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Eva Reichardt
Na een rondleiding door de Heimanshof door Franke van der Laan opent Tessel van Toorn
de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Het is vanavond een klein groepje; een
aantal mensen had helaas andere bezigheden. Martine Enthoven is op huwelijksreis, zij zal
er volgende keer weer bij zijn.
Het verslag van de vorige bijeenkomt wordt vastgesteld, op 1 punt na: NMCH heeft niet de
ideeën aangedragen voor de invulling van de parkkamer. Graag veranderen in Franke v/d
Laan.
Franke geeft aan dat een actie niet is uitgevoerd: Er zou nog een overleg gevoerd worden
met de Heimanshof en het NMCH en de gemeente. Niet alleen met NMCH.
Actie: Martine/Eva.
Stavaza deelgebied 1
Rob van Aerschot vertelt aan de hand van slides over de stand van zaken van deelgebied 1.
Deelgebied 1 is opgesplitst in 2 delen: het westelijke (Hoofddorp Pioniers) en oostelijke deel.
Voor het hele gebied ligt de padenstructuur (fiets- en wandelpaden) vast. Naar een
eventuele mountainbikeroute wordt gekeken. Aangezien dit tot veel discussie leidt, net als
de invulling van het groen, wordt besloten hier nog verder naar te kijken.
De komende maanden wordt het reliëf, de padenstructuur en de beplanting uitgewerkt. Dit
resulteert eind 2013 in het definitief ontwerp en het bestek. Daarna volgt de aanbesteding.
Inmiddels zijn er al de eerste bomen geplant (tijdens de Boomplantdag op 10 maart) en heeft
de gemeente een speciaal mengsel tussen de boompjes geplant om onkruid te weren.
Aandachtspunt: Franke zegt dat er met te grove werktuigen geplant wordt waardoor de
grond dichtgereden wordt/dichtslibt waardoor de planten slecht kunnen groeien. Dit zou
opgelost kunnen worden door met een mengsel van zwaardere en lichtere grond te werken.
Johan stelt voor om ‘over te beplanten’: de extra bomen kunnen dan op een later moment
worden overgeplant naar lege plekken(zoals is gedaan bij de aanleg van de begroeiing van
de Toolenburgseplas).
Rob toont nog een slide met enkele ideeën voor de tijdelijke inrichting van de parkkamers.
De invulling van de parkkamers staat de volgende keer bijeenkomst van de gebruikersgroep
op de agenda
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Hoofddorp Pioniers
Er komen 5 velden met halfverharding (gravel) + een klein veldje voor 5-6 jarigen. De
binnenzijde van de wal is beplant. De beplanting van de buitenzijde van de wal valt onder de
werkzaamheden van deelgebied 1.
Alles moet februari/maart 2014 klaar zijn. De gemeente is druk bezig met de aanleg van de
velden, waaronder het hoofdveld dat volgens de MLB (Major League Baseball)-normen
wordt aangelegd. De eerste graszaden van de velden zijn al gezaaid..
De gebruikersgroep geeft aan graag een rondleiding te krijgen op het terrein.
Actie Jeffrey/Eva: na de zomer rondleiding plannen.
Leisure
Het park gaat een combinatie worden van groen, recreatie en veel leisure functies (zie
slides). Er zijn bureaus ingehuurd om onderzoek te doen naar de leisure mogelijkheden
voor het park en deze te koppelen aan beeldbepalende thema’s die Park21 een identiteit te
geven. Bureaus die internationaal hun sporen voor dit soort onderzoeken hebben verdiend.
Het resultaat wordt in oktober als aanvulling op het Masterplan verwacht.
Er is een ganzenconvenant afgesloten: 75% van de boeren doet daaraan mee. Er zijn 90%
minder vliegbewegingen over de banen geconstateerd.
Verhaal van Park21
De bedoeling is om samen het verhaal van Park21 te creëren, zodat het gaat leven. Samen
met bewoners, ondernemers, toekomstige gebruikers en marktpartijen.
De ontwikkeling van het nieuwe logo en huisstijl draagt ook bij aan de identiteit van het park.
Het nieuwe logo is eenvoudig van opzet, omdat we straks gaan samenwerken met andere
partijen/partners. Bedoeling is dat zij het logo/de huisstijl ook gaan gebruiken, vandaar dat
het een redelijk neutraal logo moet zijn dat niet concurreert met hun eigen logo.
Aan de leden van de gebruikersgroep wordt gevraagd om ideeën waarmee we het verhaal
van Park21 kunnen creëren. De volgende ideeën zijn naar voren gebracht:


Franke: betrek mensen bij hun leefomgeving door te zorgen dat mensen de ruimte
krijgen om het zelf te doen: stadstuinen en natuurontwikkeling. Als ik een gebied tot
mijn beschikking krijg ontwikkel ik dat met vrijwilligers.



Wat is er voor jongeren? Want hoe kan je het onder jongeren laten leven? Door
ontspanning en educatie te bieden. Bijvoorbeeld door het technasium van het Kaj
Munk erbij te betrekken. Dus zorg eerst voor acties in het park, zoals bijvoorbeeld
hydroponics.



Onze Haarlemmermeer is opgebouwd uit onderdelen uit de hele wereld; tulpen uit
Turkije, aardappelen uit Amerika, Cruquiusgemaal komt uit Engeland. Dit geeft
Haarlemmermeer een internationaal niveau, dat in het historisch verhaal kan worden
meegenomen.



Maquette droomeiland (bedacht door kinderen 10-12 jr. met als hoofdthema
duurzaamheid) komt in het Raadhuis te staan. Wellicht een idee om kinderen de
gelegenheid te geven om dit ook te doen voor het park: droompark.
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Voorbeeld om geld te genereren: de participatiewet is vanaf 2014 van kracht;
mensen die niks doen raken hun uitkering kwijt. Het gaat om 800/900 man. Om deze
groep te stimuleren is een pot geld beschikbaar. Deze mensen zouden dus met
behulp van dat geld bijvoorbeeld ingezet kunnen worden in het park.
Er zit ook geld bij het Europees landbouwbeleid.



Zorg voor een evenement of club voor jongeren zoals Club Air of Fris (= tijdelijk
evenement). Dat trekt jongeren en wellicht raken ze door de omgeving ook
geïnteresseerd in de natuur.
Actie Rob: contact leggen met Fris.



Zorg dat verschillende groepen dingen samen (kunnen) doen. Dat zorgt voor
roering.

De meeste initiatieven moeten geld meenemen of de wegen weten hoe aan de middelen te
komen.
Aandachtspunten die nog naar voren zijn gebracht:
 Zorg dat honden in het park mogen.
 Denk aan de jeugd/jongeren.
 Realiseer een café op een mooie plek.
 Zorg dat het park niet pas na 30 jaar sfeer heeft.

De volgende vergadering komen we terug op de punten die zijn genoemd in de vorige
vergaderingen. We bespreken ook de initiatieven die bij het Park zijn binnengekomen. Een
aantal initiatieven met betrekking tot agrarische transformatie worden niet besproken op
verzoek van de agrariërs en de initiatiefnemers.

