Spaarnwoude Park 2040

Rijk aan natuur, buitenleven
en verhalen uit het verleden

Plannen voor
de toekomst

Vier pijlers en drie ontwikkelingen

Een natuurrijk park tussen de grote steden. Zo groot
als 7000 voetbalvelden. Goed bereikbaar, veelzijdig,
met regionale bekendheid. Waar bezoekers hun
hart ophalen en kunnen ontsnappen aan de drukte
van de stad. Dat is Spaarnwoude Park 2040, een
visie voor de toekomst, gemaakt samen met de
provincie, gemeenten, ondernemers, organisaties
en bewoners.

Boeiend en duurzaam
Het aantal inwoners in de steden rond Spaarnwoude
groeit stevig. Dit zorgt voor meer bezoekers aan de
groene buitenruimte. Deze extra bezoekers willen
we goed opvangen. Daarnaast wil het recreatieschap
een bijdrage leveren aan actuele thema’s zoals
energietransitie, streekgerichte en natuurinclusieve
landbouw. Deze ontwikkelingen krijgen een plek in
een boeiend en duurzaam Spaarnwoude Park.
Een plek waar inwoners van de omliggende steden en
dorpen graag hun vrije tijd doorbrengen. Het imago
verandert mee. Met als resultaat een gebied rijk aan
natuur, buitenleven en verhalen uit het verleden.

De visie is gebaseerd op 4 pijlers en gaat uit van
3 ontwikkellijnen.

Vier
pijlers
1 V
 errassender landschap met meer variatie in
landschap en gebiedsbeheer.
2	
Betere verbindingen en bereikbaarheid
binnen Spaarnwoude en vanaf de woonkernen
naar Spaarnwoude toe.
3	
Wervende activiteiten: ruimte voor nieuwe
initiatieven.
4	
Bredere sociale betrokkenheid: gezondheid,
welzijn en duurzaamheid.

Drie
ontwikkellijnen
1	Behoud, ontwikkeling en verbinding van de open
landschappen en historische landschapslijnen
als drager voor de ontwikkeling van natuur- en
recreatiewaarden.
2	Verbindingen met de steden.
3	Zonering van gebieden waar meer activiteiten
komen en waar het rustig blijft; intensivering van
activiteiten vindt plaats in vijf ontvangstgebieden.

Handen uit de mouwen
De visie heeft een uitvoeringsprogramma met 17 projecten. Een aantal projecten is
inmiddels opgestart. Zoals bijvoorbeeld het opstellen van een Ecologisch beheerplan.
Ook krijgen de eerste gebiedsconcepten vorm zoals bijvoorbeeld bij de voormalige
boerderij Borneohoeve in de Houtrak en de herontwikkeling Fort benoorden
Spaarndam in Velserbroek. De ontvangstgebieden dienen straks als startpunt; van
hieruit kan de bezoeker Spaarnwoude verder ontdekken. Deze worden ingericht bij oa.
Velsen/Snowworld, Informatieboerderij Zorgvij en bij de Veerplas in Haarlem. In deze
gebieden werken we achterstallig onderhoud weg en investeert het recreatieschap in
wegen, paden en bruggen.

Wil je meer weten?
Lees de volledige versie van de visie
Spaarnwoude Park 2040 of volg de
uitvoering van de projecten op
www.spaarnwoude.nl/spaarnwoude-park
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