
 

TE HUUR: 
WINKELRUIMTE OP BOERENERF SPAARNWOUDE 

Boerenerf Spaarnwoude 

In Spaarnwoude Park ligt een bijzonder boerenerf. Hier ervaar je waar ons voedsel vandaan komt en 
hoe we dit op een duurzame manier produceren. Met verschillende ondernemers ontwikkelen we het 
erf, met de historische Boerderij Zorgvrij als kloppend hart. Samen vormen we een ‘korte natuurlijke 
keten’, van grond tot mond, waar je super verse producten kunt zaaien, oogsten, proeven en kopen. 

Of je nu komt met je gezin, kinderfeestje, schoolklas of bedrijf, we bieden voor iedereen leuke en 
leerzame activiteiten. Kinderen hebben de ruimte om lekker rond te rennen (en vies te worden…) of te 
spelen tussen de dieren of in de speeltuin. We hebben schoolprogramma’s en organiseren workshops 
en grootschalige evenementen.  

Op ons erf bevinden zich verder een restaurant met groot buitenterras, Tuinderij en een winkelruimte 
die momenteel beschikbaar is voor verhuur. Vanuit ons erf wandel of fiets je zo de rest van 
Spaarnwoude Park in. 

Foto van de ligging van de winkelruimte (ingang rechts op de foto).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
Wat zoeken wij? 
 
Voor onze winkel/bedrijfsruimte van ca. 66 m² v.v.o. zoeken wij een huurder die (bij voorkeur) een 
streekwinkel wil beginnen, met een focus op food (richtlijn is 75% van het assortiment) optioneel 
aangevuld met een deel non food (richtlijn is 25% van het assortiment).  
In Spaarnwoude Park zijn verschillende producenten te vinden, die graag hun producten via de 
streekwinkel aan de man willen brengen. Samenwerking met deze partijen wordt als zeer gewenst 
beschouwd.  
 
Indeling van de winkelruimte: 
 
Openruimte toegankelijk via 2 zijden. Het maakt onderdeel uit van een oude stal. Foto’s zijn als bijlagen 
aan het eind van dit document ingevoegd.  
 
Opleveringsniveau: 
 
Huidige staat, leeg en ontruimd. Het object wordt als casco verhuurd. 
 
Bijzonderheden: 
 
- Per direct leeg te aanvaarden. 
- Boerenerf Spaarnwoude trekt ca. 200.000 bezoekers per jaar. 
- In deze voor detailhandel geschikte ruimte, bevond zich tot voorkort al een streekwinkel met vaste 

klanten. 
- De bedrijfsruimte heeft een landelijke uitstraling.  
- Vrij parkeren in de directe omgeving. 
 
Voorwaarden: 
 

o Huurprijs is € 330,- per maand / € 3.960,- per jaar (excl. BTW). 
o Servicekosten € 100,- per maand (voorschot nutsvoorzieningen, bijdrage schoonmaakkosten 

sanitaire voorzieningen en afvalverwerking). 
o Huur wordt betaald per maand bij vooruitbetaling. 
o Huurtermijn 12 tot 24 maanden. Partijen treden minimaal 3 maanden voor het einde van de 

huurovereenkomst met elkaar in overleg over de mogelijke voortzetting van de 
huurovereenkomst.  

o Standaardmodel huurovereenkomst winkelruimte van de Raad van Onroerende Zaken (ROZ 
2012) met algemene bepalingen 

o Een waarborgsom of bankgarantie ter grootte van een kwartaalverplichting. 
o Het gehuurde is bij voorkeur geopend tijdens alle openingstijden van Boerderij Zorgvrij, te 

weten: 
 van 1 maart tot 1 november: dinsdag t/m zondag van 10.00 tot 17.00 uur; 
 van 1 november tot 1 maart: woensdag t/m zondag van 10.30 tot 16.30 uur; 
 tijdens de schoolvakanties van regio Noord mag het gehuurde geopend zijn op alle 

dagen van de week van 10.00 tot 17.00 uur; 
 met voorafgaande schriftelijke toestemming van de locatiebeheerder van Zorgvrij kan 

in incidentele gevallen van genoemde openingstijden worden afgeweken; 
 afgezien van het voorgaande dient het gehuurde tenminste drie dagen per week 

geopend te zijn; 
 partijen proberen te komen tot een naadloze aansluiting bij de openingstijden van 

Boerenerf Spaarnwoude. 

Nadere wensen / eisen 

- Openstaan voor, actief meedenken met en een bijdrage leveren aan de reguliere evenementen 
van Boerenerf Spaarnwoude (zo’n 4 per jaar). 

- Openstaan voor het aanbieden van arrangementen aan reguliere bezoekers en bedrijven. 
- Actief deelnemen aan boerenmarkten op het erf. 



 
- Geen horeca activiteiten (bijv. proeverijen of het nuttigen van zaken) i.v.m. reeds aanwezige 

horeca op Boerenerf Spaarnwoude. Samenwerken op dit vlak is uiteraard wel goed mogelijk. 
- Indien groente en fruit worden verkocht, is het aangaan van een samenwerking met de Tuinderij  

- aangaande de afname van duurzaam gekweekt groente en fruit - van het Boerenerf een grote 
pré.  

- Op 31 maart 12:00 uur sluit de inschrijving.  

 
Vragen? 
 
Met vragen kunt u contact opnemen met: 
Naam:  Jolande Hopman, teamleider Boerderij Zorgvrij  
Mailadres:  jhopman@recreatienoordholland.nl 
Telefoon: 06-82459590 
 
Interesse? 
 
Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar Jolande Hopman, teamleider 
Boerderij Zorgvrij via jhopman@recreatienoordholland.nl onder vermelding van "Interesse huur 
boerderijwinkel, Genieweg 50, Velsen-Zuid” en gemotiveerd aan te geven waarom u van mening bent 
dat u voor huur in aanmerking komt. Uw mail dient 31 maart voor 12:00 uur te zijn ontvangen. 
 

Enkele foto’s van de winkelruimte. 
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