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VERSLAG 
 
Bijeenkomst Tweede ambtelijke werkgroep ontvangstgebied Houtrak 
Datum 31 mei 2021 
Locatie MS TEAMS 
Aanwezig Gemeente Haarlemmermeer: Alex Jansen, Marieke Adrichem 

Gemeente Amsterdam: Marissa Buur, Kirsten Plattje 
RNH: Bart van Dijk, Adriaan van Koeverden, Timo Cents, Norbert Daemen (deels), Elise Bos 
Eyssen 

Afwezig Gemeente Haarlemmermeer: Moniek van Leeuwen, Jarno Kamphuis (deels) 
 
 
In de tweede bijeenkomst is een terugblik gegeven van de input uit de andere groepen (bewoners, ondernemers) en de gebiedswandeling. Ook is een nieuwe versie van de 
visieschets gepresenteerd.  
 
Geplaatste opmerkingen: 
 
Routing / paden 

 Houtrak heeft een totale structuur van wandelpaden, zelfs bij het grote veld waar je nu enkel over het fietspad kunt wandelen. Deze zijn voor een deel overgroeid door 
gebrek aan onderhoud.  

 De vraag is of overal dezelfde gescheiden structuur behouden moet blijven, of dat er meer shared space oplossingen zijn. Ook is de vraag of er overal bordjes moeten 
staan (dit is een wandelpad, dit fietspad).  

 Maak themaroutes. Voor de gezellig lime doelgroep simpel en duidelijk en voor de rode doelgroep struin en avontuurlijk. 
 
Uitstraling / inrichting / beheer 

 De betonblokjes zijn lomp en grof, steun om die weg te halen 
 In de visieschets zit meer lijn dan in de eerste versie. De contrasten tussen de parkweides en natuureilanden mag groter gemaakt worden. Nu hebben de parkweides best 

veel natuurlijke beheeruitstraling gekregen.  
 Vroeger was het nu bedachte natuureiland ook begraasd. De bodem en flora werden echter kapot getrapt, en uit ecologisch onderzoek van bureau Ben Kruijsen bleek dat 

er geen meerwaarde voor de natuur was. Ook ontstond er soms conflict met loslopende honden.  
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 Voor het festivalterrein gelegen ten oosten van de woonboten bij zijkanaal F is nu niets ingetekend. Dit hoort wel bij het areaal. Wat kun je doen aan de slootkanten, 
struweel, wandeling over dijkje richting gemaal en Geuzenbos).  
 

Recreatie / beleving 
 Bij het Tuineiland is het goed om ook de link met het verleden van de droogmakerij te leggen 
 Bretten wil graag een aparte afspraak over (gezamenlijke) horeca, bezoekerscentrum en bewegwijzering. 
 


