
Adviescommissie 28 oktober 2009 
Dagelijks bestuur 4 november 2009 
Algemeen bestuur 25 november 2009 
 
Aantal bijlagen:  1       Agendapunt: 10 
 
Onderwerp  Plan Wheeler-Ice-Planet in Westhoffbos (SPW) 
 
Het algemeen bestuur besluit 
1. Kennis te nemen van het plan van de initiatiefnemers voor Wheeler-Ice-Planet; 
2. Dat de huidige omvang van het aantal recreatiebungalows niet wenselijk is; 
3. In de breedte een discussie te voeren binnen het AB over het plan in relatie tot het 

genereren van inkomsten voor het recreatieschap; 
4. N.a.v. deze discussie te komen tot het formuleren van een Plan van Eisen. 
 
Korte toelichting: 
De planvorming voor Wheelerplanet rondom de wielerbaan in het Westhoffbos heet voortaan 
Wheeler-Ice-Planet. Een ambitieus plan dat voorziet in een aanvulling op het sportieve en 
recreatieve aanbod, en tevens structurele inkomsten genereert. Dat is in tijden van 
economische neergang een opsteker voor de regionale economie. De aanvankelijke 
initiatiefnemers hebben samenwerking gezocht met ervaren en ter zake deskundige partijen. 
Het plan heeft een kwaliteitsslag doorgemaakt en wordt nu aan het bestuur gepresenteerd. 
De bouw van vakantiewoningen houdt de gemoederen bezig en betrokken partijen al 5 jaar 
in hun greep. Nu komt het er op aan of het recreatieschap en haar participanten 
(Haarlemmerliede c.a. en provincie) zich voor dit plan sterk willen maken en willen bijdragen 
het draagvlak en de vereiste bestuurlijke consensus. Hierbij wordt aangetekend dat het 
aantal voorgestelde recreatiebungalows in deze omvang niet wenselijk is. 
 
Consequenties 
 
Juridisch: wellicht dat initiatiefnemers een intentieovereenkomst met het schap willen 
aangaan. 
 
Communicatie: Vooral richting gemeente Haarlemmerliede c.a., provincie en LNV. 
 
Financieel: Op basis van het ingediende plan zouden de structurele baten voor het 
recreatieschap circa € 400.000,- bedragen en zal de gemeente Haarlemmerliede c.a. 
jaarlijks circa € 350.000,- aan toeristenbelasting en OZB incasseren. 
 
Financiële 
toelichting 

Lasten / baten Dekking in 
programmabegroting 

Toelichting afwijking begroting 

Investering € €  € 
Structurele lasten € €  €  
Incidentele lasten € € € 
Structurele baten €  €  €  
Incidentele baten €  €  €  
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Meegezonden stukken 
 

Brief van Staatsbosbeheer d.d. 10 december 2008 inzake recreatie-
woningen Westhoffbos 
 
Het plan "Wheeler-Ice-Planet, een sportoase midden in de Randstad" 
opgesteld door Projectgroep Wheelerplanet o.l.v. Tadema Bedrijven te 
Leeuwarden vindt u op de website www.spaarnwoude.nl onder het kopje 
"Over Spaarnwoude", "Bestuur", onder "Vergaderingen". 

Voorbereid door 
 

Michael Omvlee 

In overleg met 
 

Henk Wijkhuisen 

Akkoord verantwoordelijke 
J.W. Nieuwenhuis 
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PLAN WHEELER-ICE-PLANET IN WESTHOFBOS (SPW) 
 
1. Achtergrond 
 
In het AB van 8 april 2004 is door Wheelerplanet BV (destijds in oprichting) een plan 
gepresenteerd voor integrale ontwikkeling van de wielerbaan in het Westhoffbos tot een 
multifunctionele sport- en recreatievoorziening. Het bestuur heeft op 8 september 2004 
ingestemd met deze ontwikkeling en de realisatie van de eerste fase van dit plan. In de 
eerste fase is het volgende gerealiseerd: 
 Het restaurant La Ronde (voormalig clubgebouw wielervereniging De Kampioen); 
 Speelvoorzieningen bij het restaurant; 
 Een mountainbike parcours door het Westhoffbos. 

Daartoe is in 2005 een deel van het terrein naast de wielerbaan in ondererfpacht uitgegeven 
aan Wheelerplanet BV. 
 
Het bestuur heeft gevraagd om een integraal plan. In samenhang daarmee heeft het 
recreatieschap in 2006 met provinciale (V-OLR) subsidie groot onderhoud uitgevoerd aan de 
wielerbaan en de parkeervoorzieningen opnieuw ingericht. 
 
Eind 2005 is door het DB besloten een voorgenomen besluit inzake Wheelerplanet niet aan 
het AB voor te leggen, met als motivatie dat eerst afstemming met de gemeente 
Haarlemmerliede c.a. over de planologische haalbaarheid moest plaatsvinden. De 
omvangrijke bebouwing werd als een gevoelig punt beschouwd. Het DB heeft benadrukt dat 
zij de eerder door het bestuur uitgesproken positieve intentie ten aanzien van de 
planvorming handhaaft. 
 
In de periode 2006-2008 is vervolgens frequent met de gemeente en Staatsbosbeheer (bloot 
eigenaar) over het plan en de haalbaarheid overlegd. Daarbij is het plan meermalen 
inhoudelijk aangepast en is van de zijde van de initiatiefnemers (Wheelerplanet BV) verdere 
professionalisering opgetreden waaronder samenwerking met ervaren partijen. Gezamenlijk 
presenteren zij als projectgroep Wheelerplanet het huidige plan. 
 
2. Uitwerking 
 
In de gesprekken met de gemeente Haarlemmerliede c.a. is naar voren gekomen dat de 
planologische haalbaarheid sterk afhankelijk is gesteld van de medewerking van de 
grondeigenaar. Vervolgens is enkele keren met Staatsbosbeheer over de voorgenomen 
bebouwing gesproken. Dit heeft erin geresulteerd dat Staatsbosbeheer in een brief aan het 
recreatieschap d.d. 10 december 2008 (zie bijlage) concludeert dat het plan niet past in het 
recentelijk door het Rijk opgestelde beleidskader RodS: “In het beleidskader spreekt het rijk uit, 
dat verblijfsrecreatieve voorzieningen een substantiële bijdrage dienen te leveren aan dagrecreatieve 
behoeften. Hoewel Wheelerplanet tevens een dagrecreatieve voorziening biedt (…) staat het 
huisjespark van 200 woningen gezien omvang en vormgeving niet in redelijke verhouding tot de 
doelstelling om bij te dragen aan dagrecreatieve behoeften. (…) Wanneer u desondanks van mening 
bent dat het initiatief vanuit een vermeend groot maatschappelijk belang doorgang moet vinden, én u 
kunt het rijk daarvan overtuigen, dan betekent dat een beëindiging van de erfpacht m.b.t. de 
betreffende percelen waarna Staatsbosbeheer deze percelen zal gaan verkopen.” 
 
De gemeente heeft zich laatstelijk op het standpunt gesteld dat het recreatieschap nu aan 
zet is en dient aan te geven of zij met de planvorming verder wenst te gaan. 
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Het moge duidelijk zijn dat ook de initiatiefnemers er recht op hebben te weten welke positie 
en rol het recreatieschap inneemt ten aanzien van de plannen. 
 
De vraag is gerechtvaardigd welke betekenis aan de brief van Staatsbosbeheer toegekend 
moet worden met het oog op; 
 De gesprekken tussen provincie(s), LNV, Staatsbosbeheer en vertegenwoordigers van 

de recreatieschappen (OSO) inzake de erfpachtvoorwaarden en de overdracht van 
RodS-gebieden; 

 AMvB Ruimte die wacht op behandeling in de 2e Kamer; 
 De continuïteit van het rijksbeleid en de mede verantwoordelijkheid van het Rijk bij de 

instandhouding van de Rijksbufferzone. 
 
Met name de AMvB Ruimte gaat in het bijzonder in op de positie van Rijksbufferzones. 
Verdere verstedelijking wordt door het Rijk niet wenselijk geacht, maar tegelijkertijd wordt de 
verantwoordelijkheid voor nieuwe initiatieven –bijvoorbeeld met een verblijfsrecreatief 
karakter- aan de provincies gedelegeerd. 
Daarmee komt de brief van Staatsbosbeheer in een ander perspectief te staan: Betrokken 
partijen, waaronder het recreatieschap, zullen vooral de provincie van het maatschappelijke 
belang van het plan moeten overtuigen. De provincie zal op haar beurt het Rijk moeten 
overtuigen. 
 
Het plan 
Inhoudelijk bevat het plan voor Wheeler-Ice-Planet een keur aan outdoor en indoor 
sportvoorzieningen, in combinatie met een jeu de boulesbaan en een verkeersspeeltuin. Er 
is nadrukkelijk gezocht naar aansluiting op de omgeving met behulp van struin- en 
wandelpaden. Voorts behelst het plan de bouw en exploitatie van 250 vakantiewoningen, dat 
als belangrijke economische pijler voor de investeringen en exploitatie wordt beschouwd. 
 
Opvallende elementen zijn: 
 Een multifunctioneel sportcentrum dat onderdak biedt aan tal van (top)sportactiviteiten en 

overnachtingsmogelijkheden: 
 Wielerschool 
 Verhuur van skates, skeelers en mountainbikes 
 Fitness en spinning (deskundige begeleiding) 
 Zwembad 
 Restaurant La Ronde (uitbreiding huidige capaciteit) 
 Sporthotel 

 Wielerbaan, die tevens dienst doet als  
 IJsbaan van 5 km. lengte en als 
 Langlaufloipe 
 Skeelerbaan 
 Crossfietsbaan 
 Trimparcours 
 ATB parcours 
 Verkeersspeeltuin 
 Jeu de Boules baan 
 Stijlvolle vakantiewoningen en groepsverblijven in een natuurlijke setting; 
 Bistro- en pannenkoekenrestaurant 
 Waterrecreatie 
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Wheeler-Ice-Planet biedt veel mogelijkheden op het gebied van sport & leisure: voor 
bewoners uit de regio en toeristen; voor een kort en langer verblijf; voor individuele en 
groepsactiviteiten; voor inspanning en ontspanning; voor lessen, instructies, onderwijs en 
topsport; voor recreatieve activiteiten en sport in wedstrijdverband; voor particulieren en 
bedrijven; voor scholen en verenigingen. 
 
3. Overwegingen 
 
Wat voor de Stelling van Amsterdam geldt, geldt ook voor delen van het recreatiegebied 
Spaarnwoude: Behoud door ontwikkeling. De vraag is echter hoe ver de ontwikkeling mag 
gaan. In haar visie op de toekomst (“In de branding van de stad, visie recreatiegebieden 
Spaarnwoude en Haarlemmermeer” d.d. april 2008) beschouwt het bestuur het Westhoffbos 
(wielerbaan e.o.) als onderdeel van de groene stadsrand, waar zij ruimte wil bieden aan 
regionale trekkers of attracties. De activiteiten van Wheeler-Ice-Planet passen in het streven 
naar meer indoor (all weather) sportvoorzieningen en vergroting van de naamsbekendheid 
van Spaarnwoude. Het strookt eveneens met de provinciale wens om het recreatieseizoen te 
verlengen en meer bezoekers naar de recreatiegebieden te trekken. 
 

 

Indoor voorzieningen kunnen zorgen voor een verlenging van het recreatieseizoen. Ook uitbreiding 
van de verblijfsmogelijkheden in het gebied draagt hieraan bij. Er is een beperkt aantal plekken dat 
zich leent voor ontwikkeling van nieuwe voorzieningen: bosrijke gebieden met flinke omvang waar 
voorzieningen landschappelijk ingepast kunnen worden met een goede bereikbaarheid per auto en 
openbaar vervoer. De voorkeur gaat hierbij uit naar gebieden die aan een herinrichting toe zijn. 
Gedacht kan worden aan de Zuiderscheg, delen van Oosterbroek-Buitenhuizen, delen van Houtrak, 
het Westhoffbos en het voormalige munitiecomplex van Fort benoorden Spaarndam. Ook in de 
Houtrakpolder/Noorderbos is ontwikkeling van dergelijke voorzieningen van belang, voor een 
samenhangend beeld met de intensieve deelgebieden aan de noordrand van Spaarnwoude. 
 
Bron: Branding in de Stad, ontwikkelingsvisie recreatiegebieden Spaarnwoude en Haarlemmermeer 

Het voorgestelde plan voorziet in de realisatie van verblijfsaccommodaties. De 
initiatiefnemers zijn van mening dat de bouw van vakantiewoningen en groepsverblijven 
noodzakelijk is voor de realisatie en exploitatie van de sport- en leisurevoorzieningen. 
Tegelijkertijd genereert het ook structurele inkomsten voor het recreatieschap en vormt het 
plan met een totale investering van circa € 65 miljoen een flinke stimulans voor de lokale en 
regionale economie. De directe werkgelegenheid als gevolg van de realisatie is becijferd op 
500 manjaren, terwijl er structureel 40 fte’s verbonden zullen zijn aan de exploitatie. Het 
aantal bezoekers wordt op circa 200.000 per jaar geraamd. 
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In het AB van 8 september 2004 zijn een aantal randvoorwaarden aangegeven voor 
ontwikkeling van Wheelerplanet: 
1. Inpassing in bestaande aanbod Spaarnwoude 
2. Rekening houden met natuurwaarden 
3. Behoud openbare toegankelijkheid 
4. Afstemming op ontwikkeling horeca elders in Spaarnwoude 
5. Investering in principe door initiatiefnemers 
6. Investering in openbaar toegankelijke voorzieningen is integraal onderdeel van het plan 
7. Marktconform tarief ten aanzien van ondererfpacht. 
 
Ad 1. Inpassing in bestaande aanbod Spaarnwoude 
Met dit plan kan Wheeler-Ice-Planet zich ontwikkelen als bovenregionale trekker op het 
gebied van wieler- en schaatsgerelateerde sporten. Door de combinatie van sport- en 
leisurevoorzieningen heeft Wheelerplanet aantrekkingskracht op een groot publiek. Door de 
aanwezigheid van indoorvoorzieningen als een zwembad en ijsbaan is het complex ook 
interessant is voor de lokale recreant uit Spaarndam/Haarlem/Halfweg. Wheeler-Ice-Planet 
past in het beeld van de cluster van regionale voorzieningen aan de noordrand van 
Spaarnwoude (SnowPlanet, Openbare Golfbaan) en is hierop een welkome aanvulling. 
 
Ad 2. Rekening houden met natuurwaarden 
Het Westhoffbos is in 2008 op natuurwaarden onderzocht. Het bosmilieu bestaat 
voornamelijk uit pioniersoorten is niet van grote betekenis. De natuurwaarden zijn en worden 
verhoogd door meer open plekken te creëren en de natuurlijke bosverjonging een kans te 
geven. Specifiek wordt aandacht gegeven aan het randenbeheer. Wat de situering van de 
vakantiewoningen betreft kunnen de meest kwetsbare delen worden ontzien. De woningen 
worden zorgvuldig in het groen ingepast waarbij –met het oog op open plekken en 
randenbeheer- ook sprake van een win-win situatie kan zijn. 
 
Ad 3. Behoud openbare toegankelijkheid 
Alle voorzieningen op het park zijn voor iedereen toegankelijk. Dat geldt dus o.a. voor de 
wielerbaan, de schaatsbaan en het zwembad. Het publiek zal wel entree moeten betalen 
voor de sportfaciliteiten. Het mountainbike parcours heeft de toegankelijkheid van het bos al 
verbeterd. Ter plaatse van de vakantiewoningen wordt het bos toegankelijk gemaakt en 
wordt aangesloten op de bestaande fiets- en wandelroutes langs en nabij het Westhoffbos 
(Noord-Hollandpad, LAW, fietsknooppunten etc.) 
Voorts wordt de openbare toegankelijkheid gegarandeerd door de vakantiewoningen 
maximaal verhuurbaar te maken. De particuliere eigenaren kunnen zelf slechts enkele 
weken per jaar over de woning beschikken. Permanente bewoning is uitgesloten! Voor de 
exploitatie zal een professionele verhuurorganisatie verantwoordelijk worden gemaakt. 
 
Ad 4. Afstemming op horecaontwikkeling elders in Spaarnwoude 
Wheeler-Ice-Planet onderscheidt zich van de andere horeca door de profilering op wieler- en 
schaatssport. Het bistro-pannenkoekenrestaurant zal naar verwachting een ander publiek 
bedienen dan “Onder de Platanen” i.c. sporters, hotelgasten, bezoekers uit 
Spaarndam/Haarlem/Halfweg. De Koek en Zopie is specifiek gericht op de skeelers, 
schaatsers en langlaufers. De horeca nabij het zwembad, in sportcomplex, is gericht op haar 
eigen bezoekers. 
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Ad 5. Investering in principe door initiatiefnemers 
Het recreatieschap heeft met het groot onderhoud van de wielerbaan en de 
parkeervoorzieningen een goede uitgangsituatie gerealiseerd voor investeringen door de 
initiatiefnemers. Verdere investeringen door het recreatieschap worden niet voorzien. 
 
Ad 6. Investering in openbaar toegankelijke voorzieningen 
De initiatiefnemers hebben in openbaar toegankelijke voorzieningen geïnvesteerd door 
middel van realisatie van het mountainbike parcours. Verdere investeringen hangen af van 
de te maken afspraken over het gebruik van de wielerbaan, de parkeerplaats en het 
omliggende Westhoffbos.  
 
Ad 7. Marktconform tarief 
In eerdere besluitvorming is een indicatief bedrag genoemd wat betreft de structurele 
inkomsten voor het recreatieschap. Bij een positief besluit van het bestuur zullen ook de 
onderhandelingen over de erfpachtvoorwaarden worden gestart waarbij het recreatieschap 
zich zal laten bijstaan door externe deskundigen. Op basis van het voorliggende plan, de 
omzetcijfers en geraamde investeringen, wordt rekening gehouden met een structurele 
opbrengst van € 400.000,- per jaar. 
 
N.B.: De gemeente Haarlemmerliede c.a. kan met de geplande overnachtingen jaarlijks circa 
€ 200.000,- inkomsten aan toeristenbelasting en € 140.000,- aan OZB tegemoet zien. 
 
Het plan is op dit moment voldoende concreet uitgewerkt om te concluderen dat er geen 
grote afwijkingen zullen zijn van de randvoorwaarden die het bestuur heeft gesteld. 
Definitieve onderhandelingen moeten nog plaatsvinden. Met een positieve uitspraak van het 
bestuur kunnen de initiatiefnemers de planologische procedures verder verkennen en 
bewandelen, en kunnen de onderhandelingen worden voortgezet. 
 
De private investeringen van de initiatiefnemers betekenen een stevige kwaliteitsimpuls in 
het aanbod van intensieve sport- en leisurevoorzieningen in Spaarnwoude. Het Westhoffbos 
sluit hierdoor beter aan op de aangrenzende intensieve deelgebieden. Van de 
exploitatieopbrengsten wordt 90% opnieuw geïnvesteerd in het park en haar voorzieningen 
Realisatie van het plan draagt bij aan de continuïteit van het recreatieschap. 
 
4. Besluit 
 
Het algemeen bestuur besluit 
1. Kennis te nemen van het plan van de initiatiefnemers voor Wheeler-Ice-Planet; 
2. Dat de huidige omvang van het aantal recreatiebungalows niet wenselijk is; 
3. In de breedte een discussie te voeren binnen het AB over het plan in relatie tot het 

genereren van inkomsten voor het recreatieschap; 
4. N.a.v. deze discussie te komen tot het formuleren van een Plan van Eisen. 
 
5. Vervolg 
 
Afhankelijk van discussie in AB. 
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