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Toplocatie zoekt evenement!
Voor de Veerplas in Haarlem zoeken wij een ervaren organisator die een uniek 
evenement kan ontwikkelen én uitvoeren op het gebied van cultuur, pop, theater, 
sport, health en lifestyle of dit op een andere verrassende manier invult. 



Toplocatie zoekt evenement

Recreatieschap Spaarnwoude is in samenwerking met 
de gemeente Haarlem op zoek naar een nieuw 
passend evenement aan de Veerplas. Qua invulling 
denken wij aan cultuur, pop, theater of bijvoorbeeld 
sport, health en lifestyle evenementen. Voor een 
juiste afstemming binnen het (regionale) 
evenementenaanbod zijn er geen mogelijkheden voor 
een dance-festival. 

Wij bieden aan de Veerplas ruimte voor een twee-
daags evenement met ongeveer 10.000 bezoekers per 
dag. In 2023 kan dit evenement plaatsvinden in het 
weekend van 9 en 10 september. Vanaf 2024 zijn er 
meer mogelijkheden; met uitzondering van de 
maanden juni en augustus. 

December 2022 2



Het gebied

• De Veerplas bestaat uit een recreatieplas met een 
zandstrand en ligweiden in een groene omgeving 
met o.a weilanden.

• Het gebied ligt aan de westzijde van recreatie-
gebied Spaarnwoude Park en valt binnen de 
gemeentegrenzen van de gemeente Haarlem. 

• Het gebied is ontsloten via de r106, die aansluit op  
de A200. 

• Sinds 2017 vindt op deze plek het Veerplas Festival 
plaats met ongeveer 7.000 bezoekers.

• Er is een horecavoorziening met terras: Het 
Veerkwartier. De ondernemers willen deze locatie 
ontwikkelen tot de buitenplek van Haarlem.
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De locatie

• Het evenemententerrein is ongeveer 1,6 hectare 
groot (het oranje vlak in de tekening).

• Er is op de locatie alleen een wateraansluiting 
aanwezig.

• De Veerplas is uitstekend bereikbaar per trein, bus 
en fiets. Ook zijn er circa 150 parkeerplaatsen. 
Tijdens het evenement moet een deel van de 
parkeerplaats beschikbaar blijven voor recreanten 
en bezoekers aan Het Veerkwartier. 

• Het Veerkwartier dient tijdens het evenement 
toegankelijk te blijven.
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Het plan
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Het jij hét idee voor een nieuw evenement aan de Veerplas? Schrijf dan een beknopt plan waarin in ieder geval de 
onderstaande punten terugkomen.

Inhoud plan nieuw evenement bij de Veerplas

• Naam evenement • Werkwijze terreingebruik, natuurwaarden en omgeving

• Gewenste datum en alternatieve data • Benodigde dagen voor op- en afbouw evenement

• Programmatische en conceptuele opzet met referentiebeelden • Aanpak voor het verkrijgen van benodigde vergunningen ontheffingen

• Toegevoegde waarde t.a.v. bestaande programmering • Voorgenomen ticketprijzen

• Doelgroepomschrijving • Meerwaarde voor lokale economie, gemeente en recreatieschap

• Verwacht aantal bezoekers komende drie jaar, inclusief onderbouwing • Hoofdlijnen omgevingsmanagement

• Promotiestrategie en -budget • Hoofdlijnen duurzaamheidsbeleid

• Aanleiding en de reden van deze locatie • Historie eerder georganiseerde evenementen met bezoekersaantallen

• Indicatie terreinindeling • CV's van personen in management



Benodigde vergunningen en ontheffingen

Naast een overeenkomst voor de uitgifte van de grond 
dient de ondernemer ook de benodigde vergunningen 
en ontheffingen te verkrijgen van de gemeente 
Haarlem. 

Vergoeding en gebruik

Naast de legeskosten van de gemeente, vraagt het 
recreatieschap een vergoeding voor het gebruik van de 
grond. Deze kosten zijn o.a. afhankelijk van het type 
evenement en de ticketprijs.
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Voorwaarden 



Stuur je plan voor de deadline van 1 februari 12.00 
uur naar info@spaarnwoudepark.nl. Inschrijvingen die 
later worden aangeleverd, nemen wij niet in 
behandeling.

Plannen groter dan 4 MB ontvangen wij graag 
via WeTransfer.

De inschrijving telt als ingeleverd na ontvangst van een 
bevestiging. De indieners van de beste plannen wordt 
gevraagd een pitch te houden voor de beoordelings-
commissie. De pitches staan gepland voor de week van 
13 februari 2023.

De commissie beoordeelt de inschrijving op basis van 
de genoemde punten in dit document. Het 
recreatieschap behoudt zich het recht voor de 
ingediende plannen geanonimiseerd te laten beoor-
delen door belanghebbenden en de bevindingen te 
laten meenemen.

De scores op de afzonderlijke onderdelen worden alleen terug-
gekoppeld aan de indiener van het document. 

Het recreatieschap behoudt zich het recht voor om zonder 
opgave van reden af te zien van gunning zonder gehoudenheid 
tot schadevergoeding.

Alle kosten voor het inleveren en eventueel aanvullen van een 
plan zijn voor rekening en risico van de inschrijver. De opstellers 
behouden het auteursrecht op de ingediende plannen. 

De gunning is definitief zodra er een getekend contract ligt. Alle 
verdere kosten na gunning, die bijvoorbeeld samenhangen met 
de vergunningaanvragen en eventueel benodigde onderzoeken, 
zijn voor rekening en risico van de inschrijver, mits anders 
schriftelijk overeengekomen met het recreatieschap.

Naar verwachting wordt voor 1 maart bekend gemaakt welke
organisator de kans krijgt het concept uit te voeren aan 
de Veerplas.
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Proces en planning

mailto:info@spaarnwoude.nl


Titelblad
met beeld
en korte kopregel 

December 2022

Deadline: 1 februari 2023 12:00 uur 

Ben jij de organisator die deze kans pakt? 
Dan zien we jouw plan graag tegemoet.
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