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ALGEMEEN
Hoe zien jullie de overloop van bezoekers vanuit Nationaal Park Zuid Kennemerland naar
Spaarnwoude Park?
Die zien wij met vertrouwen tegemoet. We kunnen en willen meer bezoekers in Spaarnwoude Park
ontvangen en zijn juist om die reden bezig met projecten die zorgen voor opwaardering van de
verschillende gebieden. De meer kwetsbare natuur in het nationaal park kan daarmee worden ontzien.
Hoe ervaren bezoekers de verbinding met Spaarnwoude Park met de omliggende gemeentes?
Daar kunnen nog verbeteringen plaatsvinden. Er zijn diverse infrastructurele barrières. Maatregelen
zoals bijvoorbeeld nieuwe bruggen of tunnels zijn kostbaar en vereisen lange intensieve trajecten.
Nationaal Park Zuid Kennemerland wil graag actief recreanten en sporters richting
Spaarnwoude Park verleiden; vormt dat voor jullie een bedreiging of juist niet?
Dat zien wij niet als een bedreiging. We bereiden ons juist voor om meer mensen te kunnen opvangen
in Spaarnwoude Park. We hebben hierover overleg met het nationaal park.
Zijn er bijzondere voorbereidingen die nu al genomen worden om een eventuele toename in
bezoekers in de rest van Spaarnwoude Park, dus buiten die 5 aangewezen gebieden, op te
vangen?
We gaan er vanuit dat we met de ontwikkeling van de 5 ontvangstgebieden kunnen voorzien in een
toenemende behoefte aan recreatieruimte en –voorzieningen in deze regio.

BEHEER
Waarom zijn er bomen verwijderd op het terrein voor de Expo Haarlemmermeer en vindt hier
herplant van bomen plaats?
De bomen zijn verwijderd vanuit het landschapsplan van TenneT (beheerder van de
hoogspanningsmasten), omdat voor de veiligheid onder de masten geen hoge begroeiing aanwezig
mag zijn. Vooralsnog beheren wij het grasveld door het te maaien en het gemaaide gras af te voeren,
zodat een bloemrijk grasland ontstaat. In overleg met de exploitant van de Expo wordt uiteindelijk
besloten of wordt overgegaan op intensief maaibeheer ten behoeve van bijvoorbeeld de Libelle
Zomerweek.
Hoe zijn de ecologische verbindingen binnen het gebied en wat is het effect van de vele
barrières?
Die kunnen zeker beter, bijvoorbeeld om zo de aansluiting met Nationaal Park Zuid Kennemerland te
verbeteren. Dit vraagt echter behoorlijke investeringen en de vraag is wie die op zich gaat en kan
nemen.
Gaan jullie op meer plekken het maaibeheer aanpassen? Bijvoorbeeld in de natuurbermen in
Dijkland; daar is snel winst te behalen.
Het ecologisch beheerplan heeft alleen betrekking op de gebieden die wij zelf beheren. En dus niet
over landen die in beheer zijn bij boeren. De natuurbermen in Dijkland zijn in beheer bij het
recreatieschap en wij zijn ons bewust van de meerwaarde die ander maaibeleid met zich meebrengt.
Het is nu afwachten of hiervoor financiën vrijgemaakt worden in het najaar van 2022, zodat hier met
ingang van 2023 gefaseerd ander maaibeleid kan worden toegepast.
Is het een idee om sinusmaaien ook toe te passen op uitgemaaide ruiterpaden?
Dat is wellicht mogelijk. Deze suggestie nemen we mee in de verdere uitwerking van het ecologisch
beheerplan.
Hoe vaak worden de natuurvriendelijke oevers op dit moment gemaaid?
Deze worden 1 keer per zes jaar gemaaid en hersteld.

FORT BENOORDEN SPAARDAM
Welke plannen/ondernemers zijn nog in de running voor Fort Benoorden Spaarndam?
Totaal hebben 12 partijen een eerste idee ingediend. Een partij heeft inmiddels aangegeven geen
uitgewerkt plan in te dienen. De deadline voor het indienen van definitieve plannen is 31 juli 2022. Zie
ook: https://www.spaarnwoudepark.nl/nieuws/twaalf-partijen-melden-zich-voor-herontwikkeling-hetbenoorden/1937
Hoe bevalt de samenwerking met BOEI?
De samenwerking met BOEI is goed. De leden van het projectteam (3 vanuit Boei en 3 vanuit RNH)
vullen elkaar goed aan qua kennis en kunde. Ze ondersteunen ons goed in het gehele proces en
blijven dit doen tot aan de presentatie van de voorkeurskandidaat aan het bestuur eind dit jaar.

PLESMANHOEK
Wat gebeurt er in de Plesmanhoek?
Het bestuur van het recreatieschap heeft eind 2021 ingestemd met de visieschets; zie ook:
https://www.spaarnwoudepark.nl/spaarnwoude-park/projecten/ontwikkeling-gebiedsconceptplesmanhoek/15 en heeft daarbij gekozen voor de Basis Plus variant. Op dit moment worden diverse
gewenste aanpassingen (deelprojecten), die invulling geven aan deze variant, nader uitgewerkt. Met
enkele acties zijn we al aan de slag; zoals bijvoorbeeld het breder uitdragen van het verhaal van de
Plesmanhoek en het versterken van de samenwerking met scholen. Het Kaj Munk college heeft een
klein stukje grond in bruikleen en gebruikt dit om scholieren meer te leren over het zelf verbouwen van
voedsel.

GROENE WEELDE
Welk beeld hebben jullie bij een klimbos zoals dat is ingetekend in het voorlopig ontwerp van
de Groene Weelde?
De benaming klimbos is onjuist; we willen hier een natuurspeelplaats aanleggen. Dat is dus geen
commerciële activiteit op hoogte zoals dat bij een klimbos het geval is.
Waarom staan er geen ruiterpaden ingetekend in het voorlopig ontwerp van de Groene
Weelde?
Die zijn we vergeten in te tekenen. De huidige ruiterpaden blijven behouden. De gemeente
Haarlemmermeer heeft aan het Routebureau van Recreatie Noord-Holland gevraagd een quickscan
uit te voeren naar ruiterpaden en kanoroutes in de gemeente. Dit onderzoek moet nog worden
uitgevoerd.
Wanneer is er weer een informatiebijeenkomst over de herinrichting van de Groene Weelde?
Dat is op dit moment nog niet te zeggen en onder andere afhankelijk van de voortgang en
ontwikkelingen. Het Schetsontwerp is aangepast aan de hand van de opmerkingen die tijdens de
participatiebijeenkomst op 15 maart 2021 zijn gemaakt. Deze zijn verwerkt in het Voorlopig Ontwerp,
dat het bestuur van het recreatieschap op 16 december 2021 heeft vastgesteld. Begin februari 2022
hebben wij de deelnemers van de participatieavond hierover via mail geïnformeerd. Het vastgestelde
Voorlopig Ontwerp is te raadplegen:
https://www.spaarnwoudepark.nl/media/recreatienoordholland/org/5/documents/20211130_spw_groen
e_weelde_vo__verkleind.pdf.

