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Martine Enthoven, projectleider van Park21, opent de vergadering. Iedereen wordt van harte
welkom geheten. Martine stelt zich voor en vraagt vervolgens aan de aanwezigen om
hetzelfde te doen. Na de voorstelronde vertelt Martine dat er veel animo was voor de
gebruikersgroep. Uit de 80 aanmeldingen is een zo breed mogelijke selectie gemaakt;
man/vrouw, jong/oud, Hoofddorp/omgeving en is er gekeken naar de motivatie. De overige
aanmelders zullen ook nog betrokken worden, bijvoorbeeld door middel van e-participatie of
door uitnodiging voor een grote bijeenkomst. Hier wordt nog verder over nagedacht.
Met behulp van een Power Point presentatie worden de volgende punten behandeld.
Wat is het doel van de gebruikersgroep Park21?
• samen met bewoners en ondernemers uit Haarlemmermeer Park21 ontwikkelen;
• hierdoor wordt Park21 een park dat beter aansluit bij behoeftes;
Wat zijn de verwachtingen?
• informeren, meepraten en meedenken over de inrichting van Park21;
• dialoog om op te hoogte te blijven wat er speelt;
• inventariseren van visies, meningen en nieuwe ideeën;
• vragen om advies;
• terugkoppeling gemeente wat en waarom.
Omgangsregels
• vertrouwen en respect; behandel de ander zoals je ook zelf behandeld wilt worden;
• houden aan afspraken;
• het buiten de gebruikersgroep delen van verstrekte informatie vindt altijd in overleg met
de gemeente plaats.
Aanvullingen:
Opmerking/vraag:
• De ontwikkelingen van Park21 lopen al sinds 2008 en er zijn al vele avonden
georganiseerd, rapporten opgesteld e.d. Het raamwerk ligt er. Wat kunnen wij als
gebruikersgroep nog betekenen?
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De kaart van Park21 is een verbeelding. De basis is weliswaar vastgelegd, zoals
bijvoorbeeld waar de recreatieplas(sen) moet komen en waar er plek is voor de leisure,
maar hoe dit allemaal ingevuld wordt ligt nog niet vast. Het kan bijvoorbeeld zijn dat er
maar één plas komt.
De verbeeldingskaart Masterplan wordt getoond.
Suggestie:
• verbindt de plassen met elkaar door middel van sloten (Toolenburgerplas en
recreatieplas van Park21). Het is namelijk jammer dat je niet verder kan varen. Misschien
helpt doorstroming van het water ook tegen een slechte waterkwaliteit.
Na een korte pauze zijn er nog wat algemene vragen:
• Is er wel voldoende parkeerterrein voor grote evenementen zoals bij het major league
baseball?
Dan zullen er bussen ingezet worden net zoals bij Mysterieland. Ook kan er dan gebruik
gemaakt worden van de ruime parkeergelegenheid bij het Huis van de Sport.
• Wordt er bij de verbreding van de Nieuwe Bennebroekerweg (verbinding met de
Bollenstreek) iets aan geluidswering gedaan?
Er wordt nu nog naar mogelijkheden gekeken, maar er wordt zeker rekening mee
gehouden.
• Wat is de grote van de parkkamer?
De grote parkkamer is 1,4 hectare. Er zijn ook nog 2 halve parkkamers, de andere helften
liggen in deelgebied 2.
• In de structuurvisie staat dat de gemeente van plan is om sportvelden uit Hoofddorp te
halen. Waar gaan die dan heen? Kan dat dan in het park?
We hebben genoeg ruimte in het park, maar daar is ons niets over bekend.
• Moet het bestemmingsplan niet gewijzigd worden?
Jazeker, dat is ook gebeurd voor deelgebied 1.
Hierna wordt de groep in drieën gesplitst. Alle drie de groepen wordt gevraagd om na te
denken over een mogelijke invulling van een parkkamer in deelgebied 1. Op de kaart die op
tafel ligt is goed te zien waar deelgebied 1 zich in Park21 bevindt. In deelgebied 1 (links en
rechts van de IJweg ter hoogte van Groenrijk) zijn de grondwerkzaamheden voor de nieuwe
locatie van Hoofddorp Pioniers al gestart.
Hieronder volgt een opsomming van de ideeën:
• Kinderboerderij/geitenboerderij
• Volledig rust/stiltegebied
• Iets speels met water, zoals een waterspeeltuin, waarbij het leuk zou zijn als het in de
winter een schaatsbaan kan zijn
• Geluidenbos
• Survival/klimroute
• Organische gebouwen
e
• Botanische tuin/2 heemtuin
• Reis door de natuur
• Snoeptuinen/educatie in de voedselketen
• Smikkelbos met vee (fruit van mei t/m december)
• Schooltuintjes
• Volkstuinen
• Cross/mountainbiken
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Elke parkkamer voor een andere doelgroep; ingedeeld per leeftijdscategorie
Dagrecreatie
Witte fietsenplan
Trimpark
Korte baan draverij
Schaatsclubterrein evt. in combinatie met skatespeelplek
Speelvoorzieningen
Grootschalige speeltuin met een kleine horecagelegenheid voor ouders en een ondiep
bad voor hele kleine kinderen (zoals in het Amsterdamse Bos)..
Om speeltuin heen een speelbos/outdoor voor grotere kinderen
Sociale ontmoetingsplek voor 15, 16 en 17 jarigen (jongerenwerk).

Aandachtspunten:
• Bereikbaarheid, o.a. door aanleg van halte Zuidtangent bij het viaduct.
• (smalle) Toegang via IJweg
• Genoeg parkeergelegenheid voor auto’s en fietsen zodat het goed bereikbaar is.
Suggestie:
• Van tevoren aangeven waarover in de gebruikersgroep gebrainstormd gaat worden.
Volgende bijeenkomsten
De gebruikersgroep zal gemiddeld 1 keer per 3 maanden bij elkaar komen. De
eerstvolgende keer vindt eind januari 2013 plaats. Een van de onderwerpen is dan het
voorlopig ontwerp van Deelgebied 1. Per e-mail wordt iedereen van de andere onderwerpen,
de locatie e.d. op de hoogte gebracht.
Het verslag zal op de website van Park21 geplaatst worden, evenals een overzicht van wat
we doen in de gebruikersgroep (www.haarlemmermeer.nl/park21)

