
Duizend hectare. Gelegen tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep. Het groene 

centrum van de polder waar in de toekomst, zo is de bedoeling, jaarlijks  

9 miljoen bezoekers uit de regio en daarbuiten komen voor natuur, recreatie, 

ontspanning en vermaak. Tom Horn en John Nederstigt zijn duurzaam 

enthousiast over PARK21 waarvoor zij bestuurlijk verantwoordelijk zijn.  

De beide wethouders gaan op verzoek van Sport & Life! graag voorop in  

een korte excursie door het gebied, op zoek naar de toekomstige 

mogelijkheden voor de sporter.    

WETHOUDERS JOHN NEDERSTIGT EN  
TOM HORN TONEN DE MOGELIJKHEDEN 
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‘OOK DE SPORTER KAN ZIJN    HART OPHALEN IN PARK21’ 
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Wat betekent PARK21 voor sport  
en recreatie in Haarlemmermeer?

John nederstigt: “Sport staat in PARK21 
hoog op de agenda. Het eerste gebied dat 
van PARK21 wordt aangelegd, is bijna 
klaar. Dit deel wordt omsloten door de 
N205, de Nieuwe Bennebroekerweg en 
de busbaan van R-Net. Sport en park 
zijn kenmerkend voor dit deel van het 
gebied. Hier staat het sportcomplex van 
Hoofddorp Pioniers, de Hoofddorpse 
honk- en softbalclub, waar dit jaar het 
Europees kampioenschap honkbal 
gaat plaatsvinden. Het Nederlands 
honkbalteam verdedigt daar de Europese 
titel van 9 tot en met 18 september 
2016. Het nationale team maakt voor 
trainingen gebruik van het complex.’’

tom horn: “Verder zijn er wandel-, fiets- 
en ruiterpaden aangelegd. Die worden 
trouwens nu al veel  gebruikt. De nieuwe 
paden, kleine bruggen aan de oost- en 
westzijde van het gebied en de brug over 
de N205 maken het mogelijk om vanuit 
Zwaanshoek door te fietsen en te lopen 
naar de Toolenburgerplas. Vanuit Meers 
Paarden Centrum, dat in het midden 
van het gebied ligt, kunnen de ruiters 
vanaf de manege het ruiterpad op. Dan 
kunnen ze via de brug over de N205 
hun weg vervolgen in het groengebied 
Zwaansbroek. Dankzij de 2.80 meter 
hoge reling kunnen ruiters veilig de brug 
oversteken.’’

Dat PARK21 voor een belangrijk deel 
gerust een sportpark kan worden 
genoemd, blijkt ook uit de naam die 

de brug over de N205 heeft gekregen: 
Leendert van der Meulenbrug. 
Leendert van der Meulen, geboren 
en getogen in Badhoevedorp, werd 
in 1961 wereldkampioen stayeren - 
baanwielrennen achter een motor - bij  
de amateurs.

tom horn: “Hij is helaas op 7 september 
vorig jaar op 77-jarige leeftijd overleden. 
Het is een mooie gedachte dat hem 
enige tijd voor zijn overlijden, tijdens 
een mooie bijeenkomst met andere 
wielerhelden, is verteld dat de brug naar 
hem zou worden vernoemd. Hij was ook 
één van de eersten die wist hoe de brug 
eruit zou gaan zien.’’

Hebben de andere deelgebieden ook  
iets voor de sport in petto?

John nederstigt: “Deelgebied 2 - het 
gebied dat grenst aan deelgebied 1, R-net, 
de N205 en de Noordelijke Randweg van 
Nieuw-Vennep - biedt ruimte aan outdoor 
sporten en natuur. Behalve  wandel-, 
fiets- en ruiterpaden komen hier ook een 
klimpark, een parcours om te rennen, 
te fietsen en te kanoën. De wandel- en 
fietspaden in het hele park worden net 
als in het eerste deelgebied verbonden 
met de omgeving rondom PARK21.”

PARK21 lijkt voor een groot deel  
wel een sportpark.
 
tom horn: “Klopt, maar PARK21 is zoveel 
méér. PARK21, als leisure landschap, 
gaat over belevenissen, het vertellen van 
verhalen. Het verhaal van Holland, de 
polder en de pioniers, van toen en nu. 
In Haarlemmermeer komt een aantal 
typisch Hollandse kenmerken samen: 
water dat op het land is veroverd, de 
strakke geometrie van de polder, het 
boerenleven en de bollencultuur. Maar 
ook de vrijetijdslandschappen van 
de gouden eeuw, grenzend aan het 
water. Daarbij voegt zich in deze tijd 
de economische dynamiek, van een 
zich steeds vernieuwende agrarische 

sector maar ook van de concentratie van 
kantoren en bedrijven rond Schiphol. 
Vanuit die rijkdom aan belevenissen 
vertelt PARK21 zijn verhaal. Dit verhaal 
zie je straks terug in het hele park.’’

En wat valt er dan nog meer te beleven?

John nederstigt: “PARK21 verbindt 
stad en platteland; het boerenleven en 

het boerenbedrijf worden toegankelijk 
gemaakt voor bewoners uit de kernen 
van Haarlemmermeer. Bezoekers 
kunnen bij boeren in PARK21 gaan 
kijken, meewerken en producten kopen. 
Agrarische producten zijn daardoor niet 
meer abstract maar juist dicht bij huis. 
De polder komt op verschillende plekken 
in het park tot leven. Het grootschalige 
leisure gedeelte geeft een beeld van 
Holland en de Nederlanders in het 
verleden, het heden en de toekomst. 
Hier kun je eten, drinken, winkelen, 
genieten van shows; belevenissen en 
attracties die de verschillende aspecten 
van de Nederlandse cultuur en Holland 
laten zien. Nederland onderscheidt zich 
internationaal als het gaat om muziek 
en festivals. Daarom kan in PARK21 een 
festivalterrein niet ontbreken.’’ 

tom horn – wethouder welzijn, zorg en wet maatschappelijke ondersteuning,  
volksgezondheid, wonen, bedrijfsvoering, organisatie en ICT

John nederstigt – wethouder duurzame economische ontwikkeling en –inrichting en energie, 
ontwikkeling en herstructurering bedrijventerreinen, kantorenlocaties, duurzaamheidsbeleid, 
waterbeheer, agrarisch beleid, milieu, grootschalig groen en recreatie, kennis en innovatie, 
jeugdzorg, onderwijsbeleid en gerelateerd arbeidsmarktbeleid

PARK21 wordt een belevenis, een 
vrijetijdslandschap in het hart van 
de polder. Een park dat stad en land 
verbindt en voorziet in de behoefte 
aan veelzijdige (hedendaagse) 
recreatiemogelijkheden. Een gebied 
van 1000 hectare dat ligt tussen 
Nieuw-Vennep en Hoofddorp.

Meer informatie:
www.haarlemmermeer.nl/park21
Facebook park21haarlemmermeer


