar stond een bord dat ze iets aan PARK21 aan het doen 

waren. Zwaansbroek, dat ligt buiten het park, hoe zit dat? 

Rob: Dat gaat over de brug over de N205. De fietsroute die loopt helemaal door naar het park.  

 

Tessel: dank voor jullie komst. Volgende vergadering is nog niet gepland, maar zal na de zomer zijn. 

Als jullie nog ideeën hebben, mail ze dan alsjeblieft naar Eva. 

 
 

 

 


