Fietsexcursie PARK21

Polderfiguur Baron Barthold Arnold Verschuer
Op de kruising van de Rĳnlanderweg/
Bennebroekerweg staat het polderfiguur Baron van
Verschuer. Het beeld is omringd door 20 eiken
die in het kader van het 100 jarige bestaan van
Estland aan PARK21 zĳn geschonken.
Baron Barthold Arnold Verschuer (1809 – 1901)
was één van de eerste grondeigenaren na de
drooglegging van Haarlemmermeer. Hĳ liet
al vrĳ snel na 1854 een aantal boerderĳen
bouwen en importeerde uit Engeland veel
landbouwwerktuigen. Hĳ was lid van de
afdeling Haarlemmermeer van de Hollandsche
Maatschappĳ van Landbouw en verleende
medewerking aan de demonstraties van
landbouwwerktuigen. De Leendert van der
Meulenbrug in PARK21 ligt op één van de kavels
waar hĳ eigenaar van was.
Klimpark21, Kleilandpad
In september 2017 is Klimpark21 officieel
geopend. Naast het klimparcours van tien
meter hoog voor volwassenen is er ook een
kinderparcours met een hoogte van één meter.
En niet alleen voor het klimmen kun je hier terecht.
Met de grond die vrĳkwam bĳ het graven van
het water rondom het klimpark werd er een
BMX-parcours aangelegd. Op dit spectaculaire
parcours kun je niet alleen fietsen maar je kunt er
ook met elektrische borden off road skateboarden.

Landgoed Kleine Vennep, Hoofdweg 1041
Dirk Molenaar is één van de boeren in PARK21,
die aan zĳn agrarische bedrĳf een andere functie
wil geven. Op de 7 hectare grond rondom zĳn
monumentale boerderĳ begint hĳ een landgoed;
Kleine Vennep. Er liggen plannen om op het
landgoed onder andere een zorgfunctie en
een gedenkbos te maken en een cultuur- en
horecafunctie onder te brengen.

PARK21
PARK21 is een groeiend park voor iedereen. Het
ligt tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep en heeft
een grootte van 1.000 hectare.
Deze fietsexcursie voert je langs plekken die nu al
te ontdekken zĳn in PARK21. Je kunt beginnen bĳ
elke hieronder vermelde locatie. De fietsexcursie is
in ongeveer 15 km.

Leisure in PARK21
De fietsroute leidt u langs de locaties waar
grootschalige leisure is gepland. Tussen het spoor
en Rĳnlanderweg is het festivalterrein bedacht, ten
noorden daarvan een programma van attracties.
Een themapark voor gezinnen en toeristen dat
gaat over Holland.

Polderfiguur de anonieme polderjongen, tussen
landgoed Kleine Vennep en de Calatravabrug
Langs de doorgaande wegen die het park
van noord naar zuid doorkruisen – Ijweg,
Hoofdweg en Rĳnlanderweg - komen
zogenaamde entreeobjecten, de polderfiguren.
Dit zĳn historische personen die een bĳdrage
hebben geleverd aan de ontwikkeling van de
Haarlemmermeerpolder. De kunstobjecten zĳn van
de hand van Richard van Os. De polderfiguren
zĳn gemaakt van cortenstaal en aluminium en
ongeveer vĳf meter hoog. Zĳ worden met LEDlampjes aan de binnenkant aangelicht. Door de
geperforeerde gaatjes krĳgen de figuren dan
letterlĳk een gezicht. De figuren geven het NAP,
het gemiddelde zeeniveau, op de verschillende
locaties aan. Vandaar dat zĳ verschillen in hoogte.
Daar waar de cortenstalen voet eindigt bevindt
zich het NAP niveau.
De eerste drie historische figuren zĳn samen
met de gebruikersgroep van PARK21 gekozen.
In totaal worden zes polderfiguren in PARK21
geplaatst.

De akkers van Pieter Bĳlsma
Aan de overkant van de Hoofdvaart, gelegen
naast de Nieuwe Bennebroekerweg (Hoofdweg
941), liggen de akkers van Pieter Bĳlsma. Bĳlsma
verbouwt als 4e generatie dit land. Het bedrĳf
begon als traditioneel akkerbouwbedrĳf met
aardappelen, uien, suikerbieten en tarwe. Sinds
2012 teelt Bĳlsma Emmergraan, één van de
oudste graanrassen wereldwĳd. Nu teelt hĳ ook
spelt. Hĳ verwerkt de biologische granen in lokale
producten zoals brood, bier en jenever. Hĳ is bĳna
biologisch. Hĳ ploegt zĳn land niet meer, zodat de
bodem in leven blĳft. Veel gezonder!

Parklanden, tussen Rĳnlanderweg
1144 en Rĳnlanderweg 1128
Kees van Wees heeft samen met andere agrariërs
uit PARK21, Ton van Schie, Paul Munsterman
en Abram Rus, een coöperatie opgericht. Ze
pachten 60 hectare grond van de gemeente om
te gebruiken voor activiteiten voor het publiek in
een agrarisch decor. Net als van Wees zetten
de drie andere hun boerenbedrĳf (akkerbouwer
en kweker) gewoon voort, maar ontwikkelen
daarnaast activiteiten voor ‘burgers en buitenlui’.
Zĳ noemen het een ontmoeting tussen stad en
platteland. Iedereen kan hier boerengolfen en
wandelen. 1 keer per jaar kun je bĳvoorbeeld ook
aardappels rooien, houthakken en dolen in een
doolhof.

Bĳenpaleis, Kleilandpad
Hier staat sinds de zomer van 2015 het
derde Bĳenpaleis van de stichting I Love
Beeing. I Love Beeing wil stadsbewoners
laten zien hoe belangrĳk bĳen zĳn voor onze
voedselvoorziening. Aandacht van het publiek
voor de bĳen is hard nodig. Al jaren neemt
de bĳensterfte toe en dat is niet goed. In het
Bĳenpaleis wonen drie koninginnen en hun
werksters. De imkervereniging Haarlemmermeer
beheert het bĳenpaleis.

Zuivelboerderĳ Van Wees, Rĳnlanderweg 1166
Kees en Ellie van Wees maken en verkopen kaas
op de boerderĳ. ‘Van Wees’ boerenbedrĳf is al
jaren toegankelĳk voor publiek. Je kunt er het echte
boeren leven ervaren. Aai de pasgeboren kalfjes,
kĳk eens per jaar mee met het koeiendansen en
koop heerlĳke boerenkaas.
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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.

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.
Ecross
Electric cross (Ecross) 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.

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.

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.

