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“De trein zoeft door het industriële landschap van havens, fabrieken en bedrijven en verandert  daarna 

in een open leegte van rust en ruimte. In de verte zie ik dijken, slootjes, vogels en voormalige  

dijkdoorbraken. Bij station Haarlem Spaarnwoude stap ik uit. Het ledscherm en de groene achterwand  

vertelt me wat hier te doen is en lonkt me met beelden uit de omgeving. Vanuit het station loop ik  

naar het oosten. Ik tref stoere jongens uit de buurt die op hun BMX-fiets oefenen op de ramps onder  

het snelwegtalud. Door het ritselende riet stap ik op het trekpontje en loop ik over vlonders door

de Veerplas. Met mijn verrekijker spot ik de lepelaars en bij het uitzichtpunt aan de Liede word ik  

getroffen door een schouwspel van rust, licht en dreigende wolken. Het fort aan de Liede steekt er  

mysterieus bij af. Struinend langs het water, ontdek ik een veenmosrietlandje met orchideeën en de  

loslopende waterbuffels over de dijk, en kom ik tenslotte bij het strandje van de Veerplas. Gezinnen  

chillen of zijn aan het werk in de moestuin. Tijd voor een goede lunch met de lokale specialiteit:  

broodje caprese met mozzarella van de buffels of steak tartare van de koeien van de Koningshoeve.”

Uitvoeringsprogramma Visie Spaarnwoude 2040

Spaarnwoude ontvangstgebied Haarlem

Veerplas

mailto:timo.cents@arcadis.com
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De plannen voor Oostpoort, Spaarnwoude Park en de Buitenpoort 
grijpen  in elkaar. Dit biedt kansen voor het samen optrekken op diverse 
aspecten.  Hoogwaardige loop- en fietsroutes vanuit Oostpoort het 
landschap in,  mogelijkheden voor horeca, evenementen en festivals. 

Vanuit recreatief-landschappelijke context is Oostpoort een van de 
entrees naar de leisure- en  gebruiksfuncties in Spaarnwoude, welke 
voorzien in een stedelijke en regionale  behoefte. Oostpoort zit vol 
kansen om vorm te geven aan verbinding en een veel  natuurlijker 
overgangsgebied tussen stad en land. Het verbeteren van het talud  aan 
de Oudeweg is een belangrijke stap in de verbinding en vindbaarheid 
van het  landschappelijke scheg. Informatie en educatie vanaf het station 
in combinatie  met de zichtlijnen naar het landschap zijn de gewenste
stappen.

Tot slot heeft Haarlem bij het vaststellen van de ontwikkelvisie de motie “de  
Oostpoort met natuurlijk recreatief duurzaam te gebruiken groen” 
aangenomen.  De opdracht aan het college is in de verdere uitwerking van de 
visie aan de  oostzijde van de Camera Obscuraweg, te onderzoeken of 
“Doetuinen”, een vrij  toegankelijk natuurspeelterrein, trap- en speelveldjes 
en/of andere duurzame  groene recreatieve invullingen, op een duurzame 
wijze ingepast kunnen worden  in de zone tussen het geprognotiseerde hotel 
en de toegangsweg naar de Veerplas.

Andere relevante omgevings- en beleidsontwikkelingen zijn het vernieuwen  
van het convenant Waarderpolder met IKH, de parkmanagementorganisatie.  
Waarderpolder ontwikkelt zicht tot duurzaam en toonaangevend  
bedrijventerrein met drie thema’s: verduurzamen, innovatie en verdichten.  
Ook is in de concept Regionale Energiestrategie Noord-Holland Zuid het 
gebied  Schoteroog/Veerplas aangemerkt als zoekgebied voor wind- en 
zonneenergie.  Vanuit diverse initiatiefnemers zijn de pijlen gericht op
energielandschap Schoteroog. Tot slot speelt het verhogen van de dijk 
Waarder- en Veerpolder en  het Hoogheemraadschap dat per 2022 met 
maatregelen komt voor een betere  water- en oeverkwaliteit van de Mooie Nel 
en de Liede met de Kaderrichtlijn Water tranche 3.

Doel visieschets enthousiasmeren
Dít beeld zou over een aantal jaren zomaar werkelijkheid kunnen zijn. Voor 
u  ligt de eerste ontwerpschets van de nieuwe Veerplas in Haarlem. Deze 
schets  is tot stand gekomen in een drietal workshops, waarin de gemeente 
Haarlem,  provincie Noord-Holland en Recreatie Noord-Holland samen aan 
de slag  gingen. Ook Staatsbosbeheer is hierin betrokken en het 
Veerkwartier. Deze  horecaondernemer heeft in 2019 de werving 
gewonnen voor een definitief  horeca- en leisureconcept aan de Veerplas. 

De ontwerpschets heeft tot doel de gezamenlijke ambitie voor het gebied 
te tonen en te verkennen of de plannen  verder uitgewerkt kunnen worden 
richting voorlopig/definitief ontwerp en dus een besluit voor planrealisatie, 
inclusief fasering en financiering. De uiteindelijke  opgave is revitalisering 
van de Veerplas, maar voor het komende jaar gaat het vooral om het 
samenstellen van een ruimtelijk en functioneel perspectief  en een 
procesplan om het komend decennium geleidelijk aan het gebied
te revitaliseren, waarbij er soms gas gegeven kan worden en soms juist wat  
afgeremd moet gaan worden om te kunnen meebewegen in de dynamiek 
van de  gemeentelijke politiek en de economische ontwikkeling die 
bouwprojecten wel  of niet mogelijk maken.

Veerplas in zijn dynamische omgeving
De Veerplas ligt enigszins verstopt in Haarlem-Oost, direct naast station  
Haarlem Spaarnwoude en de alombekende Ikea. Het gebied is in beweging. 
De  gemeente Haarlem kiest voor de ontwikkeling van een nieuwe, 
hoogwaardige  stadsentree van Haarlem: Haarlem Oostpoort met de twee 
raamwerken  mobiliteit en landschap voor een divers programma van 
stedelijke ontwikkeling.

Het station wordt ontwikkeld als Buitenpoort. De plék vanaf waar 
treinbezoekers  het landschap kunnen gaan ontdekken. Recreatiegebied 
Spaarnwoude is de  naaste buur en trekt jaarlijks meer dan 5 miljoen 
bezoekers. Vanaf Oostpoort  ontvouwen zich de mogelijkheden tot een 
bezoek aan het Liedelandschap,  Stelling van Amsterdam en de natuur en 
activiteiten van Spaarnwoude. Direct  om de hoek ligt de Veerplas.

1. Inleiding



SPAARNWOUDE 2040 / VISIEKAART UITVOERINGSPROGRAMMA
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Een natuurrijk park tussen de grote steden.  
Zo groot als 7000 voetbalvelden. Goed  
bereikbaar, veelzijdig, met regionale  
bekendheid. Waar elk type recreant zijn hart  
ophaalt en zich weg waant uit de stad. Dat is  
Spaarnwoude Park 2040, het toekomstplan  
dat recreatieschap Spaarnwoude samen  
maakte met de provincie, gemeenten,  
ondernemers, organisaties en bewoners.
Het aantal inwoners in de steden rond  
Spaarnwoude groeit stevig, wat onder meer  
leidt tot toenemend recreatief gebruik.
De ambitie is om de extra bezoekers aan  
Spaarnwoude goed op te vangen. Vanaf  
2020 verandert dit gebied in een boeiend en
duurzaam recreatiegebied voor alle inwoners  
van de omliggende steden en dorpen. Het  
imago verandert mee: ‘Een rijk van natuur,

buitenleven en verhalen uit het verleden’.

2. Visie Spaarnwoude Park 2040

Het recreatieschap Spaarnwoude stak de afgelopen jaren veel energie in het  
professionaliseren van haar organisatie en het op orde brengen van haar  
begroting. Daarnaast maakte ze samen met provincie, gemeenten, ondernemers,  
organisaties en bewoners een integrale gebiedsvisie met als stip op de horizon  
Spaarnwoude Park 2040: een landschapspark rijk aan natuur, buitenleven en  
verhalen. Het bestuur van het recreatieschap Spaarnwoude heeft op 7 mei 2020 
deze visie  vastgesteld, met als belangrijkste punten:

1. De vier pijlers voor veranderingen uit de doelenboom;
• Verrassender landschap
• Betere verbindingen
• Wervende activiteiten
• Bredere sociale betrokkenheid

2. De daaruit voortvloeiende ontwikkellijnen, te weten;
• Behoud, ontwikkeling en verbinding van de open landschappen en  

historische landschapslijnen als drager voor de ontwikkeling van natuur- en  
recreatiewaarden

• Verbindingen met de steden
• Zonering van gebieden waar meer activiteiten komen en waar het rustig blijft;

Niet dromen, maar doen: uitvoeringsprogramma 2020 - 2024
De visie is de basis voor het gelijktijdig opstellen van een haalbaar en  
uitvoerbaar programmaplan voor de realisatie van Spaarnwoude Park. Het  
uitvoeringsprogramma heeft dezelfde ambitie/ stip op de horizon als de visie
Spaarnwoude Park 2040, maar heeft waar het gaat om resultaten een perspectief  
2020 – 2024. Daarmee wordt een beeld neergezet wat we de komende jaren  gaan 
doen en bereiken.

mailto:timo.cents@arcadis.com


SPAARNWOUDE 2040 / ONTVANGSTGEBIEDEN

Ontvangstgebied Velsen/ SnowWorld

Ontvangstgebied Zorgvrij

Ontvangstgebied Haarlem/  
Veerplas (Oostpoort)

Ontvangstgebied Houtrak  
[buiten scope]

Ontvangstgebied Haarlemmermeer/ Groene Weelde
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Het programmaplan “Uitvoeringsprogramma ‘Spaarnwoude Park 2040’  2020 t/m 
2024 geeft uitvoering aan de visie met – in eerste instantie - 17  deelopgaven en 
kent als belangrijkste punten:

• Het wegwerken van het achterstallig onderhoud;
• Focus op het versterken van natuur, landschap en cultuurhistorie;
• Focus op de ontwikkeling van aantrekkelijke ontvangst- en verblijfgebieden  ten 

behoeve van een goede spreiding van de recreatieve druk;
• Uitgeven in ondererfpacht van sleets geraakte gebouwen;
• Fietsbereikbaarheid (in Spaarnwoude en vanuit de steden).

Uitvoeringsprogramma start financieel verantwoord
Het bestuur kiest voor een financieel verantwoorde start: planvoorbereiding  
van projecten in 2020 en 2021, focus op kansrijke projecten en een deel van het 
achterstallig onderhoud aanpakken zonder verhoging van de  
participantenbijdrage. Het uitvoeringsprogramma is een ‘levend document’ dat  
herijkt wordt eind 2021. 

De zeven kansrijke projecten zijn: 

Gebiedsconcepten, te weten:
• Fort Benoorden Spaarndam en munitiecomplex
• Borneohoeve, Oedipus brouwerij
• Plesmanhoek
• Lage Dijk 4/5
• Hotel the Green
• Wheeler-Ice Planet

Ontvangstgebieden, te weten:
• Ontvangstgebied Velsen/ SnowWorld
• Ontvangstgebied Zorgvrij
• Ontvangstgebied Haarlem/ Veerplas (Oostpoort)
• Ontvangstgebied Haarlemmermeer/ Groene Weelde

Ecologisch beheerplan
Als uitwerking van de visie verkennen we de kansen voor biodiversiteit binnen het 
beheergebied. Het resultaat van deze QuickScan wordt gebruikt voor het 
opstellen van een ecologisch beheerplan. Analyse van mogelijkheden voor een 
betere biodiversiteit. Meerjarenplanning groen inclusief omvorming en meer 
variatie groen. Later implementatie in contracten en uitvoering.

Duurzaam toekomstperspectief en realisatie NNN Dijkland
Ook pakt het bestuur een deel van het achterstallig onderhoud aan rond de  
ontvangstgebieden. We investeren daar in ‘no regret’ maatregelen bij wegen,  
paden en bruggen bij bovenstaande ontvangstgebieden voor in totaal € 1  miljoen.

Doelstelling en resultaat 2020 en 2021: accent op planvoorbereiding de  
aankomende twee jaar
Elk project start met een planvoorbereidingsfase. De planvormingsfase brengt  het 
beoogde resultaat in beeld met benodigde kosten (ook voor beheer) en  dekking. 
In de startfase van een programma moet nog veel verkend en uitgezocht  worden. 
Na planvoorbereiding wordt dus duidelijk of uitvoering gerealiseerd kan  worden 
en wat gerealiseerd gaat worden

Met het doorlopen van de planvormingsfases worden investeringskosten en ook  
opbrengsten uit de ontwikkelingen van de ontvangstgebieden steeds scherper in  
beeld en kan steeds gezocht worden naar een duurzame balans tussen doelen en  
beoogde resultaten, tussen natuur en recreatie en tussen kosten en opbrengsten  
(benodigde investeringen, af te schrijven over gemiddeld 20 jaar versus de  
jaarlijkse extra opbrengsten uit ondererfpacht. Over de uitvoering van een  project 
wordt telkens een afzonderlijk besluit genomen.

Het voorliggende schetsontwerp Veerplas is een eerste stap in
de planvoorbereidingsfase.
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Spaarnwoude Park 2040 begint of eindigt bij herkenbare, groene en 
levendige  ontvangstgebieden aan de randen nabij stad, dorp, station, 
hoofdwegen en soms  ook in het gebied. Deze zogeheten recreatieve 
ontvangstgebieden zijn de meest  levendige plekken in Spaarnwoude 
Park en zijn toegankelijk voor iedereen. Ze  verschillen van elkaar in 
uitstraling, activiteiten, toegankelijkheid, eigenschappen,  
gebruiksmogelijkheden, natuurwaarden enzovoort. Het zijn plekken die  
recreatieondernemers volop ruimte bieden voor uitbreiding,
revitalisering en herontwikkeling van (nieuwe) eigentijdse commerciële 
vrijentijdsfuncties.  Recreanten vinden hier een variatie aan 
recreatiemogelijkheden die passen  bij het gebied. Paden en groen-
recreatieve routes leiden naar andere  ontvangstgebieden en verder 
gelegen, rustige landschappen met natuur en  cultuurhistorie.

In de leefstijlenatlas van de provincie Noord-Holland worden inwoners 
voor  hun vrijetijdsbesteding ingedeeld aan de hand van profielen. 
Deze indeling is  een basis voor vraaggerichte gebiedsontwikkeling. Op 
basis van een analyse van  leefstijlen van de lokale bezoeker, blijkt dat 
in Haarlem de meest voorkomende groepen zijn:
• ingetogen ‘aqua’ (brede interesse, engagement, ruimdenkend; 

kunst, cultuur,  wandelen/fietsen);
• gezellig ‘lime’ (even lekker weg met elkaar; samen zijn, gezelligheid, 

sportieve  ontspanning);
• ondernemend ‘paars’ (cultuur, historie, verrassing en inspiratie)

3. Wat is een

ontvangstgebied?

Ondernemend Paars
Recreanten uit de paarse belevingswereld laten zich graag verrassen en  
inspireren, met name door cultuur. Nieuwe dingen zien, ontdekken en beleven.  
Het gewone is vaak niet goed genoeg voor ondernemend paars ingestelde  
recreanten. Zij zijn op zoek naar een bijzondere ervaring. Centraal staat cultuur,  
daarnaast sportiviteit en activiteit. Toch zien we dat deze recreanten, na een  
drukke (werk)periode, ook erg kunnen genieten van een sauna of wellness  
arrangement. Tot de ondernemend paarse recreanten behoren relatief veel jonge  
één- of tweepersoonshuishoudens.

Ingetogen Aqua 
Recreanten uit de aqua belevingswereld zijn bedachtzaam, breed geïnteresseerd  
in cultuur en denken na over wat zij kunnen betekenen voor de maatschappij.
Ze beschrijven zichzelf als ruimdenkend, rustig, geïnteresseerd in anderen  en 
serieus. In deze groep vinden we relatief vaker ‘empty nesters’, die weer  tijd 
hebben voor hun eigen interesses. Inspirerende maar ook vaak rustige
activiteiten horen daar bij. Ze verdiepen zich graag in kunst en cultuur, willen nog  
volop meedoen met de maatschappij van vandaag en alle veranderingen die zij  
daarin zien. Deze recreanten houden ook van sportieve activiteiten. Wandelen,  
fietsen, nordic walking: dat houdt je fit!

Gezellig Lime 
Gezellig lime recreanten zijn gewone, gezellige mensen die recreëren om even  
weg te zijn van de dagelijkse beslommeringen. Recreëren is “even lekker weg  met 
elkaar”. Daarbij staat samen zijn, gezelligheid en (sportieve) ontspanning  centraal. 
De lime recreanten stellen daarbij geen bijzondere eisen. Een braderie  of 
rommelmarkt is heel gezellig, je komt er altijd wel iemand tegen! Lekker vrij  zijn, 
rust en doen waar je op dat moment zin in hebt, dat telt voor de recreanten  uit de 
lime belevingswereld. Daarbij wordt wel een beetje op de kosten gelet, je  kunt 
tenslotte je geld maar één keer uitgeven.

Voor wie doen we dat? Wat zijn kansrijke doelgroepen?
Rond de Veerplas zijn drie lokale groepen te onderscheiden en een tweede ring  van een 
bredere regionale focus.
• Uitloopgebied Zuiderpolder, Parkwijk, Penningsveer, Haarlemmerliede +  toekomstig

Oostpoort
• Werknemers bedrijven Waarderpolder
• Entreegebied Spaarnwoude, voor heel Haarlem
• Breder regionaal: Velsen, Haarlemmermeer, Amsterdam (incl. toerist)



SPAARNWOUDE 2040 / WAAR RICHTEN DE ONTVANGSTGEBIEDEN ZICH OP?

gemeente leefstijl
gehele gemeente

leefstijl aanpalende
woonbuurten

profiel
ontvangstgebied

Unique Selling Points  
top 3 bestaand

Amsterdam creatief rood  
ondernemend
paars  ingetogen 
aqua

gezellig lime (nieuw-
west)  uitbundig geel
(Westpoort)

Houtrak: creatief rood en gezellig 
lime  (incl. ‘echte’ parkontwikkeling 
zoals  Amstelpark en/of A’damse 
bos), en  noordelijk deel met 
golfbanen luxe blauw

1. Parkachtige uitstraling stijl A’damse bos
2.Naast station
3. Trekt brede doelgroep

Haarlem ingetogen aqua  
ondernemend
paars

gezellig lime (Haarlem-
noord,  Spaarndam)

Veerplas: ingetogen aqua, gezellig 
lime en  ondernemend paars (huidige
Veerkwartier)

1.Natuur & landschap direct naast stad
2. Aantrekkelijk achterland
3. (Zwem-)water

Velsen
gezellig lime
rustig groen

gezellig lime (IJmuiden)  
ingetogen aqua 
(Santpoort,  Velsen-zuid, 
Driehuis)  uitbundig geel
(Velserbroek)

Snowworld: uitbundig geel en 
creatief  rood

Zorgvrij: gezellig lime

1.Heuvels
2.Adrenaline
3. Landmarks

1.Dieren, boerderijthema
2. Ontmoetingsplek, horeca
3. Leren en spelen

Haarlemmermeer ingetogen aqua  
stijlvol en luxe 
blauw  
ondernemend
paars

uitbundig geel Dijkland: rustig groen en ingetogen
aqua

1.Landschap met dijken, veenpolders
2. Weidevogels
3.Rust en ruimte

Groene Weelde: gezellig lime en 
uitbundig  geel

1. Horeca
2.Honden uitlaten
3. Evenementen
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De inrichting en informatie van ieder ontvangstgebied is uniek en 
vertelt  iets over de plek in relatie tot de rest van Spaarnwoude 
Park. Zo wordt de  recreant in ieder ontvangstgebied uitgenodigd 
om in Spaarnwoude Park op ontdekkingstocht te gaan. Voor 
ontvangstgebieden gelden een aantal principes  op het gebied van 
ruimtelijke inrichting, functies, programma en de uitstraling.

Ruimtelijk

• Zowel aandacht voor intensief recreatief gebruik (‘buitenleven’) áls 
hoge  natuurwaarden áls verhalen uit het verleden, indien nodig
gezoneerd

• Relaties met points of interests in de wijdere omgeving
• Aanbrengen van visueel versterkende elementen om het gebied 

letterlijk te  verbinden aan een netwerkstructuur de stad in/uit
• Basis op orde: schoon, heel en veilig
• Groot natuurlijk ingericht parkeerterrein
• Informatiepaneel/punt

Functies
• Basisaanbod: wandelpaden- en routes, fietspaden- en routes, 

horeca en  speelelementen voor kinderen
• Uitvergroten en versterken van de identiteit van de verschillende  

deelgebieden van Spaarnwoude. Specifiek aanbod en belevingen 
passend  bij de gekozen leefstijlen. Je moet er minimaal 5 dingen 
kunnen doen:  combineren en beleven

• Continuïteit van de beleving (zowel year around als ruimtelijk)
• Overstapmogelijkheden van auto op langzaam verkeer

Programmatisch
• Evenementen, routes en activiteiten passend bij de gekozen

leefstijlen

Look & feel
• Straalt de natuurlijke identiteit uit van het te bezoeken gebied
• Herkenbaar als deelproduct onder de vlag van Spaarnwoude, 

kernwaarden  nog te definiëren
• Meubilair en signing passend bij deelgebied

mailto:timo.cents@arcadis.com
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HISTORISCHE KAART 1900 / VEERPLAS EN OMGEVING
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TOPOGRAFISCHE KAART / VEERPLAS EN OMGEVING

Legenda

Lage

vegetatie/grasland/agrarisch  

Bos

Water  

Bebouwin

g  Kavel

Wegen/verahard

terrein  Plangrens

veerplas
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1. Natuurnetwerk Nederland
De Veerplas is onderdeel van Natuurnetwerk Nederland. Dit is gericht op de  
wezenlijke kenmeren en waarden van natuur en landschap. De samenhang  
binnen het gebied komt tot uiting door de aanwezigheid van aaneengesloten  
grote wateren en plassen (Mooie Nel, Binnen Liede, Buiten Liede, Veerplas),  
omringd door een open polderlandschap (Schoteroog, Waarder- en Veerpolder).  
Tot de jaren ’60 was er echter nog sprake van een typisch veenpolderlandschap  
bestaande uit kleine langwerpige kavels en sloten daartussen. Door de  
uitbreiding van de stad Haarlem, aanleg van een bedrijventerrein, jarenlange  
vuilstort in het gebied en een afgraving (Veerplas) ten behoeve van recreatie, 
zijn  er slechts nog enkele restanten van het vroegere veenpolderlandschap 
zichtbaar  in het gebied.
Het gebied heeft twee kernkwaliteiten.

Kernkwaliteit: Open wateren met water- en verlandingsvegetaties en  
aangrenzende extensieve graslanden; Een groot deel van het gebied bestaat  uit 
open water (04.02 Zoete plas). In de Veerplas en in de oeverlanden langs de
Binnen Liede zijn op enkele plekken langs het water goed ontwikkelde 
rietkragen,  wilgenbosjes en moeras- en verlandingsvegetaties aanwezig, deze 
worden  gerekend tot Moeras (05.01) en Veenmosrietland en moerasheide 
(06.01). Op
de veenmosrietlanden langs de Binnen Liede groeien onder andere veenpluis,  
veenmossen, welriekende nachtorchis, moerasviooltje en ronde zonnedauw.  
Waterspitsmuis (Zijkanaal C), noordse woelmuis (Zijkanaal B, Buiten Liede, kop  
van Schoteroog), meerdere moeras- en rietvogels zoals snor, bruine kiekendief  
en ook roerdomp (winterperiode) vinden hun leefgebied in de oeverruigtes.
Gedurende de winter is het open water ook een belangrijke pleisterplaats 
voor  watervogels. Op de Veerplas overwinteren grote aantallen smienten. In 
het  moerasbos in de Buiten Liede (14.02 Hoog- en laagveenbos) direct ten 
zuiden  van de A200, broeden lepelaars in een grote kolonie.

Kernkwaliteit: Parkachtig landschap met recreatief gebruik; Schoteroog en  
het westelijke deel van de Veerpolder kenmerken zich door een parkachtige  
omgeving, ingericht voor recreatieve doeleinden. Actueel is geen sprake van  
specifieke natuurwaarden of soortgroepen, maar bestaat de kwaliteit vooral  
uit het samenhangende groene karakter en de kleinschalige afwisseling  
(Multifunctionele natuur). Deze kwaliteit vormt de basis voor zowel
natuurbehoud als recreatie in het gehele gebied. Het schiereilandje ten 
noorden  van Schoteroog wordt niet gebruikt voor recreatie en heeft derhalve 
grotere  natuurwaarden.

Potentiële natuurwaarden; Het gebied kan meer divers en aantrekkelijker  voor 
algemene natuur en recreatie worden gemaakt door variatie in inrichting  en 
beheer. De kleinschalige afwisseling die al aanwezig is en overgebleven  
veenpolderlandschap vormen een goed uitgangspunt voor herinrinchting en  
ander beheer.

NNN en gevolgen ruimtelijk plan
• Een ruimtelijk plan ter plaatse van het werkingsgebied Natuurnetwerk  

Nederland en het werkingsgebied natuurverbindingen strekt in ieder geval  tot 
de bescherming, instandhouding en ontwikkeling van de wezenlijke  
kenmerken en waarden van de gebieden.

• Het ruimtelijk plan stelt in ieder geval regels in het belang van de  bescherming, 
instandhouding en ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken  en waarden van de 
gebieden. Bij het stellen van deze regels moeten de  wezenlijke kenmerken en 
waarden van de gebieden in acht worden genomen.

• Het ruimtelijk plan maakt geen nieuwe activiteiten mogelijk die per saldo  leiden 
tot een significante aantasting van de wezenlijke kenmerken en  waarden, of tot 
een vermindering van de oppervlakte van het Natuurnetwerk  Nederland of de 
natuurverbindingen, of van de samenhang tussen die  gebieden.

Er bestaat geen algemene regel voor wanneer sprake is van significante  aantasting. 
Zowel de aard en omvang van de activiteit als de natuurwaarden  ter plekke zijn 
daarvoor van belang. Op grond daarvan is het aan het ecologisch  adviesbureau om 
te onderbouwen of al dan niet sprake is van significante  aantasting. Het kan 
bijvoorbeeld gaan om aantasting:
• Van het leefgebied van de voor het gebied kenmerkende soorten door  toename 

van verstoring (geluid, licht), of van de kwaliteit van kenmerkende  abiotische 
factoren zoals de bodem (door bv. extra bemesting) of de  watercondities 
(waterpeil, verzilting/ verzoeting);

2. Bijzonder Provinciaal Landschap
Het Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL) is het regime voor bescherming en  
waar mogelijk versterking en ontwikkeling van gebieden in Noord-Holland die  
landschappelijk, aardkundig, ecologisch of cultuurhistorisch van bijzondere  
waarde zijn. Het BPL is beschreven in kernkwaliteiten per deelgebied. De  
voormalige beschermingsregimes Bufferzones, Aardkundig Monument en  
Weidevogelleefgebied zijn geborgd in de kernkwaliteiten. Het Natuurnetwerk  
Nederland (NNN, gericht op de wezenlijke kenmerken en waarden van natuur en 
landschap) en Provinciale Monumenten hebben een eigen regime en vallen  
daarom buiten het BPL-regime.

4. Analyse
Beleidsanalyse
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Veerplas valt in BPL Spaarnwoude. De aardkundige en landschappelijke  
karakteristieken zijn: strandwal Spaarnwoude, veenrivieren en plassen en  
strookverkaveling van de veenweidepolder.

Beleidseisen:
Veenrivieren: De veenrivieren in het BPL Spaarnwoude en omgeving tonen  
de oorspronkelijke hoofdafwatering van het veengebied en volgen voor een  
belangrijk deel de oorspronkelijke loop. Deze waterlopen zijn onvervangbaar.
De grillige structuur moet zichtbaar blijven. Ruimtelijke ontwikkelingen die  
leiden tot het dempen of wijzigen van de waterloop zijn een aantasting van deze  
kernkwaliteit. Kleine oeveraanpassingen (zoals beschoeiing en steigers), mits  
niet over grote lengte, worden niet als een aantasting van deze kernkwaliteit  
beschouwd.

Veenweidepolder: Het verkavelingspatroon van de veenweidepolders is  
eeuwenlang grotendeels onveranderd gebleven en maakt het landschap met  
haar geschiedenis zichtbaar. Deze kernkwaliteit is onvervangbaar. Ruimtelijke  
ontwikkelingen die het verkavelingspatroon in de veenweidepolders wijzigen of  
ruimtelijke ontwikkelingen die leiden tot het dempen en wijzigen van sloten en  
andere waterlopen, zijn in ieder geval een aantasting van deze kernkwaliteit.

Open polderlandschap: Het open polderlandschap van het BPL 
Spaarnwoude  en omgeving is van grote waarde. De openheid is zeer 
kwetsbaar omdat in het
vlakke land bijna elke ruimtelijke ingreep zichtbaar is. Ruimtelijke ontwikkelingen  
in het open landschap die leiden tot (verdere) verdichting of verrommeling zijn  
een aantasting van deze kernkwaliteit. Een uitzondering vormen bijvoorbeeld  
fietspaden, omdat die niet van invloed zijn op de openheid. Ruimtelijke  
ontwikkelingen die leiden tot een hoge mate van verdichting in de linten vormen  
eveneens een aantasting van deze kernkwaliteit. Ter hoogte van de Veerplas zijn  
zichtlijnen richting het openlandschap noodzakelijk.

Dijken: de ontstaansgeschiedenis en de historisch ontstane vorm van de dijken  
zijn uniek en onvervangbaar. Ruimtelijke ontwikkelingen waarbij bijvoorbeeld 
het dijkprofiel wordt vergraven zijn een aantasting van deze kernkwaliteit.  
Dijkverbeteringen zijn mogelijk, mits de continue lijn en het herkenbare  
dijkprofiel niet aangetast worden.

3. Stelling van Amsterdam, erfgoederen van uitzonderlijk universele
waarden
Veerplas valt in het werkingsgebied van erfgoederen van uitzonderlijk universele  
waarden. De Stelling van Amsterdam is UNESCO Werelderfgoed en heeft een  
eigen beschermingsregime, waaronder de liniedijk, de forten en ook de 
schootsvelden van de forten vallen.  Ruimtelijke ontwikkelingen die niet passen 
binnen de regels van dit regime zijn  een aantasting van de kernkwaliteit.

Ruimtelijke plannen dienen bevat regels te bevatten gericht op de
instandhouding of versterking van de kernkwaliteiten van de erfgoederen van
uitzonderlijke universele waarde. Kleinschalige ontwikkelingen zijn mogelijk.
Veerplas ligt in de schootscirkel van fort aan de Liede, fort Liebrug en fort
Penningsveer.

Het unieke, samenhangende en goed bewaard gebleven, laatnegentiende-
eeuwse en vroegtwintigste-eeuwse hydrologische en militair-landschappelijke
geheel, bestaande uit:

• een doorgaand stelsel van liniedijken in een grote ring om Amsterdam;sluizen
en voor- en achterkanalen; de forten, liggend op regelmatige afstand,  
voornamelijk langs dijken; inundatiegebieden;voormalige schootsvelden  
(visueel open) en verboden kringen (merendeels onbebouwd gebied);
de landschappelijke inpassing en camouflage van de voormalige militaire  
objecten;

• Relatief grote openheid;
• Groene en relatief stille ring rond Amsterdam.

4. Concept regionale Energie Strategie Noord-Holland Zuid
In de concept Regionale Energiestrategie Noord-Holland Zuid het gebied  
Schoteroog/Veerplas aangemerkt als zoekgebied voor wind- en zonne energie. 
De concept-RES beschrijft de verkenning van de mogelijkheden voor  
grootschalige opwek van hernieuwbare energie in de regio.
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Gebiedsopgave

Ruimtelijk
• Relaties met points of interests in de wijdere omgeving: 

molen, forten
• Veilige wandelpaden
• Informatiepaneel/punt TOP Veerplas
• Wandelrondje Veerplas
• Aantrekkelijke en veilige fietsroutes vanaf het centrum 

(Oudeweg, Jan van  Kuiperweg) en de Zuiderpolder naar de 
Veerplas (groene netwerken stad – land)

• Onverzorgd bosvak tussen flyover en Veerplas opsnoeien; 
wel behouden als  bufferfunctie, maar met nog uit te 
werken keuze voor functie/gebouw

• Dijkverbetering Veer- en Waarderpolder
• Stroomvoorziening herstellen (t.b.v. evenementen)
• Aantrekkelijke onderdoorgang Oostpoort - Veerplas
• Waar mogelijk werk met werk maken; kaart achterstallig 

onderhoud koppelen  aan vernieuwing Veerplas
• Zichtlijnen herstellen vanaf bronpunten
• Prettige verbinding station – groengebied
• Parkeerplaats a/d Liede opheffen

Functies
• Meer beleving Veerplas
• Jaarrond programma
• Uitrollen wandelnetwerk Zuid-Kennemerland

Programmatisch
• Verbeteren natuurwaarden
• Energie opwekking (zonnepanelen, warmte/koude 

winning, andere generieke maatregelen voor 
verduurzaming)

• Koppeling met waterrecreatie Liede
• Nieuwe molenaar voor molen de Veer
• Doetuinen faciliteren

Look & feel
• Groot natuurlijk ingericht parkeerterrein
• De vormgeving van de autowegen en fietspaden van en 

naar de parkgebieden zouden i.s.m. de gemeente 
verbeterd moeten worden. Zowel  de entree naar 
recreatiegebied De Veerplas als recreatiegebied 
Schoteroog zijn rommelig vorm gegeven. Het is een 
bochtig parcours met veel afleidingen  door door de 
gekozen inrichting van straten, trottoirs, Verkeer Regel  
Installaties door Haarlem en het gebruik van de 
buitenruimte naastgelegen  ondernemingen.

• Meubilair en signing passend bij deelgebied en rest van 
familie van ontvangstgebieden

• Bekendmaking/marketing Veerpas

mailto:timo.cents@arcadis.com
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5. Visieschets

Versterken van de
kwaliteiten

Bij de nieuwe Veerplas komt 
zowel de  rustzoeker als culturele 
liefhebber aan zijn trekken. 

Het gebied is opgedeeld in  een 
westelijke zone met intensivering 
van  recreatie-activiteiten en een 
kalme zone  aan de oostzijde 
waar planten en dieren  de 
hoofdklanten zijn en bezoekers
serene natuurbeleving ervaren. 
Hier krijgt de natuur ook alle
ontwikkelingsruimte.

mailto:timo.cents@arcadis.com
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Het gebied heeft een groene 
hoofdentree  aan de noordzijde bij de 
parkeerplaats en  treinreizigers 
komen via station Haarlem  
Spaarnwoude aan de zuidzijde het 
gebied  in. Vanuit Oostpoort en het 
station zijn er  zichtlijnen naar het 
landschap én zichtbare  dingen om te
doen.

Qua routing komt er een ‘rondje’ 
Veerplas  met struin- en 
vlonderpaden over de plas  heen. 
Ook de kant aan de Liede wordt  
toegankelijk gemaakt voor 
wandelaars met  op strategische 
plekken uitzichtpunten.
Schapen of koeien lopen voortaan los 
over  de Veerpolderdijk d.m.v. 
veeroosters. Met  een kano of sup kun 
je hier overstappen van  de Veerplas 
naar de Liede. Ook komt er een  
aanlegsteiger voor sloepen.

Nog verder uit te denken elementen in 
het  ontwerp zijn het gebruik van de 
groenstrook  naast het Bliekpad, de 
gezamenlijke opgave  voor een veilig 
en aantrekkelijke flyover als  
verbinding tussen station, Oostpoort 
en  Veerplas.

Struinroutes, skeelerroutes, meer natuurbeleving

mailto:timo.cents@arcadis.com
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Ook wordt er gewerkt aan de 
maatregelen  voor de biodiversiteit. 
Aan de Oostzijde van  het gebied 
word er een nieuw ecologisch  
beheerplan gemaakt. De 
waterstanden en  vegetatie worden 
optimaal gemaakt voor  de Lepelaar.

Daarnaast is er ruimte om
het veenmos verder te ontwikkelen. De  
helofytenfilter wordt opgeknapt voor 
het  verbeteren van de waterkwaliteit. 
Dit project  is seperaat gefinancieerd en 
al in gang gezet. 

Deze maatregelen worden met de  
belanghebbenden nog verder
uitgewerkt.

Natuurontwikkeling

mailto:timo.cents@arcadis.com
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De onderdoorgang van de snelweg is  
aantrekkelijk gemaakt door het spoorpark  dat 
stad en land verbindt. De flyover zelf  is ten 
nut gemaakt doordat je hier kunt boulderen, 
biken of kunst bewonderen. 

Via  een kralensnoer aan openlucht 
activiteiten  biedt de Veerplas een
programmering die het gebied ook nodig 
heeft. Enkele  voorbeelden zijn waterspelen 
voor  kinderen, culturele programmering rond  
het Veerkwartier, een bootcampparcours  en 
een pluktuin/moestuin/werk aan de  winkel-
tuin voor Haarlemmers. 

De entree  aan de noordzijde krijgt hierdoor 
ook meer  opvalwaarde. Zeker met het land 
art project  wat hier mag landen. De 
parkeerplaats  krijgt een groener en 
ingetogener karakter  met herstel van 
zichtlijnen naar de plas.
Moderne voorzieningen als laadpunten  dan 
wel overkapping met zonnepanelen  horen 
daarbij. Hier vind je ook informatie  over wat 
er verder te doen is in de nabije  omgeving 
van de Veerplas. Denk aan de  forten, de 
polders, dijken, molen de Veer,  het oude 
vissersdorp Spaarndam en de
oudste strandwal van Nederland, het dorpje  
Spaarnwoude. Uiteraard ontbreken de  plekken 
voor een goede kop koffie hier niet  op.

Rust versus reuring

mailto:timo.cents@arcadis.com
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Voor het ontvangstgebied richten we 
ons op  aandacht voor intensief 
recreatie áls hoge  natuurwaarden áls 
verhalen uit het verleden.  

We verbeteren de routing, 
bereikbaarheid  en vindbaarheid van 
het gebied. 

Het beheer  wordt ecologischer en de 
beleving van het gebied gaat omhoog. 

De programmering
van het gebied sluit aan de bij de 
beoogde  doelgroepen van 
‘Ondernemend Paars’
en ‘Ingetogen Aqua’. 

Deze visieschets  van de Veerplas 
is een eerste stap in de
planvoorbereidingsfase. Nadere 
uitwerking vraagt de inpassing van de 
energietransitie en verduurzaming.

De vervolgstappen  zijn in het 
volgende hoofdstuk uitgelegd.

Dit is het ontvangstgebied Spaarwoude Haarlem Veerplas!

mailto:timo.cents@arcadis.com
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6. Participatie paragraaf en vervolg

Voor het bestuurlijke vervolg 

en verdere participatie: 

zie het separate routeboekje 

bestuurlijke besluitvorming

Bijeenkomsten mei – oktober 2020:
 Mei 2020 online ontwerpsessie PNH, gemeente, SBB, RNH
 Juni 2020 wandeling in gebied RNH, ondernemer
 Juni 2020 fysieke tekensessie PNH, gemeente, RNH, ondernemer
 Juli 2020 werkbezoek gedeputeerde Ilse Zaal 
 Aug 2020 fysieke tekensessie PNH, gemeente, RNH, ondernemer
 Sep 2020 bredere ambtelijke groep provincie Noord-Holland
 Sep 2020 Rijnland ihkv verhogen dijk Waarder- en Veerpolder
 Sep 2020 wethouder Berkhout incl. ambtelijke ondersteuning
 Sep 2020 Rijnland ihkv bredere afstemming strategische ontwikkelingen
 Sep 2020 ontwikkelmanager en projectteam Oostpoort
 Okt 2020 wethouder Berkhout & Roduner 
 Okt 2020 bewonersvereniging Haarlemmerliede en Penningsveer
 Okt 2020 sessie biodiversiteit met natuur- en waterorganisaties
 Okt 2020 sessie -vanuit Buitenpoorten georganiseerd - omtrent 

samenwerking
 Okt 2020 presentatie Uitvoeringsprogramma aan algemeen bestuur 

Recreatieschap Spaarnwoude
 Okt 2020 presentatie Uitvoeringsprogramma (‘roadshow’) aan diverse 

ambtenaren gemeente Haarlem

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ficon-icons.com%2Fnl%2Fpictogram%2Fde-weg-het-perspectief-van-bochten%2F74166&psig=AOvVaw3xGYlb6fmKssyp4jsOrup8&ust=1603265764755000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCEuMXUwuwCFQAAAAAdAAAAABAQ
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7. Indicatieve kostenraming revitalisering Veerplas 

Na het vaststellen van deze ambitieschets en het doorlopen participatie traject volgt een voorlopig ontwerp (VO) met 

exploitatieopzet en een meerjaren ontwikkel- en financiële strategie, deze bevat:

 maatregelen korte/lange termijn

 meekoppelkansen

 afhankelijkheden andere ontwikkelingen

 beheertoets

 quick scan uitvoerbaarheid

 subsidiescan

 opbrengsten

 bron en verdeling financiering ((reserves, lenen, subsidies, bijdragen derden, verhogen participantenbijdrage, 

meekoppelen GO)

De inschatting is dat het recreatieschap 75% van de hierboven genoemde kosten op zich neemt. 

Post Raming

Directe kosten (opruimen, grondwerk, verhardingen, 
groenwerkzaamheden, inrichting, incl. 10% onvoorzien)*

€ 2.150.000

Indirecte kosten aannemer (eenmalige kosten, bouwplaatskosten, 
algemene kosten, winst & risico)

€    500.000

Plan, ontwerp en directievoering (10% van aanneemsom voor 
opdrachtgever, 5% van aanneemsom voor opdrachtnemer)

€    325.000

BTW 21% €    625.000

TOTAAL incl. BTW € 3.600.000

Ingenieursbureau Arcadis heeft op basis van normkosten een indicatieve kostenraming opgesteld voor de realisatie van 

het voorliggende visieontwerp. 

* Excl. de kosten voor landart, onderdoorgang naar Oostpoort en evt. hotel/leisure ontwikkeling bosstrook




