Online bijeenkomst ontvangstgebied Veerplas
Bijna 40 geïnteresseerden lieten zich 1 april (online) informeren over de plannen voor
ontvangstgebied Veerplas bij Haarlem en konden daarbij aandachtspunten voor de uitwerking
meegeven. Met zowel complimenten als aandachtspunten kan het projectteam in opdracht van
recreatieschap Spaarnwoude nu aan de slag met het voorlopig ontwerp voor het gebied.
Na een aftrap van Robbert Berkhout, wethouder bij de gemeente Haarlem en tevens bestuurslid van
recreatieschap Spaarnwoude kregen de deelnemers een toelichting op de visieschets voor
ontvangstgebied Veerplas van projectleider Elise Bos Eyssen. Daarna nam Merel Janssen, de
ondernemer van horecalocatie het Veerkwartier, het stokje over om uitleg te geven over de pannen
van de horecalocatie aan de Veerplas.
Struinen, fietsen, zwemmen, roeien en meer
In de visieschets voor het recreatiegebied zijn onder andere plannen opgenomen voor struinroutes,
een rondje rondom de Veerplas, een betere fietsverbinding vanaf het station, een pluktuin en
voedselbos. Daarnaast wordt er gedacht aan loopvlonders over water, een zwemsteiger,
bootcampterrein en buitentheater. Om recreanten met kano’s en roeiboten de oversteek van en naar
de Mooie Nel te laten maken zijn een steiger en overstapplaatsen in de schets opgenomen.
Multifunctionele locatie Het Veerkwartier
De plannen voor Het Veerkwartier bestaan uit een energieneutraal horecapand dat gedeeltelijk onder
de grond ligt en multifunctioneel is in gebruik. Het pand wordt duurzaam, natuurinclusief en is volledig
demontabel. Dichtbij Het Veerkwartier komen een speeleiland met buitentheater te liggen. Voor de
horecalocatie kan straks jong en oud via een zwemsteiger een frisse duik in de Veerplas nemen.
Aandachtspunten en ideeën
De reacties van de aanwezigen zijn overwegend positief. Uiteraard zijn er ook enkele aandachtspunten. Deze liggen vooral op het terrein van parkeren. De vraag is of er voldoende parkeerplekken
zijn op piekmomenten. Ook de toegankelijkheid van rolstoelgebruikers is een punt van aandacht.
Ideeën zijn er in de vorm van hondenzwemplekken, een bloesembos en vooral slingerende struinpaadjes worden door de aanwezigen gewaardeerd. Een van de uitgangspunten van de visieschets is
dat de natuur er beter op moet worden. De geplande vlonders in de buurt van kwetsbare natuur
vragen dan ook nadere bestudering. Hierover vindt nader overleg plaats met ecologen. Een van de
deelnemers brengt de toegankelijkheid van wegen bij het plaatsten van veeroosters naar voren. En
tenslotte wordt aandacht gevraagd voor de waterkwaliteit; de plannen mogen uiteraard geen
negatieve invloed hierop hebben.
Vervolgstappen
Het projectteam gaat de komende maanden aan de slag met de verzamelde informatie en vertaalt de
plannen naar een voorlopig ontwerp. Waar nodig vindt nader onderzoek plaats. In de tweede helft van
2021 biedt het recreatieschap de omgeving gelegenheid om op dit voorlopig ontwerp te reageren.

