
Visie en uitvoeringsprogramma
Spaarnwoude Park/
Ontvangstgebied De Groene Weelde

Toelichting voor geïnteresseerde betrokkenen bij Spaarnwoude

“Rijk aan natuur, buitenleven en verhalen uit het verleden”



Filmpje Spaarnwoude Park 2040

https://youtu.be/T5EIwx9fmIM

https://youtu.be/T5EIwx9fmIM


Belangrijkste punten:
1. Versterken natuur, verhogen biodiversiteit, 

landschap en cultuurhistorie
2. Ontwikkeling ontvangstgebieden voor 

zonering en spreiding
3. Verouderde gebouwen vervangen
4. Fietsbereikbaarheid (in Spaarnwoude en 

vanuit de steden)
5. Wegwerken achterstallig onderhoud

Uitvoeringsprogramma 
Spaarnwoude Park 2020 - 2024



Ontvangstgebied Haarlemmermeer > De Groene Weelde

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwip9Nv39tHiAhWIblAKHWk8D-MQjRx6BAgBEAU&url=https://www.yelp.nl/biz_photos/pannenkoeken-paviljoen-cruquius-2?select%3DyCEZd9jtRCTEKVyaUeFvJA&psig=AOvVaw03YGOoUZsHOWRdDEQyO9Ko&ust=1559809923605767
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VISIEKAART / GROENE WEELDE EN OMGEVING
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Gebiedsopgaven

Met input van bezoekers, beheerder, gemeente, ondernemer voorlopig gedefinieerd: 

• Huidige bezoekers beter bedienen 

• Bezoekers toekomstige woonwijken Westflank/Wickevoort

• Aantrekkelijke, herkenbare entree vanaf N201/Spieringweg (beleving ontbreekt)

• Veilige wandelpaden, aansluiting op wandelnetwerk Zuid-Kennemerland

• Aantrekkelijke en veilige fietsroutes vanaf centrum en Westflank

• Capaciteit parkeerplaats vergroten voor bezoekers aan gebied en restaurant. Laadpalen voor auto’s en E-bikes 

• Natuurlijk ingericht parkeerterrein (nu volledig asfalt) met solitaire bomen voor foeragerende vleermuizen

• Parkeerstrip nabij Spieringweg opheffen ten gunste van aantrekkelijke entree



Gebiedsopgaven - vervolg

• Nieuwe aanplant rondom Tennet-locatie en herstel mountainbikeroute (loopt) 

• Verbeteren natuurwaarden, verhogen biodiversiteit: ecologisch beheerplan

• Koppeling met natuur Westflank: passage onder N201 voor kleine zoogdieren (marters)?  

• Relaties met omgeving versterken door Toeristisch Overstap Punt (TOP): bezoekers informeren over Big 
Spotters Hill, gemaal, forten, liniedijk

• Toevoegen van nieuwe recreatieve functies en routes?



Visieschets

• Aantrekkelijke, herkenbare entree vanaf N201/Spieringweg als belangrijke impuls

• Huidige bezoekers beter bedienen, rekening houden met toename bezoekers 

toekomstige woonwijken Westflank (Wickevoort)

• De entree, het zogenaamde ontvangstgebied, voor intensiever gebruik

• Van daaruit trekt de bezoeker het rustiger deel van het gebied in

• Verhogen biodiversiteit

• Nieuwe functies en routes?
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Van planvoorbereiding naar uitvoering

• Nu schetsontwerp, ophalen ideeën

• Uitwerken van Voorlopig Ontwerp:

 Keuzes formuleren

 Fasering 

 Financiële dekking 

• Eind 2021 go/no go besluit bestuur Spaarnwoude

• 2022 start uitvoering



Visie en projecten terugvinden? www.spaarnwoude.nl, kopje Spaarnwoude Park

http://www.spaarnwoude.nl/
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