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Speeltuin Kleiland, Kleilandpad
De speeltuin Kleiland is ontstaan door een
bijzondere samenwerking tussen de leerlingen
van de basisschool Klavertje vier, ontwerper
Sybolt Meindertsma en PARK21. Leerlingen
kwamen met bijzondere, creatieve ideeën. Zonder
deze ideeën zouden beide speelplekken er nu
heel anders uitzien. Het vliegtuig, het schip en
het Cruquiusgemaal in de speeltuin zijn door
de leerlingen bedacht. Ook vind je hier De
SunBinFish. Een stoere, duurzame vuilnisbak van
cortenstaal en hout in de vorm van een vissenkop,
die op zonne-energie werkt. Na het weggooien
van afval laat de prullenbak liedjes en een
sprookje horen over de Tovervis. Dit grijpt terug op
de roemruchte geschiedenis van Haarlemmermeer.

E-Cross
Electric Motorcross (E-Cross) is fun, actie en
adrenaline op een ongekende manier. Op een
elektrische motor kunnen hier binnenkort
verschillende circuits worden afgelegd. De electric
crosscircuits zijn uniek en bieden perfecte tracks
voor iedereen. De motoren zijn milieuvriendelijk
en zacht van geluid. Een perfecte combi voor
PARK21.
Biologische moestuin PARK21, Kleilandpad
In september 2017 opende Biologische moestuin
PARK21 officieel haar hek. Moestuin Vereniging
PARK21 heeft als doel om sociaal, ecologisch,
duurzaam en biologisch te tuinieren. Er worden
gezamenlijke tuindagen georganiseerd waarbij er
vragen gesteld kunnen worden, plantjes geruild en
oogst gedeeld. De vereniging stelt op deze dagen
ook een aantal gewassen ter beschikking om te
planten.

De Flumen
Achter de Van Zantenhal tot aan de N205 ligt een
perceel dat de gemeente heeft gekocht. Samen
met Vennepers, omwonenden van het gebied en
initiatiefnemers die zich hier willen vestigen, heeft
de landschapsarchitect van PARK21, Rik de Visser,
een schetsontwerp voor dit gebied gemaakt.
De naam De Flumen is ook afkomstig van deze
ontwerpgroep. Het verwijst naar het land dat hier
vroeger rond eilandjes lag, Flumen Vennepa. Het
plan wordt nog verder uitgewerkt.

Sportdeel van het park inclusief
Hoofddorp Pioniers
In PARK21 staat sport hoog op de agenda.
Nationale en internationale teams ontmoeten
elkaar, terwijl er ook gelegenheid is actief te
ontspannen in de buitenlucht.
Het 12 ha. grote honkbalcomplex voor de Pioniers
uit Hoofddorp is geschikt voor internationale
toernooien met een bezoekerscapaciteit van
30.000 mensen.

Rugby Club Haarlemmermeer Hawks
Rugby Club Haarlemmermeer Hawks telt sinds
haar oprichting in 2012 steeds meer leden. Ze
moest haar oude locatie verlaten vanwege de
nieuwbouw van Victoriapark West. Omdat op
korte termijn geen grond voor een permanente
accommodatie beschikbaar is, heeft de vereniging
voor 3 tot 5 jaar een tijdelijk onderkomen in
PARK21.

Polderfiguur Jan Anne Beijerinck
Op de hoek van de IJweg, naast Meers
Paardencentrum, staat het polderfiguur Jan Anne
Beijerinck.
Jan Anne Beijerinck (1800 – 1874), vooral
bekend vanwege de droogmaking van
de Haarlemmermeer en een ontwerp voor
gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee,
moest van het ministerie het Haarlemmermeer
werkelijk droog leggen. Voor deze droogmaking
ontwierp hij de stoomgemalen De Cruquius,
De Leeghwater en De Lynden, die het
Haarlemmermeer leegpompten.

