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in het kort
PARK21 vertelt het verhaal van Holland; 
een geschiedenis van innovatie, het maken 
van de toekomst, en pioniers in de polder. 
Publieke en private partners, bezoekers 
en gebruikers vertellen en beleven het verhaal. 
Daarnaast is het creëren van een duurzame 
samenleving, één van de belangrijkste actuele 
opgaves, nauw verbonden met PARK21. 
Duurzaamheid doen we samen, dát is de ambitie 
bij de ontwikkeling van PARK21. PARK21 geeft 
hier invulling aan met een focus op drie pijlers 
die zijn vertaald naar negen thema’s.



circulair ondernemen
Het sluiten van kringlopen en het streven naar een circulaire 
samenleving staan centraal bij de gemeente en de ontwikkeling 
van PARK21. Onderliggende thema’s zijn:

1 ENERGIE
2 BIOmASSA
3 GRONDSTOFFEN

4 ONTmOETING 
5 PARTICIPATIE 
6 ONDERNEmERSCHAP

7 VOEDSEL
8 WATER
9 BIODIVERSITEIT

beleven & verbinden
PARK21 ontwikkelt zich tot een bestemming in de metropoolregio 
Amsterdam, een ontmoetingsplek in de polder die stad en land 
verbindt. Van jong tot oud, regionaal tot internationaal, voor 
iedereen is PARK21 een bestemming. Onderliggende thema’s zijn:

wortels in de polder
PARK21 vertelt het verhaal van de polder via 
de onderwerpen: het creëren van het land, de cultuur 
van de polder, de voedselproductie en het leven met water. 
Onderliggende thema’s zijn:



ambitie
De gemeente Haarlemmermeer heeft hoge ambities 
op het gebied van duurzaamheid. 

PARK21, als leisurelandschap, gaat over belevenissen, 
het vertellen van verhalen. Het verhaal van Holland, 
de polder en de pioniers, van toen en nu. De geschiedenis 
van het landschap in Nederland kenmerkt zich door 
de voortdurende aanpassing aan de behoeftes van de mens. 
Deze behoeftes mogen niet ten koste gaan van toekomstige 
generaties. Dé opgave waar we nu voor staan is het ontwikkelen 
van een duurzaam park met volledige harmonie tussen mens, 
milieu en welvaart vanuit de circulaire gedachte. De ambitie 
is om de duurzame maatregelen zo zichtbaar mogelijk te maken 
in de inrichting en de beleving van PARK21. 

Deze ambitie maken wij waar samen met bezoekers, agrariërs, 
partners en marktpartijen. Aan ondernemers die duurzaamheid  
hoog in hun vaandel dragen bieden we optimaal ruimte voor 
nieuwe bedrijvigheid. Niet alleen de reguliere technieken, 
maar juist de innovaties: nieuwe processen, nieuwe ketens en 
nieuwe coalities. Duurzaamheid ontwikkelt elke dag en we blijven 
openstaan voor innovaties. De gemeente faciliteert, stimuleert en 
geeft het goede voorbeeld. PARK21 
wordt een podium van 1000 hectare waar iedere ondernemer, 
bezoeker en gebruiker trots is op zijn/haar bijdrage. 

Duurzaamheid beleven en ontwikkelen als samenspel 
met alle partners, dát is de ambitie bij de ontwikkeling 
van PARK21.

sea leavel



sea leavel



drie lagen
Het parkconcept bestaat uit drie lagen: de Polderlaag,
de Parklaag en de Leisurelaag. Samen maken zij PARK21
tot een rijke belevenis, terwijl elke laag zijn eigen karakteristieken 
kent. Zo wordt ook het thema duurzaamheid steeds anders 
benaderd en belicht. Het verhaal van mens, milieu en economie 
wordt  in de verschillende lagen telkens op een eigen wijze 
verteld.



In de Parklaag staan natuur en recreëren centraal. Er is 
aandacht voor biomassa, biodiversiteit, lokale plantensoorten 
en een habitatuitbreiding voor flora en fauna. Gezondheid 
is een belangrijk thema: PARK21 nodigt uit om actief te beleven. 
maar het ligt ook vlakbij Schiphol en rijkswegen, en kan 
vanwege zijn omvang een plek zijn voor de opvang van fijnstof 
en voor CO2 fixatie. 

In de Polderlaag ontdekt men de unieke agrarische historie van 
het gebied. Hier ervaart de bezoeker het landleven, waarbij een 
focus ligt op ontwikkelingen als stadslandbouw, duurzame teelt 
en voedsel. Beleving, bewustwording en educatie spelen een 
belangrijke rol.

De leisurelaag kenmerkt zich, qua karakter en programma, 
door (grootschalige) leisure, recreatie en sport. De attracties 
vertellen het verhaal van het land dat gemaakt is en wordt, 
met het oog op de toekomst. Dat doen we ook in de realisatie 
en exploitatie. In het hele park houden we rekening met energie, 
reststromen, de principes van duurzaam bouwen en mobiliteit.



Om de strategie voor een duurzame ontwikkeling van PARK21
te laten slagen willen we partijen stimuleren en enthousiasmeren 
om aan de toekomst te werken en tegelijkertijd
te laten zien dát en hoe ze dat doen. Het gaat erom dat het 
duurzame verhaal steeds opnieuw en in samenhang verteld wordt. 
Zo bouwen we door de tijd heen het merk PARK21 op en wordt 
de inzet op duurzaamheid geen must, maar een inspiratiebron.

Werken aan een duurzame samenleving is niet alleen een centraal 
thema van deze tijd, maar zeker ook van de ontwikkeling 
van PARK21. Om het verhaal van PARK21 ook op dit aspect
tot leven te laten komen worden maken we in alle uitingen, de stijl 
en de functies van het park de inzet op duurzaamheid zichtbaar, 
voelbaar. De verschillende acties en de behaalde resultaten ten 
aanzien van de duurzaamheid worden steeds gecommuniceerd. 
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de website van PARK21 
en alle andere communicatiemomenten en -middelen die voor 
PARK21 worden ingezet.

delen van het duurzame 
verhaal van PARK21



Voor de duurzame gebiedsontwikkeling PARK21 wordt een taal 
ontwikkeld om consistent over duurzaamheid te communiceren  
en het meetbaar te maken, zodat wij en onze partners dezelfde 
taal spreken en ambities nastreven.
 
Voor het bereiken van de ambities stimuleert en inspireert  
de gemeente, partners, kennisinstellingen en ondernemers  
om bij te dragen aan het creëren van een duurzaam park  
en geeft daarnaast zelf het goede voorbeeld. Samen wordt 
voortdurend het thema duurzaamheid onderzocht om te bekijken 
en te meten hoe we op duurzaamheid presteren en welke 
verbeteringen er nog kunnen worden aangebracht om tot het 
gewenste ambitieniveau te komen.  

een gemeenschappelijke
duurzaamheidstaal





De gemeente participeert in meerdere organisaties die al een 
belangrijke rol spelen in het faciliteren, stimuleren en waar nodig 
initiëren van duurzaam ondernemerschap. Enkele voorbeelden 
hiervan zijn:

• Het NMCH vervult een educatieve en voorlichtende rol 
 op duurzaamheidsthema’s. Agrariërs, burgers en marktpartijen  
 met inhoudelijke vragen kunnen bij hen terecht.
• Meermaker participeert, financiert of kan garant staan 
 in financiële zin, als dat nodig is om nieuwe innovatieve   
 bedrijven van de grond te krijgen.
• Tegenstroom, het Energiebedrijf dat duurzame energie gaat/ 
 laat produceren en afnemers van duurzame energie gaat   
 bedienen. 
• Het platform Biobased Connections waarin o.a. vraag 
 en aanbod van biomassa en technieken t.b.v. Biobased
 economy bijeen worden gebracht.
• Het bedrijf Meerlanden waarin biovergisting plaatsvindt, 
 t.b.v. de productie van biogas, CO2, compost en warmte.
•  The Grounds en Enginn, platform voor innovatie, 
 waarin bedrijven en wetenschap nauw samenwerken.
• Het GSSC waarin een onderzoekssamenwerking met de ASU  
 gestalte krijgt en waaruit innovatieve concepten onderzocht 
 en ontwikkeld worden.
• De Green Metropole helpt ondernemers om van duurzame  
 plannen een gezonde business te maken.

het stimuleren van initiatieven 
Daarnaast worden alle partijen, die werken in en aan
PARK21, uitgedaagd te laten zien dat ze binnen hun werkveld,
op het vlak van duurzaamheid het optimale weten te bereiken. 
Hierbij legt de gemeente relaties met verschillende netwerken, 
denkt mee bij het haalbaar maken,  stimuleert en faciliteert 
initiatieven.



‘Visie Duurzaamheid PARK21’ is een uitgave van de gemeente Haarlemmermeer. maart 2015. 
Aan de inhoud van deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Illustraties: 

Nina Amiri, Kees van der Veer, Shutterstock, margo Oosterveen, René Koster, marriette Carstens, 
Vista Landschapsarchitectuur en Stedenbouw. Design: Üppig Identity Store
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circulair ondernemen
PARK21 ligt in het hart van een gebied met een grote 
innovatieve kracht en kan veel betekenen voor de omgeving 
en andersom wat betreft duurzaamheid. In PARK21 wordt slim 
omgegaan met energieproductie en -verbruik, bijvoorbeeld 
door een koppeling te leggen met de glastuinbouw aan 
de andere kant van de A4, de mogelijkheden (warmte/koude) 
van de recreatieplas en teelten in het gebied. De ambitie 
is dat PARK21 meer energie gaat opwekken dan verbruiken 
en daarmee een energiebron in de regio wordt. 

1 ENERGIE

2 BIOmASSA

3 GRONDSTOFFEN

PARK21 produceert in 2030 méér hernieuwbare energie dan 
zij verbruikt, het park wordt hiermee niet energieneutraal maar 
energieproductief. 

In 2030 worden de biomassa reststromen vanuit 
PARK21 als grondstof voor nieuwe producten of energie 
gebruikt.

In PARK21 worden kringlopen van materialen in 2030 
gesloten, waardoor het afval wordt hergebruikt of benut 
voor energieopwekking. 



PARK21 heeft als ambitie om CO2 neutraal te worden. Voorwaarde is hiervoor dat de gebouwen 
minimaal voldoen aan de ambities van de dan geldende gemeentelijke documenten, zoals de maatlat 
voor duurzaam bouwen (GPR) en de DIOR (leidraad duurzame inrichting openbare ruimte).
In het park wordt waar mogelijk gedacht in kringlopen en ingezet op het hergebruik van reststoffen, 
in relatie met de behoeftes van de verschillende functies. Tegelijk geldt ook hier dat het park 
onderdeel is van een stelsel van ketens en verbindingen. Aansluiting bij en afstemming tussen 
ontwikkelingen in de regio is essentieel. 

Duurzaamheid in het park realiseren we niet alleen als gemeente, maar juist samen met betrokken 
partners, marktpartijen, gebruikers en agrariërs in het gebied. PARK21 neemt zijn plek in en sluit aan 
bij bestaande en nieuwe netwerken, waaronder de samenwerking tussen Delta Development Group 
(de ontwikkelaar van Park2020), SADC (de ontwikkelaar van Schiphol Trade Park) en Greenport 
Aalsmeer. 



De applicatie voor de telefoon kan als gids dienen voor 
bezoekers. De app kan ook gebruikt worden om informatie 
te leveren aan bezoekers (deze boerderij bespaart zoveel 
CO2) en anderzijds kunnen bezoekers informatie uploaden 
(als ze een bepaalde vogels of vlinder hebben gespot). 
Tegelijk kan er via GPS worden gemeten hoeveel bezoekers 
er komen en welk vervoermiddel zij hanteren. Ook kunnen 
er foto’s gedeeld worden om eigenaarschap met het park 
te stimuleren. 

PARK21 APP

Op het nabijgelegen Schiphol Trade Park worden Biobased 
gewassen verbouwd. Deze gewassen zijn natuurlijke, alternatieve 
grondstoffen om fossiele grondstoffen te vervangen of aan te 
vullen. Een voorbeeld hiervan is olifantsgras, een toekomstige 
grondstof voor onder andere 3D printen en papier. In het 
Biobased expo center kunnen mensen meer leren over de 
mogelijkheden van BioBased gewassen. 

OlifAntsgRAs OP schiPhOl tRAde PARK

www.haarlemmermeer.nl/PARK21
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4 ONTmOETING
PARK21 wordt aantrekkelijk, bruikbaar en beleefbaar voor iedereen. 
In 2030 zijn er minimaal 3 miljoen bezoekers per jaar.

5 PARTICIPATIE
In 2030 is PARK21 een sociale duurzame motor die substantieel 
bijdraagt aan geborgenheid en eigenaarschap van de inwoners 
van Haarlemmermeer en daarbuiten.  



6 ONDERNEmERSCHAP
In 2030 draagt PARK21 actief bij aan ondernemerschap van 
inwoners en ondernemers van de Haarlemmermeer en de regio.

beleven en verbinden
PARK21 ontwikkelt zich tot een bestemming in de metropoolregio Amsterdam. 
Een ontmoetingsplek in de polder, als brandpunt in een reeks van fysieke, economische 
en sociale netwerken. met het park willen we voorzien in de behoefte aan recreatie-
mogelijkheden, het landschap verrijken, stad en land verbinden, én functies tot ontwikkeling 
brengen ten behoeve van de recreatieve en toeristische markt in de metropool Regio Amsterdam. 
Van jong tot oud, regionaal tot internationaal, voor iedereen is PARK21 een bestemming. 
Het park verbindt de mens met de ander, de wereld waarin hij leeft, en de zorg voor die wereld. 
PARK21 is van ons allemaal.



In het leisuregebied in PARK21 is een Farmpark gepland. Dit Farmpark heeft een recreatieve en een 
educatieve functie voor kinderen en volwassenen uit Haarlemmermeer, de regio en internationaal. 
Dit park wordt opgezet met bestaande agrariërs uit PARK21, die gekoppeld worden aan ervaren 
ondernemers uit de regio. Zo wordt het Farmpark niet alleen een unieke bestemming, maar draagt 
het ook bij aan lokaal ondernemerschap en eigenaarschap.

fARMPARK

www.haarlemmermeer.nl/PARK21

In Europa is bijensterfte een groot probleem. Naast de productie 
van honing hebben bijen nog een veel belangrijkere rol. Zij 
bestuiven de bloemen van alle planten die zij bezoeken. Dat 
is noodzakelijk om vervolgens weer vruchtvorming mogelijk te 
maken. Ter vergroting van de biodiversiteit zijn bijen essentieel. 
In één van de parkkamers in het westelijk deel van PARK21 komt 
in samenwerking met de stichting I Love Beeing een bijenstal.

iMKeR
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7 VOEDSEL

8 WATER

In 2030 richt de landbouw in PARK21 zich op verkorting van de 
voedselketens en de lokale productie van voedsel.

PARK21 heeft in 2030 ten opzichte van heden 70% minder 
aanvoer nodig van zoet water en benut het afvalwater als 
grondstof van schoon water, energie, biogas en nutriënten.

wortels in de polder
Haarlemmermeer is de grootste, diepliggende polder in Nederland. Pas in de 19e eeuw hadden 
we de techniek om een polder van deze omvang droog te malen. Van één van de grootste meren 
in Holland werd Haarlemmermeer een kerngebied voor agrarische productie, dat vervolgens een 
nieuwe betekenis kreeg als onderdeel van de metropoolregio Amsterdam. PARK21 gaat over het 
vertellen van dit soort verhalen. In participatie met de huidige bewoners en nieuwe bezoekers 
en gebruikers laten we het verhaal van de polder tot leven komen via thema’s als land maken, 



9 BIODIVERSITEIT
PARK21 geeft in 2030 een habitatuitbreiding voor droge en 
natte soorten van circa 300 hectare.

de cultuur van de polder, voedselproductie en het leven met water. 
De landbouw in PARK21 richt zich op verkorting van de voedselketens tussen producenten 
en consumenten in de regio. Om Haarlemmermeer klimaatbestendig te laten zijn, worden ingrijpende 
aanpassingen van het watersysteem voorzien. Verduurzaming van het waterbeheer is, juist 
op dit moment waar het klimaat verandert en de huidige systemen het einde van hun houdbaarheid 
naderen, een centraal thema.



In PARK21 wordt in samenwerking met Hoogheemraadschap Rijnland een verbeterd 
droogmakerijsysteem (VDS) ingesteld. VDS is een klimaatbestendig fijnmazig systeem van sloten 
met een flexibel peil. Het nieuwe systeem volgt het ritme van de seizoenen. Zo kunnen we meer 
regenwater opvangen in de winter en dat gebruiken als buffer in de zomer. Daarom hoeft er in de 
zomer geen zoet water meer door de polder heen gespoeld te worden. In dit systeem wordt het 
waterbergend vermogen bereikt door bestaande watergangen te verbreden, sloten toe te voegen en 
flexibel peilbeheer in te voeren.

Agrarisch ondernemer Pieter Bijlsma teelt sinds 2012 
Emmergraan, één van de oudste graanrassen wereldwijd, op 
zijn akkerbedrijf binnen de contouren PARK21. Vanaf zijn land 
in Nieuw-Vennep gaat het graan naar Santpoort waar het wordt 
gemalen, vervolgens naar Hoofddorp waar bakker Gorthuis het 
verwerkt tot brood. Een locale keten van 30 kilometer. Hetzelfde 
geldt voor het bier en jenever die van het graan wordt gemaakt. 
Dit wordt in Haarlem gebrouwen en in Amsterdam gedestilleerd. 
Daarnaast is Emmergraan veel minder ziektegevoelig dan andere 
graansoorten waardoor er minder gewasbeschermingsmiddelen 
gebruikt hoeven te worden. 

VeRbeteRd dROOgMAKeRij systeeM 

VAn OeRgRAAn nAAR stReeKPROduKten

www.haarlemmermeer.nl/PARK21
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