
Tussen Haarlem, Hoofddorp en Amsterdam vind je de recreatiegebieden van Spaarnwoude. Het is een oase van groen waar je van 
alles kunt beleven. Je kunt er bijvoorbeeld heerlijk wandelen en fietsen door de veenweidegebieden, klimmen, skiën en paintballen. 
In de Groene Weelde ligt de Big Spotters Hill, deze piramidevormige heuvel met fantastisch uitzicht over de Haarlemmermeer is 
populair voor een stevige heuveltraining. 's Zomers zijn de gebieden het perfecte decor voor festivals en bij Informatieboerderij 
Zorgvrij is het hele jaar door veel te doen. Hieronder stippen we een aantal hoogtepunten van 2019 aan. 
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Meer highlights op de volgende pagina

Spaarnwoude

Spaarnwoude Park 2040

Samen met onze stakeholders is hard 
gewerkt aan een nieuwe, integrale lange 
termijnvisie voor de ontwikkeling van 
Spaarnwoude tot Spaarnwoude Park. 
De conceptvisie is door het algemeen 
bestuur van het recreatieschap vrijgege-
ven voor zienswijze. Ondertussen wordt 
een uitvoeringsprogramma geschreven 
voor de realisatie van de visie.

Verbeterde Planning & Control cyclus

Recreatie Noord-Holland werkt aan 
verbetering van de planning & control 
cyclus. Het betreft het proces, de 
aanpak, integrale planning, vorm, 
inhoud en leesbaarheid van de 
financiële stukken.

Hoe staat het schap er voor?

Om de begroting structureel in evenwicht 
te brengen, is in 2018 door het bestuur 
besloten om de participantenbijdrage 
structureel te verhogen met € 1,9 miljoen 
met ingang van 2019.
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Bescherming bij het landje van Gruijters

Bij het landje van Gruijters leven een aantal bijzondere soor-
ten weide- en watervogels, waaronder de grutto. Samen met 
vrijwilligers en boeren in het gebied worden maatregelen 
genomen in de inrichting en het beheer om deze weide- en 
watervogels te behouden en te beschermen.

Vogel het bokje laat zich zien

Het bokje, verwant aan de watersnip, is een 
beschermde vogelsoort die slechts in beperkte mate 
in Nederland voorkomt als wintergast. Doordat het 
schap een natuurvriendelijke oever heeft aangelegd 
en zodanig beheerd, zijn er bokjes aangetroffen in het 
gebied rond De Batterij (Halfweg). De bokjes maken 
hier een tussenstop. Het beheer is ingericht om het 
bokje elk jaar te laten terugkomen.

Wormen verbeteren
de bodemstructuur

Ongeveer 160 kilo wormen zijn uitgezet om de 
bodemstructuur bij het MH17 monument te verbete-
ren. De wormen zetten organisch materiaal in de 
bodem om en zorgen voor een luchtigere structuur en 
vermenging van de verschillende bodemlagen. De 
herdenkingsbomen groeien hierdoor zichtbaar beter.

Geslaagde evenementen

Er waren 21 verschillende sport-, muziek- en 
culturele festivals met meer dan 1.000 bezoe-
kers, waarvan 7 meerdaagse evenementen. 
Muziekevenement Dance Valley vierde dit jaar 
zijn 25 jarig jubileum. Met behulp van de 
expertise van het schap behaalde Latin Village 
dit jaar een lovenswaardige prestatie doordat 
goede voorbereidingen zorgden voor een 
beter verloop van het evenement. 

Werving definitieve
horecaontwikkeling Veerplas

Via een onderhandse werving- en selectieprocedure is 
er een permanente horecavoorziening aan de Veerplas 
geworven. Het Veerkwartier streeft naar een overtui-
gend plan waarbij de balans wordt gezocht tussen 
natuur en recreatie in combinatie met duurzaamheid. 
In het voorjaar van 2021 streven zij naar de opening van 
een nieuw paviljoen.

Vogelkijkhut bij de Tuinen van West

Bij de Tuinen van West is in samenwerking met de 
gemeente Amsterdam een vogelkijkhut geplaatst. 
Hiermee wordt ingespeeld op de combinatie van natuur 
en beleving. In het gebied komen een aantal bijzondere 
watervogels voor, zoals de roerdomp, steltlopers en de 
smient. Het beheer komt in handen van het recreatieschap. 
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