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Voorwoord 

 

Voor u ligt de voortgangsrapportage 2016/ 2017 over PARK21. Doel van deze voortgangsrapportage 

is om verantwoording af te leggen over onze inspanningen over de afgelopen tijd en aan te geven 

waar we aan werken in 2017 en 2018, inclusief de daarbij behorende uitgaven.  

Nadat in november 2016 de Herijking Ontwikkelstrategie door uw raad is vastgesteld, zijn er 

belangrijke stappen gezet om tot verdere ontwikkeling van het park te komen.  De periode ervoor 

stond meer in het teken van de herijking, na deze herijking is de focus meer op initiatieven komen te 

liggen. 

Zo zijn we op 1 december 2016 eigenaar geworden van circa 83 hectare grond. Voor deze grond, 

grenzend aan Nieuw-Vennep, worden nu plannen gemaakt in samenwerking met de inwoners, 

omwonenden, initiatiefnemers en andere maatschappelijke partijen.  

  

We zijn gestart met de campagne “Vrienden van PARK21” om betrokkenen, initiatiefnemers en 

ondernemers samen te brengen en zo ontwikkelingen in het park op gang te brengen. Startpunt 

hiervoor was de bijeenkomst die wij op 21 november 2016 hebben gehouden en waarbij al onze 

partners, de gebruikersgroep en bewoners waren uitgenodigd. Met veel initiatiefnemers zijn we in 

overleg gegaan om te kijken of er mogelijkheden zijn om tot realisatie van hun ideeën in PARK21 te 

komen.  

 

Voor initiatiefnemers stellen wij een handboek (initiatievenwijzer) op. Hierin staat onder andere 

beschreven wat de ambitie is van PARK21, welke processtappen moeten worden doorlopen, wat de 

ontwikkelkaders zijn en welke wettelijke regelgeving van toepassing is. Een belangrijk onderdeel waar 

wij ons op richten is het maken van het bestemmingsplan en daaraan gekoppeld de experimentele 

Milieu Effect Rapportage (MER). 

  

In overleg met de agrariërs in het gebied wordt onder andere gesproken over kavelruil. Met het 

Hoogheemraadschap Rijnland blijven wij in gesprek over de invoering van Verbeterd Droogmakerij 

Systeem (VDS). We denken mee over de mogelijkheden om te faciliteren bij agrarische transformatie, 

zoals bij Dirk Molenaar, die een landgoed met zorgfunctie gaat starten. Ondertussen ondersteunen wij 

de activiteiten, die de boeren van de PARKLANDEN organiseren. 

  

PARK21 is gevraagd om in september 2017 gastlocatie te zijn van de landelijke Landschapstriënnale. 

Een driejaarlijks evenement boordevol expertmeetings, excursies, lezingen, workshops en feestelijke 

activiteiten om de ontwikkelingen in het landschap onder de aandacht te brengen bij bewoners, 

gebruikers, bezoekers en de vakwereld. Samen met onze partners van de MRA en Provincie Noord- 

Holland zullen wij hier, op de locatie bij boer Dirk Molenaar in PARK21, een fantastisch evenement 

van maken.  

 

Namens Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,  

 

 

Dr. Tom Horn      John Nederstigt 
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1. Inleiding 

 

1.1. Achtergrond 

PARK21 is een gebied van 1000 hectare gelegen tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep dat de 

komende jaren verder zal transformeren naar een recreatief park. Met de ontwikkeling van PARK21 

geeft Haarlemmermeer invulling aan een drietal doelstellingen: 

- Het park voorziet in de lokale en regionale behoefte aan recreatiemogelijkheden, door een rijke 

schakering van voorzieningen aan te bieden op het gebied van groen, sport, cultuur en 

ontspanning. Daarmee kan PARK21 gezien worden als de voltooiing van het indertijd ingezette 

programma HaarlemmermeerGroen, gericht op het voorzien in de tekorten aan 

recreatiemogelijkheden voor de sterk groeiende bevolking en het afleiden van de recreatiedruk op 

de kwetsbare duingebieden. PARK21 is het toekomstige groene hart voor de bewoners van 

Haarlemmermeer; 

- PARK21 verbindt stad en platteland, brengt burgers en agrariërs bij elkaar en creëert zo nieuwe 

perspectieven, gekoppeld aan het streven naar een agrarische transitie in het kader van de 

circulaire economie;  

- Het park biedt ruimte voor de recreatieve en toeristische markt, zowel voor mensen uit de directe 

omgeving als voor regionale, nationale en zelfs internationale bezoekers en is daarmee een 

belangrijke aanvulling op het toeristisch product Amsterdam. 

 

De verschillende doelstellingen worden verbonden door de thematiek van het park. Er is gekozen voor 

een centrale verhaallijn die uitgaat van de locatie, het verhaal van de polder. Hier worden de verhalen 

van Holland verteld, over bijvoorbeeld de bloemen, de historie en het ondernemerschap in onder 

andere agricultuur, watermanagement, duurzaamheid en innovatie. Beleving staat in het landschap en 

in de verschillende activiteiten centraal.  

 

 
Verbeelding Masterplan 

 

PARK21 is een complexe gebiedsontwikkeling. Geen plan dat in één keer is uit te rollen, maar een 

ambitie waarbij we door de jaren heen werken aan de realisatie van een visie, zoals verbeeld in het 

Masterplan PARK21. Hier worden randvoorwaarden, kaders en ambities aan gekoppeld.  

Het uitgangspunt is uitnodigingsplanologie. Ontwikkeling komt tot stand door het initiatief en de 

betrokkenheid van private partners. De gemeente creëert condities, stimuleert en begeleidt. Juist in 

samenwerking met partijen worden de gewenste recreatieve en duurzame ambities waargemaakt. 



PARK21 Voortgangsrapportage 2016 / 2017  5 

 

 

Prioritaire locaties en verbindingen 

 

Uitnodigingsplanologie 

Het Masterplan (2011) stelt: “PARK21 draait om samenwerking van partijen: overheid, agrariërs en 

andere ondernemers. Het is de rol van de overheid om het proces van zelfrealisatie door agrariërs en 

andere ondernemers te ondersteunen, te regisseren en de juiste condities te scheppen”. 

Het Masterplan PARK21 is een regiedocument, dat expliciet de te realiseren 

ambities vorm geeft en als ‘stip op de horizon’ dient. Het eerste deelgebied van het park kwam 

traditioneel, via verwerving, ontwikkeling en uitgifte, tot stand. Tegelijkertijd zijn diverse agrarische 

initiatieven in het park ontstaan en beginnen participatietrajecten hun vruchten af te werpen. Bij 

uitnodigingsplanologie verschuift de gemeentelijke rol van inhoudelijk naar sterk procesmatig, het 

begeleiden en regisseren van initiatieven en het verbinden van de juiste mensen om zo tot nieuwe 

ideeën en acties te komen. De overheid faciliteert, geeft globale kaders mee, nodigt vooral uit en 

verbindt partijen aan elkaar. Het doel is een recreatief aantrekkelijk landschap en voorzieningen tot 

stand te brengen met een optimale exploitatie. 

 

Ontwikkeling per kavel  

De ontwikkeling vindt plaats per kavel, op een organische manier. Het is niet zeker welke kavel op 

welk moment transformeert. Voor de ontwikkeling worden randvoorwaarden bepaald om samenhang 

en verbinding te waarborgen. Onderstaand overzicht geeft een indicatie van de mogelijke 

ontwikkelkavels in het gebied, gebaseerd op huidig grondeigendom. Over uitzichtheuvel/Baggerdepot 

MeerGrond (14) en de PARKLANDEN (15) zijn reeds afspraken gemaakt en (1) is in gebruik. Kavel 

(10) en het onderste deel van (4) zijn onlangs aangekocht. Een kavel wordt pas ontwikkeld als er 

voldoende middelen zijn voor dekking, exploitatie en beheer. Dat vraagt om een planologische en 

financiële systematiek, die past bij het principe van uitnodigingsplanologie en kavelgewijze, 

organische gebiedsontwikkeling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicatie kavels PARK21 

 

De focus van de gemeente ligt bij de hoofdstructuur, de Parkway, de verbindingen met de kernen en 

enkele icoonprojecten, zoals het parkhart en omgeving (A) en een bekken in het laagste deel van het 

park als onderdeel van het te ontwikkelen watersysteem (B). 
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1.2. Historische besluitvorming  

Aan de totstandkoming van het park ligt een reeks besluiten ten grondslag: 

- 1998-2010: diverse politieke, ruimtelijk-planologische en planvoorbereidende besluiten; 

- Vaststelling masterplan door de gemeenteraad en het besluit dit project als prioriteit te bestempelen in de 

ontwikkeling van groen en recreatie in de gemeente; (RV 2011/11913) 

- Akkoord gemeenteraad voor verdere ontwikkeling, op basis van een nadere financiële analyse, en besluit tot 

uitvoering van het eerste deelgebied; (RV 2012/10169) 

- Ondertekening overeenkomst opheffing en herontwikkeling baggerdepot; (RV 2012/74057) 

- Akkoord Provinciale Staten voor de inzet van de middelen uit het Plan van Aanpak Schiphol en Omgeving 

(PASO) ten behoeve van PARK21; (RV 2013/30720) 

- Akkoord gemeenteraad op de voortgangsrapportage 2013 (RV 2013/68521)               

- Besluit college het functioneel leisureprogramma uit te werken naar een passend voorstel voor 

ontwikkelingsstrategie en dit voor te leggen aan de gemeenteraad; (B&W 2013/5503) 

- Akkoord gemeenteraad op de bestuursovereenkomst met het Hoogheemraadschap van Rijnland, waarin ten 

behoeve van de recreatieplas en het watersysteem in PARK21 wordt ingezet op € 15 miljoen Nota Ruimte 

Gelden, gekoppeld aan een gelijke bijdrage van de gemeente; (RV 2014/743)             

- Akkoord gemeenteraad op de voortgangsrapportage 2014 en bijbehorende besluiten (RV2014.49326); 

- Vaststelling ontwikkelingsstrategie leisure (B&W 2014/49326) 

- Vaststelling beeldkwaliteitsplan Polderlaag PARK21 (RV 2014/57605) 

- 17 maart 2015: Akkoord Gedeputeerde Staten op het beschikbaar stellen van € 15 miljoen Nota Ruimte 

Gelden ten behoeve van de recreatieplas en het duurzame watersysteem in PARK21; 

- Leisure zone PARK21: gemeentelijke reactie op intentie consortium in oprichting’ (B&W 2015/45761) 

- DATUM Akkoord B&W met indienen experimentaanvraag bestemmingsplan verbrede reikwijdte PARK2115e 

tranche Crisis- en herstelwet  

- Akkoord gemeenteraad Voortgangsrapportage 2015 en kredietaanvraag 2016   

   met akkoord vervolgstappen en krediet Leisure Zone (RV 2016/845) 

- 4 oktober 2016: besluit college aankoop 83 hectare van ASR in Nieuw-Vennep.   

-  Akkoord gemeenteraad op de Herijking Ontwikkelstrategie PARK21 en de samenwerkingsovereenkomst 

PARKLANDEN (RV 2016.0034520) 

-  Akkoord B&W met vaststelling Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau MER PARK21 (B&W 2016/51166) 

 

1.3. Doel voortgangsrapportage 

De ontwikkeling van PARK21 is een complexe langjarige ontwikkeling. Om de raad goed op de hoogte 

te houden is afgesproken om jaarlijks een voortgangsrapportage op te stellen. Deze openbare 

rapportage biedt een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen, mijlpalen en de aankomende 

plannen. In de jaarlijkse voortgangsrapportages geven we inzicht in de voortgang op de verschillende 

onderdelen van PARK21, gekoppeld aan het werkplan voor het volgende jaar en de bijbehorende 

kredietaanvraag. De laatste voortgangsrapportage dateert uit december 2015. Eind 2016 is de 

voortgangsrapportage vervangen door de herijking uitvoeringstrategie, omdat in dit jaar alle 

werkzaamheden in het teken van deze onderzoeken stonden. Vanaf eind 2016 zijn we verder gegaan 

met de ontwikkeling van PARK21. Om uw raad niet te lang te laten wachten op nieuw informatie 

hebben we gekozen om de voortgangsrapportage 2017 voor de zomer aan u te presenteren.  

 

1.4. Opbouw voortgangsrapportage 

Deze voortgangsrapportage bestaat uit de volgende zes onderdelen. Allereerst wordt er in hoofdstuk 2 

algemene ontwikkelingen aandacht besteed aan de lopende onderdelen als: agrariërs, leisure zone, 

Parkhart, VDS, grondstromen, bestemmingsplan, duurzaamheid, grondstrategie, bereikbaarheid en 

beheer. In hoofdstuk 3 zijn de projecten in uitvoering beschreven. 

Daarna komen de hoofdstukken over financiën (hoofdstuk 4), communicatie (hoofdstuk 5)  en tot slot 

de planning (hoofdstuk 6) voor het komende jaar.  
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2. Algemene ontwikkelingen 

In de voortgangsrapportage PARK21 2015 zijn de volgende onderdelen benoemd als 

aandachtsgebieden voor 2016: klimaatbestendig watersysteem, de gesprekken met investeerders, de 

grondposities, de participatieprojecten en het faciliteren van de agrarische transformatie, de 

MeerGrondheuvel en de PARKLANDEN. Daarnaast zijn in de Herijking Ontwikkelstrategie 

vervolgstappen benoemd. In dit hoofdstuk is per onderdeel benoemd welke ontwikkelingen op deze 

thema’s in 2016 zijn gemaakt en waaraan op dit moment wordt gewerkt.  

 

2.1. Agrarische transformatie 

De agrarische transformatie krijgt stapsgewijs verder vorm. De PARKLANDEN wordt behandeld in 

paragraaf 3.5 onder lopende projecten. In 2016 is op de volgende zaken voortgang geboekt:  

 

Agrarische Transformatie Boer Bijlsma  

Aan de Hoofdweg (westzijde) heeft Pieter Bijlsma zijn akkerbouwbedrijf. Hij schakelt om naar een 

biologisch akkerbouwbedrijf. Om de omschakeling mogelijk te maken, heeft hij gevraagd aan de 

gemeente of hij extra gronden kan pachten. Vanaf eind 2016 hebben wij net buiten PARK21, op 

tijdelijke basis gronden aan hem kunnen verpachten. Op deze wijze kan hij de volgende stap zetten in 

zijn omschakeling. Het gaat wel om een tijdelijke situatie. In de uiteindelijke setting van PARK21 zal 

moeten worden gekeken of het biologische akkerbouwbedrijf van Pieter Bijlsma volledig kan worden 

geaccommodeerd binnen PARK21. Ook dit jaar heeft Pieter Bijlsma de graandagen georganiseerd en 

heeft een selectief gezelschap een rondleiding over zijn bedrijf gekregen.  

 

 
Graandagen bij boer Pieter Bijlsma 

 

Overige agrariërs 

De gemeente is ook met een aantal andere agrariërs in gesprek over de agrarische transformatie. 

Deze gesprekken zijn nog in een voorbereidend stadium. Wij verwachten medio 2017 wederom 

nieuwe afspraken te kunnen maken over de verandering van de huidige agrarische functie.  

 

Proces  

Zoals in deze voortgangsrapportage is aangegeven, stond 2016 in het teken van de herijking 

uitvoeringsstrategie. De Land- en Tuinbouw Organisatie afdeling Haarlemmermeer (LTO) is niet in de 

studie/verkenningsfase van het opstellen van de herijking betrokken geweest. LTO heeft aangegeven 

dit jammer te vinden. Wij hebben in juni 2016 het concept van de herijking besproken met de 

agrariërs. Zoals ook uit de inspraakreactie van LTO-Haarlemmermeer bij de eerste raadsbehandeling 

van de herijking in september 2016 naar voren is gekomen, heeft het herijkingsproces alles behalve 

meer zekerheid geboden aan de zittende agrariërs in het gebied. Door de gewijzigde 

uitvoeringstrategie - kavelgewijze ontwikkeling op basis van uitnodigingsplanologie - geven de boeren 

aan eigenlijk in meer onzekerheid te leven. De gemeente blijft bij het standpunt dat verwervingen 

alleen op basis van vrijwilligheid plaatsvinden en niet op basis van volledige schadeloosstelling.  
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Naar aanleiding van het gesprek over het concept Herijking uitvoeringsstrategie is meerdere malen 

met LTO om tafel gezeten. Dat heeft erin geresulteerd dat gesproken wordt over het inzetten van een 

gemeente-brede kavelruil, begeleid vanuit de onafhankelijke Stichting ter Verbetering van de 

Agrarische Structuur (STIVAS). Vrijwillige kavelruil kan mogelijk voor een aantal agrariërs in het park 

interessant zijn. LTO heeft echter ook aangegeven niet meer aan algemene belangenbehartiging te 

kunnen doen als het gaat om PARK21, omdat de gewijzigde strategie gericht is op de individuele 

ontwikkelingsmogelijkheden van een agrariër, die dit in samenwerking met de gemeente nader kan 

uitwerken. Daar past geen algemene belangenbehartiging meer bij vanuit LTO, aldus LTO. Wel heeft 

AgroNova, officieuze vertegenwoordiging van de agrariërs in PARK21, aangegeven betrokken te 

willen blijven bij het proces. Wij zullen dus met AgroNova op gezette tijden overleg blijven voeren en 

hun actief van informatie voorzien. Zo is deze voortgangsrapportage in een vroeg stadium met hun 

besproken.  

 

Farmpark 

In het park is de ontwikkeling van de ‘Land Experience’ (Landleven) als onderdeel van de Leisure 

Zone een specifieke opgave. Deze attractie kan de etalage worden voor de agrarische functie, zoals 

die ook in de rest van het park ervaren kan worden. In het kader van de ontwikkeling van de Leisure 

Zone legt de gemeente sterke nadruk op de relatie met streekproductie en de kansen die hier over en 

weer liggen. In 2015 kondigden wij aan dat een eerste fase in de marktverkenning afgerond was en 

dat er wordt bekeken of een samenwerking met Innovatienetwerk Agro & Natuur mogelijk is voor een 

verdere uitwerking. In overleg met Innovatienetwerk en uiteindelijk ook met andere marktpartijen die 

wij hebben benaderd om met ons mee te denken, is geconcludeerd dat er op dit moment geen 

duidelijk haalbaar concept vanuit de markt is te realiseren. Wel is dit onderwerp een belangrijk thema 

tijdens de Landschapstriennale, die in september 2017 in PARK21 gehouden wordt. Het tweede 

weekend van september zal volledig in het teken staan van voedselproductie. Hiervoor wordt 

samengewerkt met onder andere Rabobank Amsterdam, het Foodcabinet, de WUR universiteit en de 

boeren uit de Haarlemmermeer. Met de uitkomsten hiervan bekijken we of er nieuwe inzichten 

ontstaan om te komen tot een farmpark.  

 

2.2. Parkhart en omgeving 

In 2014 is het Regiedocument deelgebied 2 door de raad vastgesteld met als belangrijke herijking van 

het masterplan één ondiepe recreatieplas in plaats van twee diepe zandwinplassen. In 2016 is 

deelgebied 2 wederom herijkt, waarbij onder meer de ondiepe plas is opgedeeld in meerdere kleinere 

plassen met een aantrekkelijke vormgeving, die gefaseerd te realiseren zijn. Door de diversiteit aan 

grootschalige en kleine initiatieven die zich reeds hebben aangemeld voor het parkhart aan de 

recreatieplas is de behoefte ontstaan om de kaders voor het parkhart verder uit te werken. Hier zijn wij 

mee gestart. Op dit moment heeft de gemeente geen grondpositie op de locatie waar op dit moment 

de recreatieplas en het parkhart voorzien is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beeld masterplan recreatieplas 
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2.3. Leisure zone 

PARK21 biedt veelzijdige recreatiemogelijkheden, met aan de oostzijde ruimte voor grootschalige 

leisure en entertainment. Uit de programmatische uitwerking en feasibility studie die twee wereldwijd 

gerenommeerde bureaus hebben gedaan, blijkt dat deze plek bij uitstek de kans biedt voor de 

ontwikkeling van een zogenaamde ‘second gate of Amsterdam’.  

Juist ook in andere internationale steden zijn dergelijke ontwikkelingen opportuun – om de druk op de 

stad te kanaliseren en tegelijkertijd de toenemende stroom van toeristen een verrijking van het 

toeristisch product te kunnen bieden. Ook in de metropoolregio Amsterdam wordt het op sommige 

plekken steeds drukker. Toerisme is een van de weinige economische sectoren waar de komende 

jaren nog een flinke groei mag worden verwacht. De UNWTO voorspelt voor de komende tien jaar een 

toename van 30% in het wereldwijde toerisme. In januari 2017 bezochten voor het eerst meer dan 1 

miljoen toeristen Amsterdam. Ondanks de verschillende politieke veranderingen in de diverse 

markten, maar ook de terreurdreigingen binnen Europa. Ook deze zullen uiteindelijk bepalend zijn 

voor toekomstige ontwikkelingen in toerisme. Toerisme is een belangrijke economische sector voor de 

Metropool Regio Amsterdam (MRA): 3,3 miljard aan toegevoegde waarde, inclusief toeristische 

bestedingen dragen bezoekers jaarlijks bijna 11 miljard bij aan de economie van de MRA. In de MRA 

Hebben 109.000 mensen een baan dankzij de komst en bestedingen van bezoekers in de MRA. Groei 

van het aantal internationale en nationale bezoekers betekent dan ook economische groei voor de 

MRA. Om dit te kunnen opvangen is spreiding van toerisme binnen de MRA cruciaal. Dit betekent 

tegelijkertijd goede verbindingen binnen de regio.  

 

The flower of Holland 

Met de nota van B&W ‘PARK21: functioneel leisure programma’ hebben wij in 2014 de raad 

geïnformeerd over het verhaal van PARK21, de kaders voor het grootschalig leisure programma en 

een hierop gebaseerde haalbaarheidsstudie. Daarnaast hebben wij de economische en ruimtelijke 

betekenis en aandachtspunten geschetst met betrekking tot de ontwikkeling van het leisure 

programma in PARK21. Hierna hebben wij de raad geïnformeerd over de strategie voor ontwikkeling 

van de grootschalige leisure (2014.0049326). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Verbeelding The Flower of Holland 
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Zowel programmatisch als financieel heeft het leisureprogramma alleen kans van slagen als het in 

samenhang ontwikkeld wordt. Gezien het uitgangspunt dat de gemeente niet als risicodragende partij 

wil deelnemen aan de ontwikkeling - nog afgezien van het feit dat de ontwikkeling van een 

leisureprogramma niet tot de competenties van de overheid behoort - zal de ontwikkeling en 

organisatie van de grootschalige leisure primair moeten plaatsvinden op initiatief (en op rekening en 

risico) van private partijen. Private partijen zitten aan het stuur, waarbij de gemeente faciliteert. 

Eind 2015 hebben zich bij de gemeente partijen gemeld die de intentie hebben uitgesproken 

gezamenlijk een consortium te vormen ten behoeve van de ontwikkeling van een leisure en 

entertainment zone in PARK21, voor eigen rekening en risico. Met de nota van B&W ‘Leisure zone 

PARK21: gemeentelijke reactie op intentie consortium in oprichting’ (kenmerk 2015.0045761) hebben 

wij besloten medewerking te verlenen aan een fase van onderzoek door dit consortium in oprichting 

naar de maakbaarheid, haalbaarheid en betaalbaarheid van het project en de condities voor 

ontwikkeling.  

 

Stand van zaken onderzoeksfase consortium i.o. 

In 2016 heeft het consortium i.o. de maakbaarheid, haalbaarheid en betaalbaarheid van het project en 

de condities voor ontwikkeling nader verkend. Het consortium i.o. heeft een verdere uitwerking van het 

conceptueel model in april 2017 overlegd (zie geheime bijlage) en aangegeven dat gelet op de 

complexiteit en omvang van de ontwikkeling private, internationale samenwerking cruciaal is. Het 

consortium i.o. heeft hierbij benoemd dat hiervoor een investment memorandum of een soort offerte 

eerst cruciaal is om een dergelijke internationale partij ‘comfort’ te kunnen bieden en te verleiden aan 

te sluiten. Dan gaat het er dus om dat ‘potentiele nieten’ (elementen waar partij op kan afhaken) van 

tafel zijn dan wel helder op tafel liggen. Elementen van de ‘nieten’ zijn: 

- Kaders en voorwaarden: wat mag er wel en niet 

- Grond: de mate van eigenaarschap of controle over eigenaarschap van de gronden dan wel 

strategie en/of risico-analyse 

- Ontsluiting: wat is er wel en niet geregeld en door wie 

- Draagvlak: lokaal, regionaal en nationaal. Het gaat dan ook verder dan draagvlak alleen, het gaat 

om het omarmen van het conceptueel idee als visitekaartje van Holland, een project van nationaal 

belang, dat stakeholders als Amsterdam, provincie en Rijk omarmen (met alle rode lopers en 

commitments die daar bij horen). Het gaat om een initiatief binnen de gemeentegrenzen van 

Haarlemmermeer, maar het initiatief is tegelijkertijd een verrijking voor het toeristisch product 

Amsterdam, de metropoolregio Amsterdam. Het vertelt het verhaal van Holland en maakt de 

topsectoren van Nederland beleefbaar. In Europa is Paramount London, die door overheden als 

een project van nationaal belang is aangemerkt, een inspiratiebron.  

- Concept & Commercie: commerciële haalbaarheid van het voorgestelde concept 
Het consortium i.o. werkt het investment memorandum verder uit, waarbij de gemeente duidelijkheid 

zal geven, voor zover mogelijk, waar zij in haar publieke rol aan zet is. Hierna kunnen eventuele 

vervolgstappen worden bepaald, inclusief een eerste beeld van de producten (deliverables) en 

planning. Wij verwachten dat het consortium i.o. in het derde kwartaal van 2017 hier verdere invulling 

aan geeft. 

Parallel hieraan intensiveren wij de gesprekken met de eigenaren en pachters in het gebied. Op die 

manier ontstaat duidelijkheid omtrent de grondpositie en eventueel handelingsperspectief. 

 

Gezien de invloed van de ontwikkeling van de grootschalige leisure is de ontwikkeling van het 

evenemententerrein hieraan gekoppeld in tijd. Evenwel vinden parallel aan dit proces al gesprekken 

plaats of de ontwikkeling van een evenemententerrein in deze zone wellicht ook gezamenlijk met 

andere gemeenten, zoals Amsterdam, kan worden opgepakt. 
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2.4. Verbeterd Droogmakerij Systeem 

Conform de waterstructuurvisie Haarlemmermeerpolder wordt in de polder, en daarbinnen in PARK21, 

als grootschalige functiewijzigingslocatie, het Verbeterd Droogmakerij Systeem (VDS) als 

toekomstbestendig watersysteem geïntroduceerd. Dit geldt als hard uitgangspunt voor die delen van 

PARK21 die worden uitgevoerd als Parklaag, als Parkkamer of als grootschalige leisure. Voor die 

delen die hun agrarische functie blijven behouden in de polderlaag wordt de invoering van VDS niet 

als harde eis gesteld. De agrariërs mogen kiezen of zij wel of niet wensen te participeren in de 

verduurzaming van het watersysteem in de Polderlaag.  

 

In 2016 zijn de technische uitgangspunten van het VDS-systeem in workshopverband met het 

Hoogheemraadschap van Rijnland (HHR) verder uitgewerkt. Hierbij is geconstateerd dat een aantal 

zaken verder onderzocht moeten worden, zoals aanvullende opbarstberekeningen en beheer van de 

plas. Eén van deze verdere onderzoeken betreft het accommoderen van agrarisch gebruik bij 

mogelijke introductie van VDS. Dit gaan we gezamenlijk met de boeren onderzoeken en uitwerken in 

de loop van 2017.  

Op dit moment werken we aan de uitwerking van het wateruitvoeringsplan deelgebied 2 en 3 op grond 

waarvan de reeds gereserveerde bijdrage uit de NRG door de provincie aan de gemeente feitelijk kan 

worden overgemaakt. De zekerheid met betrekking tot de financiële middelen geeft een goede 

gespreksbasis over de investeringsmogelijkheden bij de gesprekken met de boeren.  

 

2.5. Initiatieven en begeleiding 

We merken dat de belangstelling van (private) partijen met plannen om iets te doen in het park 

toeneemt. De afgelopen jaren hebben zich meer dan 120 initiatiefnemers gemeld om plannen te 

realiseren in het park. Het schaalniveau en de mate van uitwerking verschillen aanzienlijk. In de 

voortgangsrapportage 2015 melden we al dat het park nog tekort schiet om de initiatieven te kunnen 

accommoderen. Dit omdat er nog maar een klein deel is gerealiseerd en de parkkamers binnen 

deelgebied 1 lastig geschikt zijn voor deze activiteiten (geen kabels en leiding), waardoor de kamers 

op dit moment niet geschikt zijn voor elk initiatief. Een koppeling met de agrariërs in het gebied blijkt in 

de praktijk op veel praktische problemen te stuiten. Daarbij komt dat wij merken dat ook niet iedere 

boer mensen over het erf willen hebben lopen. Duidelijkheid over de grondpositie blijft essentieel voor 

initiatiefnemers. Hierdoor haken ook initiatiefnemers, die een verrijking voor het recreatieaanbod 

kunnen betekenen en prima passen binnen de visie op PARK21, af.  

 

De nieuwe ontwikkelingsstrategie waarbij initiatiefnemers in samenwerking met eigenaren kunnen 

komen tot voorstellen voor invulling van een kavel passend binnen PARK21 doet hier op dit moment 

nog weinig aan af. Initiatiefnemers geven aan dat zij graag zien dat de gemeente de grondverwerving 

doet. Dit omdat het niet verstandig is dat meerdere partijen zich op de grondmarkt begeven die hier 

geen kennis van hebben. Daarnaast is er nog geen duidelijkheid over de planologie. Dit vinden 

initiatiefnemers ook lastig. Nu de gemeente eind 2016 ruim 83 hectare heeft gekocht, kunnen we wel 

met een aantal partijen die zich eerder hebben gemeld om de tafel zitten om plannen concreter uit te 

werken. Ook zijn we met enkele private initiatieven bezig om te komen tot verdere invulling van 

deelgebied 1. De verwachting is dat we in 2017 met een commerciële marktpartij afspraken kunnen 

maken over de invulling van een parkkamer in dit deelgebied.  

 

Met de groeiende belangstelling voor PARK21 vanuit private partijen, de nieuwe ontwikkelstrategie, 

het instellen van een generiek bestemmingsplan, inclusief kostenverhaal en het verwerven van 

gronden, maken we stappen richting een verdere uitvoering. Daarmee groeit de noodzaak om een 

helder proces te hanteren en meer inzicht te bieden in de kaders (ruimtelijk, duurzaamheid, financieel 

et cetera) voor de initiatieven. In 2017 gaan we daarom een “initiatievenwijzer” annex handleiding 

opstellen met daarin alle relevante informatie die nodig is om van idee tot uitvoering/exploitatie te 

komen voor mogelijke vestiging van initiatieven in het park.  
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De Parklaag in bloei 

 

2.6. Bestemmingsplan en MER (Milieu Effect Rapportage) 

PARK21 gaat zich ontwikkelen door middel van organische gebiedsontwikkeling op basis van 

uitnodigingsplanologie. Huidige/toekomstige eigenaren binnen het gebied kunnen hun eigen kavel 

gaan ontwikkelen op basis van de brede scope aan toekomstige (leisure)bestemmingen. Grote delen 

van PARK21 worden dus niet door de gemeente ontwikkeld. Het nieuwe bestemmingsplan faciliteert 

de nieuwe leisure-ontwikkelingen, maar beschermt tevens de publieke belangen en de huidig 

aanwezige agrarische en overige functies. Het masterplan PARK21 is hierbij een ‘stip op de horizon’ 

die niet vastlegt hoe de ontwikkeling er uiteindelijk exact uit komt te zien, maar binnen het masterplan 

zitten harde, flexibele en zachte uitgangspunten. Een regulier bestemmingsplan kan het organische 

ontwikkelingsproces, dat eigenlijk vooruitloopt op de toekomstige wetgeving met betrekking tot 

omgevingsvisies en omgevingsplannen, niet goed faciliteren. Dat geldt ook voor de wijze waarop het 

kostenverhaal wordt uitgewerkt. Een nieuw type bestemmingsplan om dit alles goed te begeleiden is 

hiervoor noodzakelijk.  

 

In september 2016 is een experimentaanvraag ingediend in het kader van de 15e tranche van de 

Crisis- en Herstelwet voor een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte en een innovatief 

kostenverhaalsystematiek. Het bestemmingsplan verbrede reikwijdte PARK21 is door de minister van 

I&M goedgekeurd (Staatscourant 16 december 2016). Met het ministerie van I&M wordt op dit moment 

intensief samengewerkt aan de uitwerking van de kostenverhaalsystematiek, samen met vier andere 

gemeenten. Naar verwachting zal in de loop van 2017 dit kostenverhaalsysteem gereed zijn voor 

goedkeuring. Inmiddels is een start gemaakt met het opstellen van het bestemmingsplan verbrede 

reikwijdte PARK21. 

 

In samenhang met het experimentele bestemmingsplan is tevens een aanvraag ingediend voor een 

experimentele Milieu Effect Rapportage (MER). Ook deze aanvraag is gehonoreerd. Het MER krijgt 

hierbij een ‘vinger-aan-de-pols-systeem’ en wordt parallel aan de organische gebiedsontwikkeling als 

‘levend’ informatiesysteem ingezet en herijkt. Met de Commissie m.e.r. hebben hierover al meerdere 

gesprekken plaatsgevonden en op 25 januari 2017 is de Commissie op locatiebezoek geweest. 

In 2016 is gestart met de voorbereidingen voor het opstellen van het integrale MER PARK21. Dit 

proces is gestart met het opstellen van een concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), welke 

op 6 december 2016 door het College van B&W is vrijgegeven voor ter inzagelegging. Na melding 

hiervan aan de gemeenteraad in januari 2017 is de concept NRD vanaf 26 januari tot donderdag 9 

maart 2017 ter inzage gelegd.  

Er is een informatieavond over de concept NRD georganiseerd op 9 februari jl. Daarnaast hebben we 

met enkele belanghebbenden op hun verzoek een persoonlijk gesprek gevoerd. Uiteindelijk zijn er op 

de concept NRD 5 adviezen van bestuursorganen en 17 zienswijzen binnen gekomen. De Commissie 

m.e.r. heeft een advies op de NRD uitgebracht en deze is gepubliceerd. We zijn bezig met het 

uitwerken van de zienswijzennota en het definitief maken van de NRD via besluitvorming door uw raad 

met verwerking van de adviezen van de Cie MER.  
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2.7. Grondstromen 

Het nieuw te creëren landschap van PARK21 bestaat voor ongeveer een derde deel uit, deels op te 

hogen, meanderend parklandschap met een wisselende hoogte van 1 tot 4 meter. Voor dit recreatief 

en ecologisch gewenst reliëfrijk profiel, dat tevens mogelijk maakt dat de nieuwe beplantingen op de 

juiste hoogte in relatie tot VDS worden aangebracht, is dus grondophoging noodzakelijk. De kern van 

de aardlichamen zal, om financieel-technische redenen, moeten bestaan uit industriegrond, die wordt 

afgedekt met een robuuste laag schone grond. Aangezien de aanwezige ondergrond bestaat uit 

schone grond is het conform het vastgestelde gemeentelijk grondbeleid niet zonder meer mogelijk om 

industriegrond op deze locatie toe te passen. Dit kan wel in geval van een zogeheten ‘grootschalige 

bodemtoepassing’ conform het Besluit Bodemkwaliteit in geval van grootschalige infrastructurele 

werken of geluidswallen, maar daar valt PARK21 grotendeels niet onder. Schone grond kan altijd al 

worden aangevoerd.  

Voor de realisatie van de grondwerken in PARK21 wordt op dit moment gewerkt aan het opstellen van 

zogeheten ‘Gebiedsspecifiek grondbeleid’ die de volgende zaken regelt: 

- Industriegrond in PARK21 als ophooggrond mogen toepassen; 

- De locatie waar deze industriegrond vandaan komt verruimen, groter dan de gemeentelijke 

bodemkaart. 

Parallel aan de besluitvorming van het bestemmingsplan PARK21 wordt dit gebiedsspecifiek 

grondbeleid ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.  

 

2.8. Grondverwerving 

Nieuwe strategie 

Insteek van PARK21 is dat delen van het park door toepassing van uitnodigingsplanologie worden 

ontwikkeld. Dit betekent dat het niet per se nodig is dat alle gronden in de park- en leisurelaag ook 

daadwerkelijk in handen van de gemeente moeten zijn om, passend binnen de visie van PARK21 tot 

ontwikkeling te komen. Uitgangspunt is dat andere (private) partijen in staat zijn om zelf deelgebieden 

voor eigen rekening en risico, in samenwerking met andere partijen en de gemeente, te ontwikkelen.  

 

Het verkrijgen van grondposities is een van de manieren om te komen tot ontwikkeling van PARK21. 

Verwervingen in PARK21 vinden plaats op basis van vrijwilligheid en worden gedaan in 

overeenstemming met het gemeentelijk strategische grondbeleid. In het kader van het onderzoek naar 

de ontwikkeling van de leisure zal de gemeente eerst actief onderzoeken onder welke voorwaarden 

de benodigde gronden strategisch zijn te verwerven. Dit omdat met de belangrijkste betrokkenen 

(eigenaren/pachters) nu al gesprekken lopen. 

 

Strategische verwervingen van gronden in PARK21 vinden plaats binnen de kaders van het 

strategische grondbeleid Haarlemmermeer 2015-2019 (2015.0043893). Het college heeft voor de 

aankoop van strategische verwervingen jaarlijks een budget beschikbaar van € 10 miljoen. Indien 

onverhoopt binnen geheel Haarlemmermeer meer grond binnen de strategische kaders, is aan te 

kopen dan zal de raad hierover een besluit moeten nemen. Indien gronden in ontwikkeling worden 

genomen dan zullen deze gronden (boekhoudkundig) ingebracht worden in de dan te openen 

grondexploitatie 

 

De nieuwe visie op de ontwikkelingsstrategie zoals die is vastgelegd in de herijking, heeft ook 

consequenties voor de te voeren grondverwervingstrategie. Het bezit van grond door de gemeente om 

tot ontwikkeling van PARK21 te komen, staat niet meer nadrukkelijk centraal. Wij bieden ook private 

initiatiefnemers de ruimte om in overleg met eigenaren van gronden in PARK21 afspraken te maken 

over de realisatie van hun plannen binnen de kaders van PARK21. Met de gemeente kunnen dan 

afspraken worden gemaakt over de openbare parklaag (realisatie en instandhouding). Dit is een 

innovatieve wijze van ontwikkeling en zal zich in de toekomst moeten bewijzen. 
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Naast “zelfrealisatie” blijft de mogelijkheid bestaan dat de gemeente gronden verwerft. Hiervoor 

gelden de eerder vastgestelde principes: 

- Uitgangspunt is samenwerking en medewerking op vrijwillige basis; 

- De gemeente verwerft gronden tegen de agrarische waarde; 

- De gemeente zet zich in om, indien gewenst, verplaatsing te faciliteren (ruilgronden). 

Wij merken dat agrariërs/eigenaren binnen deze helder vastgestelde principes de weg naar de 

gemeente wel weten te vinden. Eind 2016 heeft dit ertoe geleid dat er overeenstemming is bereikt 

over de aankoop van ca. 83 hectare grond. We hebben in 2016 ook gemerkt dat het verwerven op 

basis van vrijwilligheid en agrarische waarde er ook toe kan leiden dat er geen overstemming bereikt 

wordt. Twee trajecten zijn de afgelopen tijd voortijdig afgebroken omdat geen overeenstemming kon 

worden bereikt. Met een aantal eigenaren lopen (verkennende) gesprekken.  

Inzet voor 2017 is om actiever het gesprek aan te knopen met eigenaren/pachters, ook ten behoeve 

van de grootschalige leisure ontwikkeling.  

 

Gemeente brede kavelruil 

LTO-Haarlemmermeer heeft aangedrongen om ook in te zetten op een gemeente-brede kavelruil. De 

gemeente heeft in haar reactie aangegeven hier zeer zeker voor open te staan omdat er op dit 

moment ook strategische grondverwervingen zijn gedaan buiten het park. Deze grondverwervingen 

buiten het park worden gedaan met het oog op het creëren van uitplaatsingsmogelijkheden voor 

agrariërs die door de ruimtelijke ontwikkeling verplaatst willen/moeten worden. Over deze vrijwillige 

kavelruil zal in 2017 nader met LTO en STIVAS worden gesproken. 

 

 

 

 
De Parklaag in bloei 
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2.9. Duurzaamheid  

In 2015 is de Visie duurzaamheid PARK21 vastgesteld. In 2016 is vanwege de Herijking van de 

uitvoeringsstrategie geen gevolg gegeven aan het uitwerken van deze visie. Wel zijn, in 

samenwerking met het programma duurzaamheid, de volgende projecten gestart: 

- Het inzaaien van akkerranden, waar insecten op af komen die een natuurlijke vijand van de 

gewassen vormen, zodat minder gewasbeschermingsmiddelen nodig zijn;  

- Het realiseren van de SunBinFish, de duurzame afvalbak die door middel van particpatie met 

de kinderen van de basisschool Klavertje vier tot stand is gekomen en iedereen beloont als je 

er afval ingooit; 

- Voorbereiding van de verplaatsing van de moestuinen vanuit Tudorpark naar deelgebied 1, 

om particuliere (duurzame) voedselproductie te stimuleren.  

 

 
Akkerranden           SunBinFish 

 

In 2017 is gestart met het concrete uitwerken van de visie duurzaamheid. Hierbij wordt onderzocht 

welke ambities we aan initiatiefnemers meegeven. Zo zal er in principe geen gasaansluiting zijn. 

Energie zal zelf opgewekt moeten worden. Initiatieven dienen energieneutraal te zijn. Daarnaast 

zullen er eisen gesteld worden aan: de opvang van CO2, materiaalgebruik (grondstoffen) en 

waterbuffering. Waar een parklaag wordt aangelegd bij de initiatieven worden verder eisen gesteld op 

het gebied van biodiversiteit, nestelmogelijkheden en beperking van gewasbeschermingsmiddelen.  

Natuurlijk geldt ook de gemeentelijke GPR-ambitie als richtlijn bij nieuwbouw van gebouwen.  

In de initiatievenwijzer, als begeleidend document, voor ondernemers in PARK21 worden deze eisen 

opgenomen. Bij de eigen ontwikkelingen zal de gemeente bovendien extra aandacht besteden aan 

sociale duurzaamheid en het inzetten op het scheiden van afval. Bij het opzetten van de 

parkmanagementorganisatie nemen we dit op.  

 

Verduurzaming van het watersysteem (VDS) is een kernopgave in PARK21. In de park- en leisure 

laag voeren we VDS in. Het bereiken van overeenstemming en de uitwerking van een aanpak in die 

gebieden (met name Deelgebied 3) waar agrarische productie uitgangspunt blijft, is een belangrijke 

opgave voor het vervolg. Hierover worden door Hoogheemraadschap Rijnland gesprekken gevoerd 

met alle boeren in PARK21.  

 

Tijdens de Landschapstriënnale in september staan 6 actuele thema’s in het landschap centraal. Een 

aantal hiervan raakt aan duurzaamheid, namelijk: het klimaatlandschap, het circulaire landschap en  

het voedsellandschap. Er worden expertmeetings over onder andere circulaire economie en 

klimaatbestendigheid georganiseerd en een innovatiefestival georganiseerd om deze thema’s te 

belichten. Het tweede weekend van september zal volledig in het teken staan van voedselproductie, in 

samenwerking met de agrariërs. Ook zal de film “Tomorrow” vertoond worden om alle 

geïnteresseerden in Haarlemmermeer te wijzen op de mogelijkheden die er in de wereld zijn om de 

wereldproblemen op te lossen.  
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2.10. Gebruik en Beheer  

Bezoek en gebruik deelgebied 1 

Het recreatief bezoek aan het openbare gebied is sinds de publieksopenstelling begin 2016 goed op 

gang gekomen, ondanks de prille uitstraling van het groengebied. Dit is een indicatie uit de praktijk, 

van de behoefte bij inwoners aan nieuw groengebied en aantrekkelijke recreatieve routes. Met name 

fietsers maken gebruik van de recreatieve hoofdstructuur die verbonden is met de omgeving. Ruiters 

benutten de rondrijmogelijkheden van de aangelegde ruiterpaden. De brug over de N205 is in 2016 

geopend en maakt het mogelijk om routes aan elkaar te koppelen. De speelplaatsen zijn attractieve 

verblijfsplekken in het parkgebied. Ook wordt het gebied reeds gebruikt voor activiteiten als hardloop- 

en wandelevenementen (Haarlemmermeerrun en avondvierdaagse). De praktijkervaringen met het 

gebruik van dit eerste deelgebied zijn aanleiding om in de loop van 2017 enkele aanpassingen uit te 

voeren aan onder meer de waterspeelplaats en om de toegangen aan de IJweg zichtbaarder en 

veiliger te maken. De praktijkervaringen worden ook verwerkt in de planvorming voor volgende 

deelgebieden. 

  

In het eerste deelgebied zijn veel grassen, bosplantsoen en bomen opgenomen in de inrichting van de 

Parklaag. Om het gebied een aantrekkelijk beeld te geven zijn tijdens de aanleg ook veel bloembollen 

geplant. Het onderhoud van de parklaag wordt uitgevoerd conform het vastgestelde gemeentelijke 

Beheerkwaliteitsplan voor de buitenruimte. In de gemeentebegroting is een beheerbudget 

opgenomen. 

 

Huidige staat van het beheer 

De eerste periode van het nieuwe groen is lastig. We zijn geconfronteerd met veel bosplantsoen wat is 

uitgevallen, op enkele locaties tot wel vijftig procent. Daarnaast is de kwaliteit van bomen die langs de 

Parkway circa drie jaar geleden zijn geplant matig tot, in voorkomende gevallen, slecht. Naast de 

harde zuidwesten wind is gebleken dat de bodemstructuur hier debet aan is. In het najaar van 2016 

zijn de uitgevallen bosplantsoenstruiken herplant. Onderzoek heeft uitgewezen dat de grond waarin 

de bomen staan sterk verdicht is waardoor de wortels van de bomen slecht willen groeien. Om de 

ondergrondse situatie te verbeteren is in het voorjaar 2017 extra inzet gepleegd voor grondverbetering 

met het doel de groei en vitaliteit van de bomen te verbeteren. 

 

Organisatie exploitatie en beheer 

Sinds 2015 heeft het cluster Beheer en Onderhoud de openbare Parklaag van deelgebied 1 van 

PARK21 in beheer. Dit wordt geregeld door het team beheerders dat ook het beheer en onderhoud 

van de gemeentelijke recreatiegebieden Haarlemmermeerse Bos en Toolenburgerplas en de 

sportveldcomplexen in de wijken en kernen verzorgt, in samenwerking met de beleidsafdeling 

recreatie & sport van het cluster Samenleving, Sport en Cultuur.  

Uitgangspunt voor beheer en exploitatie van PARK21 is dat uiteindelijk het beheer geen, of in elk 

geval slechts een zo beperkt mogelijk, beslag legt op de gemeentelijke begroting. Van de in het park 

te vestigen ondernemingen en exploitanten wordt verantwoordelijkheid verlangd voor de bekostiging 

en uitvoering van het beheer, welke nader uitgewerkt dienen te worden in samenwerkingsafspraken, 

anterieure overeenkomsten en/of gronduitgifte contracten. 

Met regionale beheer- en exploitatie instanties als de boeren, Recreatieschap Noord Holland en 

Staatsbosbeheer wordt het overkoepelende voor PARK21 nader uitgewerkt. Inzet van ook 

boerenbedrijven voor uitvoering van onderhoud wordt, met inachtneming van aanbestedingsbeleid, 

nagestreefd. 
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2.11. Bereikbaarheid 

Langzaam verkeersverbindingen vanuit de woonwijken naar PARK21 maken integraal onderdeel uit 

van het recreatie- en fietsbeleid en dus ook Masterplan PARK21. Nu de ontwikkeling van de zuidoost 

rand Hoofddorp ter hand is genomen (zie de onlangs door de raad vastgestelde Essentiekaart De 

Parken Hoofddorp zuidoost, waarin de bouw van 3.500 nieuwe woningen is voorzien), vergt dit zowel 

vanuit de projecten Zuidrand en PARK21 aandacht om geen onomkeerbare besluiten te nemen die de 

verbindingen op termijn onmogelijk maken. Ook al ontbreken op dit moment de financiën in de 

exploitaties voor de aanleg van de noodzakelijke fietsverbindingen. In de Herijking PARK21 is dan ook 

expliciet aandacht geschonken op welke wijze de verbindingen te financieren zijn. Begin 2016 is in 

overleg met Zuidrand/Tudorpark al wel besloten om een nog aan te leggen autobrug over de 

Bennebroekertocht met een paar meter te verbreden met oog op goede 

langzaamverkeersverbindingen tussen Tudorpark en PARK21. Aandacht vraagt komende jaren ook 

de in de Essentiekaart opgenomen fietsverbinding vanuit de nieuwbouwwijk Lincolnpark-

Rooseveltpark (gebied de President). Zie onderstaande figuur fietsnetwerk nieuwe woonwijken De 

Parken. 

                  De Leendert van der Meulenbrug  

 

Nu ook gronden aan de zuidkant van het PARK21 zijn aangekocht en deze kavels ook de komende 

jaren in ontwikkeling kunnen worden gebracht, is het mogelijk om aangrenzend aan Nieuw-Vennep 

nieuwe recreatiegebieden te realiseren en deze kern beter aan te laten sluiten op PARK21. In de 

zomer van 2017 wordt een voetpad met verbindende brug aangelegd tussen de hoofdvaart en de 

busbaan richting Getsewoud.  

We zien dat de nieuwe LV-brug ‘Leendert van de Meulen’ over de Driemerenweg nabij Hoofddorp een 

veel gebruikte verbinding is die de recreatiegebieden Zwaansbroek en Boseilanden op een 

aantrekkelijke wijze met PARK21 verbindt.  

 

Ten aanzien van de autobereikbaarheid is er afstemming tussen de milieueffectrapportage 

onderzoeken die nu lopen: mer-Duinpolderweg en de mer-PARK21. Van belang is dat goed 

inzichtelijk is wat de gevolgen zijn van de ontwikkeling van PARK21 op termijn voor de 

autobereikbaarheid met name vanuit de Nieuwe Bennebroekerweg. 

 

Dit geldt natuurlijk ook voor de bereikbaarheid vanuit het openbaar vervoer. We merken dat veel 

initiatieven juist interesse hebben voor de locaties die goed zijn ontsloten, voor de auto, maar ook 

nadrukkelijk qua openbaar vervoer. Zo is het van belang dat er bij de ontwikkeling van het Parkhart 

ook een extra halte komt voor de HOV. 

 

Het oostelijk deel van deelgebied 1 heeft geen eigen parkeerplaats, die is in aangrenzend deelgebied 

2 gepland. Mede door het succes van de speelplaats Kleiland is daar wel nu reeds behoefte aan enige 

parkeerplekken. Bij de doorontwikkeling van deelgebied 1 vergt het parkeren dus extra aandacht. Op 

dit moment lopen gesprekken met Tuincentrum Ranzijn om tijdelijk gebruik te maken van hun 

parkeerterrein. 
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3. Lopende projecten 

 

Eind 2016 heeft de Raad goedkeuring gegeven aan de Herijking Uitvoeringsstrategie PARK21. 

Bij dit besluit is gekozen voor een andere strategie, waarbij uitgegaan wordt van kavelgewijze 

ontwikkeling. Het principe van transformatie op initiatief van partijen heeft als belangrijke 

consequentie, zoals ook in het Masterplan geconstateerd, dat de ontwikkeling per kavel plaats vindt, 

op initiatief van de gebruiker c.q. eigenaar. Dat kan in eigen beheer, na verwerving door een 

investeerder of via verwerving en uitgifte door de gemeente aan een investeerder/exploitant of uitgifte 

aan een non-profit instantie. Wanneer dat is, kan niet van tevoren bepaald worden. Daarom is het 

scheppen van optimale condities voor ontwikkeling essentieel: door ruimte te geven én te stimuleren, 

ook in financiële zin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Indeling kavels PARK21 

 

Deelgebied 1 is al volop in gebruik. Evenals kavel 15 welke door de boeren van de PARKLANDEN 

wordt ontwikkeld. Na besluitvorming Herijking ontwikkelstrategie PARK21 zijn er twee kavels door de 

gemeente aangekocht, namelijk kavel rondom Dirk Molenaar (10) en kavel achter van Zanten (4). De 

kavel rondom Dirk Molenaar komt eind 2017 beschikbaar, maar gezien het bestemmingsplan traject 

dat minimaal doorloopt tot eind 2018 zal niet eerder dan begin 2019 mogelijk zijn te starten met een 

ontwikkeling van dit kavel. Het kavel achter van Zanten proberen wij binnen de huidige agrarische 

bestemming al zo veel mogelijk in ontwikkeling te brengen.  
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3.1. Deelgebied 1 

In 2016 is de infrastructuur, beplanting en overige inrichting van Deelgebied 1, ‘Sport en Park’ 

nagenoeg afgerond. 2017 staat in het teken van nazorg van het gebied, zoals het aanleggen van een 

extra voetpad om de bereikbaarheid te vergroten en het accentueren van de ingangen aan de IJweg. 

(zie ook eerdere paragrafen 2.10 Gebruik en Beheer en 2.11 Bereikbaarheid). 

 

Invulling parkkamers 

In een zogenaamde parkkamer, open ruimte in het gebied, is naast het al bestaande sportcomplex 

van de Hoofddorp Pioniers, parkeerterrein en een bijenpaleis, in het oostelijk deel van het gebied, de 

speeltuin Kleiland aangelegd. De feestelijke opening van Kleiland vond in het voorjaar van 2016 

plaats. Vanaf het begin is de speeltuin druk bezocht. Dit voorjaar is vanwege de waterkwaliteit en 

hiermee een risico voor de gezondheid van bezoekers in overleg met Rijnland het water onder een 

deel van de speeltoestellen vervangen door zand.  

 

 

 
Invulling van de parkkamers in het eerste deelgebied 

 

Daarnaast is in de afgelopen periode gekeken welke initiatieven/tijdelijke functies nog in de resterende 

parkkamers kunnen worden ondergebracht. Het gaat om het invullen van deze gebieden met 

aantrekkelijke activiteiten op basis van participatie met als doel samen met betrokkenen aan vragen 

en wensen uit de polder te voldoen. Hiermee gaat PARK21 steeds meer leven onder bewoners en 

ondernemers, wat ten goede komt aan de verdere ontwikkeling. De rol van de gemeente is hierbij 

vooral faciliterend, initiatiefnemers dienen te investeren (met mankracht of middelen). Tegelijkertijd wil 

de gemeente activiteiten stimuleren en zoekt zij onder meer scholen en andere maatschappelijke 

initiatieven op om deze van de grond te krijgen.  

 

Organisaties van bestaande sportactiviteiten zoals de Haarlemmermeer Run en de Avondvierdaagse 

Floriande zijn benaderd zodat een deel van de route door PARK21 heen gaat. Onder begeleiding van 

de Stichting Menes hebben jongeren tussen de 12 en 21 jaar een chillplek in dit gebied ontworpen. 

Insteek was dat zij hun eigen plek creëerden, waardoor andere jongeren aangetrokken worden om 

naar het park te komen. De jongeren hebben vele ideeën aangedragen, helaas leidde het niet tot een 

uitwerking van de plannen. Momenteel zijn het Haarlemmermeer Lyceum Zuidrand en het Kaj Munk 
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College met een projectopdracht voor de komende jaren bezig om op deze locatie een amfitheater te 

bouwen en te zorgen voor een programmering.  

De biologische moestuin Tudorpark, nu gelegen bij de woonwijk Tudorpark, wil graag naar de 

polderkamer achter Ranzijn verhuizen. Naar verwachting gaat de moestuin met in eerste instantie 52 

tuinen in september van 2017, tijdens de landschapstriënnale, officieel open. Kort daarvoor opent het 

initiatief Klimpark21, ook gelegen in het oostelijk deel van he  t gebied, haar deuren.  

Uit onderzoek is gebleken dat vestiging van horecagelegenheid in een kamer aan de westelijke zijde 

van het gebied vanwege de slechte bereikbaarheid met de auto niet haalbaar is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nieuwe initiatieven 

 

Communicatie  

Deelgebied 1 krijgt regelmatig aandacht in de verschillende gemeentelijke communicatiemiddelen, op 

de website en Facebookpagina van PARK21. De verschillende activiteiten die in het gebied 

plaatsvinden zoals de Haarlemmermeer Run, de avondvierdaagse Floriande, de opening van de 

speeltuin en de participatie worden in de communicatie in continu in beeld gebracht. Deelgebied 1 

heeft het afgelopen jaar laten zien dat PARK21 realiteit wordt. 

 

 
Avondvierdaagse door PARK21 
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3.2. Kavel “Achter van Zanten” 

De locatie “Achter van Zanten’, (ook wel kavel 4a genoemd), ligt in de zuidwest hoek van PARK21. De 

gemeente heeft in december 2016 de gronden in eigendom gekregen, vrij van pacht. Kavel 4a is de 

eerste kavel die in ontwikkeling wordt genomen nadat de raad in november 2016 heeft ingestemd met 

de nieuwe uitvoeringsstrategie voor PARK21. De locatie “Achter van Zanten” ligt niet in de 

basisstructuur. Dit betekent dat deze kavel met zo min mogelijk financiering vanuit de algemene 

financiële middelen PARK21 moet worden ontwikkeld. Dit is dan ook een pilot die ons ervaring 

oplevert voor de rest van de ontwikkeling van PARK21. 

Het hoofddoel is om te komen tot het in ontwikkeling nemen van de locatie “Achter van Zanten” als 

een integraal recreatief onderdeel van PARK21.  

De nevendoelen zijn: 

- september 2017 (tijdens de landschapstriënnale) starten met de uitvoering (binnen huidige 

bestemmingsplan); 

- onderzoekpilot of ontwikkeling zonder structurele financiële middelen is te realiseren en 

exploiteren; 

- actieve participatie vanaf het begin van het ontwerpproces; 

- regelen tijdelijk beheer gronden. 

 

  
         Participatieavond kavel “Achter van Zanten” 

3.3. Kavel achter Dirk Molenaar 

De gemeente heeft in het najaar van 2016 de gronden rondom de boerderij van Dirk Molenaar aan de 

Hoofdweg (westkant) aangekocht. Afgesproken is dat Molenaar de grond nog tot eind 2017 gebruikt. 

Daarna wordt jaarlijks gekeken welk deel de gemeente het daarop volgende jaar in ontwikkeling 

neemt. De overige gronden worden dan nog verpacht. Met het oog op het bestemmingsplantraject 

(verwachting vaststelling eind 2018) staat de start met planvorming gepland eind 2017.   
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3.4. Landgoed kleine Vennep 

Met boer Dirk Molenaar is in 2016 intensief contact geweest om zijn boerderij inclusief gepachte 

gronden (80 hectare) om te zetten naar een landgoed van ca. 6 hectare. De overige gronden zijn 

verkocht aan de gemeente. Op het erf staat een monumentale boerderij die hij graag, ondanks dat hij 

geen opvolging in zijn agrarisch bedrijf heeft, in de familie wil houden. Het omzetten van een landgoed 

is een veel gekozen oplossing in Nederland. Het ontwikkelen van een landgoed staat in die zin dan 

ook los van de ontwikkeling van PARK21. Ook in de Haarlemmermeer is een aantal landgoederen 

gesticht in het buitengebied. In overleg met Dirk Molenaar en ASR, als eigenaar van de grond, hebben 

we afspraken gemaakt over de plannen, welke hebben geresulteerd in de aankoop van ca. 73 hectare 

grond van ASR door de gemeente. In 2017 werkt Dirk Molenaar zijn plannen voor het landgoed verder 

uit. Natuurlijk zullen zijn plannen wel worden afgestemd met de ideeën die er zijn voor PARK21.  

 
 

3.5. PARKLANDEN 

Eén van de hoogtepunten in 2016 was de feestelijke ondertekening van de 

samenwerkingsovereenkomst met de coöperatieve beheergroep PARK21 u.a. voor de ontwikkeling, 

beheer en exploitatie van de 60 hectare aan de oostkant van de Rijnlanderweg, beter bekend als 

PARKLANDEN. De samenwerkingsovereenkomst biedt de boeren voor de komende 10 jaar 

vastigheid om te investeren in het gebied en activiteiten te ontplooien. Vooruitlopend op de 

samenwerkingsovereenkomst hebben de samenwerkende boeren het gebied al verder ingericht en 

het aantal activiteiten uitgebreid. De activiteiten slaan steeds beter aan. De Parklandenboeren kiezen 

bewust voor activiteiten en de invulling daarvan, die gericht zijn op gezinnen: fruitbomen planten, 

koeien dansen, boerengolf, houthakdag. Het aardappelrooien is dit jaar grootser neergezet en trok 

ook beduidend meer publiek dan de eerste editie. Sinds 25 juni 2016 is het gehele gebied in principe 

opgesteld voor wandelaars. 

De wandelpaden door het veld (polderlaag), inclusief uitleg van wat er groeit, worden langzaamaan 

ontdekt door bezoekers van PARKLANDEN. In 2016 is er ook een geocache neergelegd die ook een 

andere doelgroep naar het park trekt.  
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3.6. Baggerdepot Meergrond 

De situatie rondom het baggerdepot Meergrond is ongewijzigd. De rechter heeft een uitspraak gedaan 

over de verlening van de omgevingsvergunning voor de aanleg van de heuvel op de locatie 

Meergrond. De rechter heeft aangegeven dat de vergunning niet verleend had mogen worden wegens 

het ontbreken van een integrale MER PARK21. We zijn bezig met het opstellen van het MER 

PARK21(zie hoofdstuk 2.6). Hierna kan de vergunningsaanvraag voor de heuvel weer opnieuw in 

behandeling worden genomen.  

 

3.7. Landschapstriënnale  

Elke drie jaar wordt de Landschapstriënnale ergens in Nederland georganiseerd. Dit jaar is gekozen 

voor PARK21 als gastlocatie. Tijdens de Landschapstriënnale wordt het landschap gevierd. Het 

bewustzijn van de waarden die erin zijn verankerd, maar ook de betrokkenheid van boeren, burgers, 

bestuurders, beheerders en professionals worden versterkt. De Landschapstriënnale maakt het 

gesprek over de kansen, de ontwikkeling, de samenwerkingen, de oplossingen voor het landschap 

van de toekomst mogelijk. Het thema is dan ook; “het volgende landschap”. 

 

Samen met de MRA (Metropool Regio Amsterdam) en de Provincie Noord Holland zijn wij gastheer 

van dit evenement. De organisatie is in handen van PARK21, het podium voor architectuur, vereniging 

Deltametropool en landschapsarchitecten.  

De hele maand september worden er diverse programmaonderdelen georganiseerd in de schuur en 

op het erf van boer Dirk Molenaar aan de Hoofdweg in PARK21. 

Het programma bestaat onder andere uit: excursies, expertmeetings pop-up-diners symposia, een 

CEO-diner, Summer School, Innovatiefestival, conferentie, lezingen, streekproductenmarkt, 

exposities, theaterfestival en muziek. Deze programmaonderdelen worden naast door de gastheren 

en curatoren mede georganiseerd door diverse partners en partijen zoals: NL Greenlabel, 

PARKLANDEN, vereniging stadswerk, staatsbosbeheer, IVN en NMCX.  

 

De Landschapstriënnale wordt georganiseerd voor de bewoners van de Haarlemmermeer en 

daarbuiten die van het landschap willen genieten, voor ondernemers die het landschap gebruiken en 

voor onderzoekers die het landschap willen begrijpen. Voor landschapsarchitecten, 

stedenbouwkundigen, filmers, fotografen en beeldend kunstenaars, zowel beginners als gevorderden, 

die het landschap willen ontwerpen.  

 

Over het programma en vooral de activiteiten die betrekking hebben op PARK21 zal uw raad ter 

zijnertijd worden geinformeerd. Meer informatie is te vinden op www.landschapstriennale.com.  

  

 
 

 

http://www.landschapstriennale.com/
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4. Financiën 
 

Het project PARK21 heeft met uitzondering van deelgebied 1 het karakter van een voorbereidende 

grondexploitatie. Op basis van de verleende kredieten en de nog ingeschatte werkzaamheden wordt 

een aanvullend voorbereidingskrediet aangevraagd voor VTA en investeringen. Financiële risico’s 

beperken zich nu nog tot de gemaakte en te maken voorbereidingskosten. Reeds gesloten contracten 

zijn hierin geborgd.  

 

Voorbereidingskosten 

In de afgelopen jaren, vanaf 2007 tot heden, is in totaal een bedrag van € 8,3 miljoen aan 

voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. Met de correctie van de opbrengsten van de PASO 

middelen (Plan van Aanpak Schiphol en Omgeving) en RIH (Ruimtelijke Investeringen 

Haarlemmermeer) van respectievelijk € 3,8 miljoen. en € 0,5 miljoen. is de kredietstand geactualiseerd 

naar ca € 4,0 miljoen. 

Bij het beschikbaar stellen van de kredieten is altijd uitgangspunt geweest dat de 

voorbereidingskosten later met de investeringen voor de deelgebieden verrekend worden. Een deel 

van de reeds gemaakte voorbereidingskosten is dan ook geactiveerd en verrekend in de 

grondexploitatie van deelgebied 1. Bij de nader vast te stellen ontwikkelingen zou dan hetzelfde 

worden gedaan. Op deze wijze worden de reeds gemaakte voorbereidingskosten weer 

‘terugverdiend’.  

 

De kosten die ten laste van het RIH worden gebracht maken onderdeel van uit de vastgestelde RIH 

bijdrage van € 15 miljoen in totaal gaat het om € 5,3 miljoen aan voorbereidingskosten. De 

toerekening aan de PASO middelen past binnen de gestelde voorwaarden van de verleende subsidie 

beschikking. 

 

Aanvullende voorbereidingskosten 

In onderstaande tabel is de kredietstand van het gehele voorbereidend project PARK21 weergegeven 

versus de gemaakte en geraamde uitgaven weergegeven. Het betreft een weergave van het volledige 

krediet, inclusief Leisure, bestemmingsplan/MER, Bidbook en beeldkwaliteitsplan. 

 

Uitgaven versus kredietstand 
 Boekwaarde en aangegane verplichtingen  € 3.576.748  

Ramingen activiteiten (2017/2018)   

Agrarische transformatie  € 50.000  

Financiële en juridisch planologische strategie  € 270.000  

Planologische maatregel en MER  € 560.000  

Leisure   € 406.000  

Water  € 100.000  

Initiatievenwijzer (handboek)  € 170.000  

Beeldkwaliteitsplan  € 400.000  

Communicatie  € 100.000  

Landschapstriennale  € 151.000  

Infra + duurzaamheid  € 80.000  

Uitvoeringskosten start ontwikkeling Achter van Zanten  € 50.000  

Totale geraamde kosten  € 5.913.748  

Gevoteerd krediet  € 3.964.063  

Aanvullende krediet aanvraag  € 1.950.000- 
 

Tabel 1: Kredietaanvraag 2017 
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Financieel 

Het financiële model voor PARK21 bestaat uit de onderdelen: algemene kosten, grondexploitaties en 

investeringsplannen. Onder de algemene kosten worden de strategische en voorbereidende kosten 

verstaan voor de MER, Crisis en Herstelwet bestemmingsplan/kostenverhaal, landschap triënnale 

(vaste bijdrage € 60.000,-), ontwikkelstrategie, bidbook, communicatie en participatie, initiatieven en 

actualisatie beeldkwaliteitsplan. 

 

Voor deelgebied 1 geldt een vastgestelde grondexploitatie PARK21-deelgebied 1: grondexploitatie en 

Voorlopig ontwerp (RV2012.0010169). Bij de laatste herziening van het project (besloten 11-06-2015) 

is besloten dat winsten uit dit project worden afgedragen aan de reserve RIH (en dus niet ten aan de 

(reserve) Grondzaken wat gebruikelijk is bij winstgevende projecten). Dit omdat de RIH bijdrage aan 

het project gebruikt is om bij vaststelling in 2012 het project saldo neutraal (€ 0) te kunnen sluiten. De 

winstuitname bedraagt € 2,3 miljoen. 

 

Nieuwe grondexploitaties zullen worden opgesteld en aan de raad worden aangeboden ter vaststelling 

indien er initiatieven zijn die haalbaar ontwikkeld kunnen worden. Gronden worden bouwrijp gemaakt 

en uitgegeven.  

Voor de kavel “Achter van Zanten” wordt de financiële haalbaarheid onderzocht, waarna een 

grondexploitatie wordt voorbereid. Omdat de locatie buiten de prioritaire structuur ligt zal het project 

financieel gedekt moeten zijn op een andere wijze dan alleen een bijdrage uit de middelen van 

PARK21. Derhalve is in de kredietaanvraag rekening gehouden met kosten voor inrichting van 

initiatieven ter grootte van € 0,2 miljoen. 

In de “Samenwerkingsovereenkomst Parklanden” (RV2016.0036894) is vastgelegd dat de coöperatie 

de komende 10 jaar de 60 hectare verder geheel voor eigen rekening en risico realiseert, beheert en 

exploiteert. Gedurende deze periode wordt er geen grondexploitatie voor dit deelgebied vastgesteld. 

De gemeente, Project PARK21, voert in algemene termen regie op de ontwikkeling van het park.  

 

Kostenverhaal en overige opbrengsten uit grond 

De gemeente ontvangt, ondanks organische groei van PARK21, inkomsten uit: 

- exploitatiebijdragen, in geval van ontwikkeling op grond die niet in bezit van de gemeente is; 

- opbrengst uit verkoop, verhuur of pacht aan initiatiefnemers op grond die de gemeente in bezit heeft; 

- subsidies, gemeentelijke bijdragen en mogelijk uit grondstromen. 

 

De gemeente wil de huidige bijdragen inzetten en ontwikkelingsmogelijkheden vanuit particulier 

initiatief conditioneren, met name door een aantal investeringen te doen in de aanleg van openbaar 

gebied, in dit geval de Parklaag. De ontwikkeling van de Parklaag maakt het gebied aantrekkelijk voor 

bezoekers (wandelaars, fietsers), wat kansen biedt voor particuliere initiatieven gericht op tal van 

recreatieve vormen, deels op eigen kavel, maar ook door initiatieven die een grondpositie verwerven 

in het gebied.  

Vanuit het perspectief van kostenverhaal moet de gemeente vooraf de balans van mogelijke kosten 

en mogelijke opbrengsten in beeld brengen om te bepalen (1) in welke mate kosten kunnen worden 

verhaald en (2) welke exploitatiebijdrage berekend moet worden aan partijen/eigenaren. 

PARK21 heeft voor geheel Haarlemmermeer een belangrijke functie. Het gebied is recreatiegebied 

voor de stad. In termen van grondexploitatie betekent dat, dat het (ook) een bovenwijkse functie heeft. 

Deze functie maakt, dat er in de grondexploitatie rekening moet worden gehouden met bijdragen 

vanuit andere plannen aan PARK21. Naast de exploitatiebijdragen van initiatiefnemers moeten de 

bovenwijkse bijdragen meegenomen worden in de balans van kosten en opbrengsten. Vooraf moet 

het profijtbeginsel worden toegepast om te bepalen wat de verhouding is van de bovenwijkse 

investeringen: welk deel komt voor rekening voor initiatieven en programma’s in het plangebied en 

welk deel moet ten laste komen van de bestaande stad dan wel andere te realiseren plannen. In de 

kredietaanvraag is rekening gehouden met kosten inzake kostenverhaal. Het project PARK21 bevindt 

zich in een experimentfase over het kostenverhaal met vier andere gemeenten en het ministerie van 
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Infrastructuur & Milieu (I&M). Dit vooruitlopend op de ontwikkelingen inzake de naderende 

Omgevingswet  

 

Kredieten 

De gemeenteraad heeft totaal circa € 8,3 miljoen aan VTA krediet gevoteerd. Dit bedrag is 

geactualiseerd met bijdragen van PASO (€ 3,8 miljoen) en RIH (€ 0,5 miljoen) naar € 4,0 miljoen. Van 

dit bedrag is circa € 3,6 miljoen besteed tot 1-4-2017. Resteert circa € 0,4 miljoen. Resteert € 0,1 

miljoen. Voor het jaar 2017-2018 staan veel producten en activiteiten gepland zoals opgenomen in 

deze voortgangsrapportage. De financiële vertaling van de begeleiding en advisering van geraamde 

interne- en externe kosten wordt begroot op ca. € 5,9 miljoen. Dit betekent dat per saldo aanvullend 

krediet aangevraagd moet worden van € 1,95 miljoen. Hiervan is € 0,2 miljoen geraamd voor 

uitvoeringskosten bij initiatieven op kavel 4a (achter Van Zanten). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARK21 Voortgangsrapportage 2016 / 2017  27 

 

 

5. Communicatie, participatie en positionering  

 

5.1. Communicatie  

Bezoekers van PARK21 recreëren volop in het eerste deelgebied en in de Parklanden. Deze 

ontwikkelingen en de daar georganiseerde evenementen zijn een belangrijke communicatiebasis voor 

PARK21. Ze vormen een inspiratiebron voor nieuwe initiatieven en verleiden bezoekers het park 

(vaker) te bezoeken. Placemaking staat centraal in PARK21. Hier is ruimte voor initiatieven van 

iedereen, van jongeren en bewoners tot ondernemers en verenigingen. Om te recreëren en het park 

verder te ontwikkelen. Zodat het volgens de principes van de uitnodigingsplanologie, stap voor stap 

verder tot leven komt. De verhalen van het park vormen hierin rode draden: het verhaal van Holland, 

het polderland en de nieuwe verhalen van gebruikers.  

 

Communicatiekanalen 

PARK21 heeft een eigen website, Facebook, Twitter en Instagram. Daarnaast worden gemeentelijke 

kanalen als Informeer en gemeentelijke Facebook ingezet. De Facebookpagina van PARK21 heeft 

bijna 2000 volgers en bij belangrijke berichten over bijvoorbeeld werkzaamheden Kleiland een bereik 

van 6500. Gemiddeld ligt dit op 3000 per week. Het is een belangrijk laagdrempelig platform voor 

bezoekers en andere geïnteresseerden voor actuele informatie over het park, evenementen en om 

informatie te delen. Er worden steeds vaker reacties geplaatst, waardoor we weten wat er leeft. 

Daarnaast krijgt PARK21 hiermee steeds meer bekendheid. Verder zijn de vernieuwde brochure ‘Een 

park in de polder’, de flyer ‘Samen creëren’ en roll-up banners ontwikkeld. 

In alle communicatie-uitingen speelt fotografie een belangrijke rol om boodschappen te ondersteunen. 

Parkfotografen Danny de Casembroot en Mariëtte Carstens leggen ontwikkelingen, evenementen en 

de seizoenen vast. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kleiland 

 

Parklanden  

Vier boeren laten het polderlandschap sinds het najaar van 2015 tot leven komen in het gebied 

Parklanden aan de Rijnlanderweg. Zij organiseren belevingsactiviteiten die een vaste factor zijn 

geworden voor veel inwoners. De gemeente faciliteert de boeren bij de organisatie en communicatie 

hiervan en helpt verbindingen te leggen met andere initiatiefnemers en activiteiten in PARK21. 

December 2016 – kerstbomen rooien  

September 2016 - Aardappels rooien 

Maart 2017 – Houthakkersdag 

April 2017 – Koeien dansen 
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De Houthakdag (links) en Dansen koeien van de Parklanden 

 

Deelgebied 1 

Verschillende activiteiten in deelgebied 1 zetten PARK21 op de kaart. In de natuurspeelplaats en 

Kleiland is in de mooie zomer van 2016 intensief gespeeld. In december zijn samen met basisschool 

Klavertje Vier opnames gemaakt voor een duurzame muzikale prullenbak in PARK21, die 5 april 

officieel is onthuld. Honkbalstadion Hoofddorp Pioniers was de gastheer van het EK Honkbal in 

september 2016 en het startpunt van de Haarlemmermeerrun in dezelfde maand. Deze, en andere 

evenementen in PARK21, geven inhoud aan de beleving van PARK21 en vormen zo bronnen van 

communicatie.  

 

Landschapstriënnale 

Het grote evenement waarmee PARK21 in 2017 haar naam verder op de kaart 

zal zetten is de landschapstriënnale in september. Tijdens dit landelijke 

evenement staat het landschap van de toekomst centraal. Professionals én 

inwoners worden uitgenodigd om deel te nemen aan een wijd scala aan 

activiteiten. PARK21 speelt een belangrijke organisatorische rol bij dit 

evenement waar duizenden bezoekers en veel media exposure wordt verwacht. 

 

PARK21-wagen 

Sinds 2017 is PARK21 eigenaar van een authentieke houten wagen met alle moderne voorzieningen 

die volledig is vormgegeven als PARK21-wagen. Deze kan worden verplaatst en wordt ingezet voor 

verschillende promoties en evenementen. Bekende inwoners van Haarlemmermeer worden 

uitgenodigd een dag in stilte te schrijven in PARK21 en zo de omgeving te ervaren en beschrijven. 

Van polderecoloog en wethouder tot verhalenverteller. 
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Polderfiguren 

Binnen PARK21 zijn er drie polderlinten die de inpolderingsgeschiedenis representeren; de IJweg, 

Hoofdweg en Rijnlanderweg tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep. Zij vormen zes polder-entrees die 

straks worden gemarkeerd door ‘Polderfiguren’. Ieder polderfiguur verbeeldt een persoon die van 

belang is voor de polder. Zij staan tot hun middel onder zeeniveau. In september zijn de ontwerper 

van de gemalen, de eerste eigenaar van gronden in PARK21 en de polderjongen te zien in PARK21. 

 

  

Impressie ‘Polderjongen’ Hoofdweg ter hoogte van Nieuw-Vennep 

 

5.2. Participatie  

De gemeente kan PARK21 niet alleen ontwikkelen. Ze heeft hierbij de samenleving hard nodig. 

PARK21 is van en voor de Haarlemmermeerders. Participatie is van essentieel belang voor het 

welslagen van het project, niet alleen tijdens de ontwikkeling, maar ook in de fase van beheer en 

exploitatie. Hieronder volgt een overzicht van de activiteiten die in het kader van de 

participatie/communicatie in 2016 zijn opgepakt:  

   

Gebruikersgroep PARK21  

De gebruikersgroep bestaat uit een vertegenwoordiging van bewoners, ondernemers en agrariërs die 

zowel uit het gebied van PARK21 als daarbuiten afkomstig zijn. Dit jaar is de gebruikersgroep 

betrokken bij het verder ontwikkelen van deelgebied 1. Zij hebben meegedacht over de Polderfiguren, 

die als entreeobject aan het eind van de zomer van 2017 op drie locaties geplaatst worden. Ook 

werken zij mee aan de invulling van de Landschapstriënnale. Daarnaast zijn zij de eerste betrokkenen 

in het participatietraject voor de ontwikkeling van kavel “Achter van Zanten”.  

  

Kavel “Achter Van Zanten” 

Participatie is onlosmakelijk verbonden aan de ontwikkeling van deze kavel, die grenst aan Nieuw-

Vennep. De Vennepers zijn via diverse media opgeroepen om mee te doen aan de vormgeving van 

dit gebied. Er kwamen 20 aanmeldingen binnen. Hun bijdrage wordt gevraagd voor het ontwerpen en 

uitvoeren van de inrichting van het hele gebied en het initiatief van het voedselbos dat hier komt te 

liggen. Om de juiste, gemotiveerde deelnemers aan te trekken en daarmee de participatie te laten 

slagen heeft werving plaatsgevonden op basis van een concrete omschrijving van het plan, de inzet 

van de deelnemers per niveau (wat moet je kunnen, wat is de rol van alle betrokkenen, plan van 

aanpak, en de gewenste eindresultaten) i.s.m. met betrokken partijen in dit gebied.  

 

Vrienden van PARK21 

De gemeentelijke ambassadeurs en gezichten van PARK21 zijn voornamelijk de wethouders Tom 

Horn en John Nederstigt en de Parklandboeren. Zij nemen namens PARK21 het voortouw en nodigen 

iedereen uit om mee te doen bij de ontwikkeling van PARK21. Dit laten we uitgroeien tot het 

vriendennetwerk ‘Vrienden van PARK21’.  
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Met een kern van initiatiefnemers die de rol van ambassadeur op zich kunnen nemen omdat ze al 

betrokken zijn bij PARK21. Zij worden actief uitgenodigd om verhalen over het park te delen en 

nieuwe verbindingen te leggen. Daarnaast zijn de vrienden van PARK21 de bezoekers van het park. 

We willen de band van bezoekers met het park vergroten en hen verleiden het park vaker te bezoeken 

door ze uit te nodigen vriend te worden en hen speciale vriendenactiviteiten aan te bieden.  

 

De eerste stap was een inspiratieavond in november 2016. Deze bood ruimte voor kennismaking en 

verbinding met initiatiefnemers. Nadat gesprekken met geïnteresseerden zijn gevoerd en eerste 

concrete afspraken zijn gemaakt, is in maart 2017 een e-mail verstuurd naar iedereen die actief is in 

het park om behoeften voor een ‘vrienden van’-concept te peilen. Op de parkwebsite wordt een 

vriendenpagina ingericht voor alle ambassadeurs. Dit zal verder groeien met bijvoorbeeld nieuwe 

inspiratiebijeenkomsten in 2017. 

Inspiratieavond PARK21 

 

Betrekken wijkraden, dorpsraden en klankbordgroepen Haarlemmermeer  

In overleg met de gebiedsmanagers wil PARK21 deelnemen aan de bestaande overlegvormen van de 

wijkraden, dorpsraden en klankbordgroepen. In dit kader is op verzoek van de dorpsraad Nieuw-

Vennep in november een inloopavond georganiseerd. Doel hiervan is het informeren over de stand 

van zaken, maar zeer zeker ook het activeren van participatie zoals het meedoen met of organiseren 

van activiteiten in het gebied.  

 

Onderwijs  

Verschillende scholen in Haarlemmermeer worden betrokken bij de ontwikkeling van PARK21. Het 

doel is PARK21 te laten opnemen in de lesprogramma’s van het basis en voortgezet onderwijs, 

waardoor leerlingen en hun ouders kennis nemen van PARK21. Dit gebeurt veelal in samenwerking 

met het Podium voor architectuur en het NMCX. De resultaten dienen onder andere als inspiratiebron 

voor de verdere uitwerking van het park. In 2016 hebben zij meegewerkt aan entree-objecten, een 

amfitheater en filmpjes van 21 seconden over PARK21.  

Het Nova College kan initiatiefnemers helpen bij het opstellen van marketingplannen. Het 

klimparkinitiatief maakt hier gebruikt van. Dit na bemiddeling door de gemeente. Zo koppelen we wel 

vaker bepaalde initiatieven aan elkaar zodat ze elkaar kunnen versterken.  
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Onderstaand overzicht geeft schematisch de komende participatiebijeenkomsten en evenementen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. Positionering 

PARK21 positioneert zich als een belangrijke, nieuwe, recreatieve en toeristische trekker in de 

Amsterdamse regio, welke het verhaal van de Hollandse cultuur en het Hollandse landschap vertelt.  

In dit kader is bestuurlijke afstemming en samenwerking in de regio en op landelijk niveau cruciaal.  

 

Belangrijkste doelen van positionering en marketing zijn (in)direct gericht op: 

- Meewerken aan benodigde juridisch planologische procedures voor realisatie 

- Middelen verwerven: perspectief en zicht op subsidies en financiering 

- PARK21 positioneren als voorbeeldproject 

- Marktbetrokkenheid vergroten 

- Draagvlak creëren, ambassadeurs werven 

- Samenwerking onderzoeken/aangaan 

- Eventuele tegenstand neutraliseren 

Voor de (bestuurlijke) positionering wordt een stakeholders databank bijgehouden, zijn en worden 

acties uitgezet om zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau het verhaal van PARK21 te delen. Inzet is 

ervoor te zorgen dat de gemeente de juiste stakeholders informeert of activeert, de gemeente op de 
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juiste plaatsen acteert en aan de juiste overlegtafels zit, dat de ambities van de gemeente voor het 

voetlicht komen en dat relevante doelgroepen de resultaten van het beleid kennen.  

 

In 2016 was de ontwikkeling van grootschalige leisure in PARK21, als second gate of Amsterdam, een 

drukbezochte sessie op het MRA congres ‘De grenzeloze stad’. Doel van het congres was verdere 

versterking van de samenwerking van de gemeenten, provincies en deelregio's van de MRA ten 

behoeve van de internationale concurrentiepositie van de Amsterdamse regio. Hier was ook landelijk 

aandacht voor. Verder is de Directeur Generaal van het ministerie van EL&I over de ontwikkeling van 

PARK21 geïnformeerd.  

 

In 2017 willen wij onze rol verder vervullen in publieke en private opschaling, samen optrekken om de 

kaders te stellen die vanuit onze publieke rol noodzakelijk zijn. Daarbij faciliteren wij op de wijze 

waarop publieke partijen dat kunnen, zoeken verbinding met private partijen en kijken over de 

gemeentegrenzen heen. Wij vragen andere overheidspartijen of zij met ons de ontwikkeling willen 

faciliteren en hieraan gezamenlijk nadere uitwerking geven. Partijen die wij (opnieuw) actief 

benaderen, zijn de gemeente Amsterdam, Zaanstad (als trekker van de strategische agenda 

toerisme), de provincie Noord-Holland, het Rijk (het TopTeam voor de gastvrijheidseconomie, 

ministerie I&M, EZ, etc.), NBTC, Schiphol en KLM. Uiteraard blijven wij onze samenwerkingspartners 

betrekken binnen de regio via de hiertoe bestaande samenwerkingsverbanden (PRES, PRO, Board, 

etc).    

 

De landschapstriennale is in 2017 een belangrijk medium voor de landelijke en regionale positioneirng 

van PARK21. Dit driejaarlijkse nationale evenement zet PARK21 gedurende de hele maand 

september en in de promotie hier voorafgaand op de kaart.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regenboog boven deelgebied 1 
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6. Planning  

 

Als bijlage is de planning toegevoegd. Een belangrijk onderdeel hierin is de planning van de MER en 

het bestemmingsplan. Deze bepalen het moment dat nieuwe initiatieven ten uitvoer kunnen worden 

gebracht.  

 

Onderstaand overzicht geeft een overzicht van de mijlpalen door de jaren heen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de voorgaande hoofdstukken staat beschreven waar we op dit moment aan werken. Hieronder 

vallen enkele lopende onderdelen zoals gesprekken met initiatiefnemers, het begeleiden van 

agrarische transformatie en het voeren van gesprekken over grondverwerving. In de herijking 

uitvoeringsstrategie zijn de benodigde vervolgstappen beschreven. Hieronder volgt een overzicht van 

de werkzaamheden waar we sindsdien mee gestart zijn en waar tijdens de volgende 

voortgangsrapportage 2017/2018 een terugkoppeling over zullen geven.  

 

Financiële en juridisch planologische strategie 

- Vervolgstappen in opstellen MER en bestemmingsplan 

- Uitwerken kostenverhaal 

- Aanpak en strategie (Europese en andere) subsidies 

- Uitwerken van een systeem voor het verlenen van overheidsbijdragen t.b.v. aanpassingen c.q. 

transformatie van de Polderlaag, eventueel gebruik makend van het methodiek van 

groenblauwe diensten. 

- Concept verordening Groenblauwe diensten 
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Communicatie 

- Het vrienden van PARK21 is begin 2017 van start gegaan. Dit wordt verder uitgebouwd en 

ingezet 

- Er wordt meer ingezet op gedrukte en sociale media om meer mensen te kunnen informeren  

- De participatieprojecten met bewoners en scholen blijven bestaan en ook bij nieuwe projecten 

is dit uitgangspunt 

- Positionering richt zich voornamelijk op de kansen voor de toeristische en recreatieve regio 

Amsterdam 

Lopende projecten  

- Voor de reeds aangekochte kavels “Achter van Zanten” en “Rondom Dirk Molenaar” worden 

plannen uitgewerkt samen met initiatiefnemers, bewoners en andere partijen.  

- Het Landgoed “Kleine Vennep” wordt begeleidt bij de planvorming 

- De lopende projecten in deelgebied 1 worden ontwikkeld (moestuinen, amfitheater, Klimpark) 

 

Begeleiding initiatieven 

- Opstellen van een initiatievenwijzer (handleiding) voor initiatiefnemers met processtappen en 

alle kaders en randvoorwaarden voor ontwikkeling met extra aandacht voor duurzaamheid 

- Actualiseren Masterplan 

 

Grondstromen 

- Ontwikkelen van een Gebiedspecifiek grondbeleid 
 

Water 

- Uitwerking van een uitvoeringsplan voor het watersysteem in PARK21, inclusief 

dekkingsvoorstel. 

- voorbereiding en indiening van een subsidieaanvraag voor de bij de provincie gereserveerde 

Nota Ruimte Gelden. 

 

Beheer  

- Ontwikkelen van een voorstel voor een overkoepelende organisatie voor exploitatie en beheer 

van PARK21, inclusief de daarbij behorende financiële systematiek.  

 

 


