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1. Opening/welkom
Tessel opent de vergadering en heet iedereen welkom. Speciaal welkom voor onze
nieuwe leden. Tom Horn is vanavond aanwezig en hij doet het welkomstwoordje:
“Het is goed om hier aanwezig te zijn. Ik ben de projectwethouder van PARK21
samen met John Nederstigt. 1 punt staat voorop: het moet vooral een park worden
waar iedereen die hier woont/werkt/recreëert zich goed bij voelt. Een park van ons
allemaal. Deelgebied 1 is bijna af en ondertussen gebeurt er al veel in het park. Op
4 september loopt de Haarlemmermeerrun door het park, er zijn twee
speelplekken samen met basisschool Klavertje 4 gerealiseerd, de avondvierdaagse
van Floriande liep door een deel van het park, de Hoofddorp Pioniers zijn hier
gevestigd en daar vindt in september het Europees Kampioenschap Honkbal plaats.
Verder wordt ook met verschillende middelbare scholen gewerkt aan PARK21. We
gaan er samen een juiste invulling aan geven. Nu nog de herijking; waar staan we
nu? Na de zomer hebben we ook overleg met de raad en dan kunnen we verder.”
2. Voorstelrondje

We doen een voorstelrondje, want er zijn nieuwe leden bij de gebruikersgroep
gekomen.
Tessel van Toorn: projectmanager (voorzitter gebruikersgroep), zorgt voor
activiteiten die kunnen plaatsvinden in PARK21, in samenwerking met scholenbewoners en ondernemers, om PARK21 tot leven te laten komen.
Mike Witteman: opgegroeid in Hoofddorp, vindt PARK21 een interessante
ontwikkeling en vindt het van belang om als student, jongere betrokken te zijn.
Menno v/d Baan: vanaf het begin erbij, vindt landschapsontwikkeling heel
interessant.
Ton van Schie: boer, betrokken vanuit Agro Nova en PARKLANDEN.
Henk Schouten: uit Hoofddorp, geïnteresseerd wat er allemaal gaat gebeuren en
lijkt het leuk om hierover mee te denken.
André Pijnacker: woon al mijn hele leven in Hoofddorp en is lid vanuit de BGH.
Mirjam v/d Bij: uit Nieuw-Vennep, maakt veel gebruik van Venneperhout en is
geïnteresseerd in de ontwikkeling van PARK21.
Martijn Meijer: woont hele leven in Hoofddorp, een nieuw park in ontwikkeling,
leuk om aan mee te werken.
Els Blom: woont lang in Hoofddorp, heel interessant, recreëert veel in Hoofddorp
en omgeving.
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John Wijns: uit Nieuw-Vennep, heeft gezin en vindt het leuk om mee te denken
over wat hier kan komen.
Henk Bogers: Nieuw-Vennep, vanuit dorpsraad NV betrokken om dorpsraad te
informeren, maar daarnaast ook persoonlijk erg geïnteresseerd over wat er gaat
komen. Het afwaarderen van de Hoofdweg en IJweg wordt niet door hem
gewaardeerd. Dus zit hier ook om dat te voorkomen.
Jos Bontekoe: gebiedsmanager NV, vervanger van Hannie v/d Bosch. Is
Amsterdammer, maar vindt het erg leuk om hier te werken. Heeft brede interesse.
Marcel v/d Steen: vader van twee pubers, maakt veel gebruik van de recreatie en
van daaruit veel interesse.
Marleen Zwart: vanaf begin lid van de groep, ook uit Hoofddorp. Leuk om de
ontwikkeling van park mee te maken.
Peter Bokhorst: is hier op uitnodiging: wil graag een event in PARK21 organiseren,
woont in Nieuw-Vennep.
3. Doel gebruikersgroep, verwachtingen, omgangsregels

Zie bijgaande Powerpoint-presentatie
Een voorbeeld van het betrekken van de gebruikersgroep bij het park is
bijvoorbeeld de moestuin die achter Ranzijn in een polderkamer zou kunnen
komen. Deze moet binnenkort weg bij Tudorpark. PARK21 vraagt aan de
gebruikersgroep om mee te denken over de realisatie hiervan en wie hier verder bij
betrokken kan worden.
4. Verslag 9 maart 2016
Het succes van de speeltuin Kleiland is groter dan verwacht. Uitgangspunt: je
bereikt het per fiets en te voet, want het is een park. Maar mensen komen zelfs uit
Haarlem. We zijn nu aan het kijken wat we zo snel mogelijk kunnen doen aan de
parkeergelegenheid. Nu is het fietspad versperd voor auto’s d.m.v. een paaltje.
Een bord met activiteiten langs Nieuwe Bennebroekerweg plaatsen. We kunnen
doeken in een stalen constructie hangen en dat wil Tessel gaan doen.
Opmerking van Mirjam: het informatiebord dat er nu op verschillende locaties in
het park staat, is best heel ingewikkeld (bijv. het schelpenpad zou gestippeld
moeten zijn).
Tessel: er zijn meerdere opmerkingen binnen gekomen. Bij nieuwe borden nemen
we deze opmerkingen mee in het nieuwe ontwerp.. Ook het kleuronderscheid
wordt duidelijker.
Polderfiguur: twee historisch belangrijke heren worden afgebeeld: de eerste
grondeigenaar van de Haarlemmermeer en de ontwerper van de stoomgemalen.
Els Blom: burgemeester Stam is ook een bekende. Mag het ook van nu zijn?
Tessel: je mag ideeën doorgeven. Graag zelfs.
Voorstellen: Jan Rijpkema en Anthonie Fokker.
5. Stand van zaken
Rob van Aerschot geeft een toelichting op de herijking van PARK21 die na de zomer
in de raad aan bod komt. De kaart van PARK21 verandert elke keer, het is een
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verbeelding die afhankelijk is van de ontwikkeling in de tijd. Er wordt nu door de
bestuurders gekeken naar hoe PARK21 zich verder kan ontwikkelen. Ook door
externe partijen wordt hiernaar gekeken. Het masterplan is de stip aan de horizon,
het eindbeeld waar we naar toe willen. Tegelijkertijd is het een ontwikkeling die de
gemeente niet zelf gaat uitvoeren. De ontwikkeling gaat meer op initiatief van de
gebruiker, de eigenaar of andere private partijen plaatsvinden. Wat gaat de
gemeente wel doen? De verbinding maken van oost naar west door het park.
Daarmee maak je een soort ketting waaraan de ontwikkelingen kunnen ontstaan.
Verder geeft de gemeente kaders aan om duidelijk te maken waar we heen willen
en faciliteert de ontwikkeling.
Els: is er een bepaalde visie die je wel aangeeft en komt er wel een recreatieplas?
Rob: ja, de hoofdroute, die van oost naar west door het park slingert. Deze
verbindt het hele park met elkaar en ook met de omgeving om het park heen.
Daarnaast hebben we twee ontwikkelingen als essentieel opgenomen, het parkhart
aan het water en een waterbekken als onderdeel van het watersysteem. De
recreatieplas is onderdeel van de herijking. Hoewel de kosten voor de uitvoering
zonder plas wat lager liggen dan bij het model met plas (het Masterplan), is de
opbrengstpotentie van het model met plas veel hoger wat uiteindelijk leidt tot een
vergelijkbaar saldo. De beheerkosten zijn nagenoeg gelijk. Het aanleggen van een
plas levert echter een recreatieve functie op. Nu is op de impressie de plas in delen
getekend, want de plas kan ook in delen aangelegd worden, omdat de grond per
kavel verworven kan worden.
Menno: deel van ontwikkeling aan de markt overlaten. Is dat geregeld d.m.v. een
bestemmingsplan?
Rob: ja, dat is iets waar we nu mee aan de slag moeten. De nieuwe omgevingswet
speelt heel erg in op flexibele ontwikkelingen en daar staan wij voor. Daar gaan wij
dus gebruik van maken.
Initiatief van Peter Bokhorst en Martin Langeveld:
Wij willen een jaarlijks Haarlemmermeers event organiseren voor jong en oud om
o.a. Hoofddorp en Nieuw-Vennep te verbinden. De vraag is waar zou het moeten
plaatsvinden? Het idee is om de kernen te verbinden, met als aanbod voor ieder
wat wils. Gratis toegankelijk.
PARK21 maakt een afspraak om hier verder over door te praten.
Participatie: Tessel licht de activiteiten toe (zie Powerpoint)
Jos: Een groep jongeren is vanuit jeugdbeleid bezig met activiteiten in NieuwVennep. Tessel geeft dat dit klopt; dit vindt plaats vanuit de Stichting Menes. Dit
staat nu los van PARK21. Menes helpt jongeren om in het park een chillplek te
creëren.
5. Parklanden:
Ton van Schie vertelt: dit was/is een leuke uitdaging, want het ging hier om blanco
grond. Wij zagen/zien een kans. Ik gebruik het land zelf niet, maar ondersteun mijn
drie collega’s op allerlei gebied. Het is een beetje saai om te fietsen in de polder.
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We willen wat meer, bijvoorbeeld bloemrijke akkerranden om biodiversiteit te
bevorderen. Slingerpaadjes gemaakt door het gewas.
We organiseren heel veel: de aardappeloogstdag, was een groot succes. Wij
leveren om de week 300 kg gratis aardappelen aan de voedselbank. Een deel van
de opbrengst van de aardappeloogstdag wordt hiervoor gebruikt. De
boomplantdag en koeien voor het eerst in de wei; bij beiden een grote opkomst.
Binnenkort komt er een maïsdoolhof, waarschijnlijk pas na de vakantie want dan is
het maïs hoog genoeg. Griezelnacht in het doolhof is ook een idee waaraan we
uitvoering willen geven. Je kunt je opgeven als vrijwilliger!
Marleen: wellicht leuk om scouting in Hoofddorp/Nieuw-Vennep te betrekken.
Marleen zit bij scouting Zandvoort en die organiseren elk jaar een spooktocht.
Oproep van Ton: heb je zin om te helpen? Ideeën? Geef je op, mail naar
parklanden (www.parklanden.nl).
Suggestie van de groep: misschien ook leuk voor de scholen. Om ze te betrekken
bij de ideeën. Sios Haarlemmermeer organiseert ook veel.
Henk: hoe wordt het gecommuniceerd? Je zou in winkelcentra kunnen flyeren,
posters ophangen.
Ton: via onze eigen site. En evenementen via Tessel op Facebook, website en
Informeer.
6. Landschapstriënnale 2017
Wordt eens in de drie jaar georganiseerd. Het is een landelijke manifestatie vanuit
de Rijksadviseur van het landschap, Nederlandse bond van stedenbouwkundigen,
en Nederlandse bond voor landschapsarchitecten. Gaat over het landschap dat nu
in wording is. Vorige keer was het in Park Lingezegen. Een stuk land dat is
ontwikkeld samen met agrariërs en ondernemers.
Wat is het?: zie Powerpoint presentatie van de avond.
Gevraagd aan de groep:
 welke doelgroepen moeten wij niet vergeten?
 welke locaties zouden geschikt en interessant zijn?
 hebben jullie ideeen voor activiteiten tijdens de landschapstriënnale?
 zouden jullie mee willen doen?
Ideeën:
Franke v/d Laan: verduurzamen van het landschap: het klimaatbos ter ere van 750jarig bestaan van Amsterdam in 2026, zorgen voor een gezonde stad. 25000
hectare dat in de komende 10 jaar gerealiseerd moet worden. Om mensen te
betrekken is het mooi om een stuk aan te leggen. Sichting Meergrond en Stelling
5.0 organiseren dit.
Jos: thema verzilting. Zoute kwel komt steeds meer voor. Ook nieuwe kans voor
gewassen die daar goed op gedijen. Franke zegt dat het hier niet zout genoeg voor
is. De orchideeën doen het wel heel goed.
Els: wandelroutes, mountainbikeroutes, en dan de mensen informeren tijdens de
tocht over het landschap.
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Franke: landschapsbeheer. Hoe kunnen we de bevolking betrekken? Stukjes van
het park aanleggen met bewoners. Zoals bijvoorbeeld met NL doet. Oranjefonds
betrekken.
André: olifantengrasdoolhof maken. Dat zouden agrariërs kunnen oppakken.
GEO cashing, Ton vindt het ook leuk.
Franke: landbouwpolder, dus voedsel. Evenementen moet je een opbouw geven,
dus bijvoorbeeld met gratis voedsel. Je zou bijvoorbeeld het Guiness Book of
Records kunnen proberen te halen met de grootste bietensalade en dan mag
iedereen het gratis op komen eten.
Henk: streekmarkt opzetten (bijvoorbeeld maandelijks), evenementen rond die
streekmarkt organiseren.
Henk B.: jagen op konijnen en hazen. Of bijvoorbeeld ganzen en dan laten zien hoe
ze gevild moeten worden en evt. ook bereid.
Wildpluktuin
André: openluchtbioscoop, drive-in bioscoop.
Evenement op het water: wildwaterbaan zodat je een badkuiprace kan
organiseren. Bijvoorbeeld op de Hoofdvaart, bereikbaar vanaf Nieuw-Vennep.
Kanorace in de Hoofdvaart.
Poldersporten.
Viswedstrijd in de Hoofdvaart, wordt gepacht door beroepsvisser Ed van Egmond
(via Franke).
7. Rondvraag:
John: mogen we nog via de mail reageren? Ja zeker, naar Eva.
Complimenten over de zichtbaarheid van PARK21.
Hoe staat het met de ontwikkeling van het Baggerdepot? Baggerdepot is vertraagd,
als gevolg van een uitspraak van de rechtbank, in een procedure die is
aangespannen.
Menno: dit gaat allemaal over de inrichting. Is er ook nog ruimte voor een gebied
waar de natuur haar eigen gang kan gaan?
Rob: zit wel in onze gedachten. Moeten nog met B&O bekijken hoe of wat.
26 oktober volgende bijeenkomst.

