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VERSLAG 
 
Bijeenkomst Tweede bijeenkomst bewoners, organisaties en ondernemers werkgroep ontvangstgebied 

Houtrak 
Datum 31 mei  2021 
Locatie MS TEAMS 
Aanwezig Bewoners/organisaties: Jacob de Bruin, Leo Kranenburg, Frances de Waal, Han van der 

Ploeg, Piet Veel 
Ondernemers: Natasja Veenboer, Marcel Elias, Teun Jansen 
Recreatieschap: Bart van Dijk, Adriaan van Koeverden, Timo Cents, Elise Bos Eyssen 

Afwezig Bewoners: Leo Clijsen (met afmelding), Iris Wanders, Tom Staphorsius (BvE Droomparken), 
Chris Buzink, Dik Vonk 
Ondernemers: Carla Monhemius, Erik Ruts, Oscar Persoon, Mat Herben (met afmelding) 
 

 
 
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.  
 
De deelnemers is gevraagd wat zij hopen in ieder geval terug te zien in de visieschets n.a.v. de eerste ronde. Dit is: 

 Aandacht voor de wandelpaden en de voetganger, met aantakking van de structuur op de woonomgeving 
 Multifunctioneel bruikbaar gebied 
 Routing en paden 
 Stoere struinnatuur 
 Kunst 
 Gezelligheid en horeca 
 Aandacht voor mobiliteit 
 Visuele variatie in ecologie en aangepast maaibeheer 
 Mooie entree vanaf station 
 Leuke speelplaats voor kinderen 
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Geplaatste opmerkingen: 
 
Routing / paden / mobiliteit 
 De auto mag zo min mogelijk ingezet worden als vervoermiddel. Door anderen is aangegeven dat dit al een stuk verbeterd is ten opzichte van vroeger. Het is alleen nog 

mogelijk bij de Michielseweg om een rondje op het gras te maken.  
 Het rondje langs de flanken als het gebied afgesloten is voor evenementen, is saai.  
 Een prettige, veilige en goed aansluitende fietsverbinding richting het zuiden (Haarlemmermeer – Houtrak) is er eigenlijk niet. Daardoor is de Houtrak veel beter bereikbaar 

vanuit Amsterdam en Haarlem. 
 De nieuwe fietsontsluiting Zuiderweg – Machineweg is niet nodig. Het huidige fietspad voldoet al.  
 Leg een veilige en logische fietsverbinding aan tussen het station en Droomparken. Nu gaat men of langs de woonboten (=potentiele overlast) of fietst over de wethouder 

van Essenweg (=gevaarlijke 80 km weg). Dit speelt vooral als het park afgesloten in tijdens evenementen. Het is een ontbrekende schakel.  
 Een veilige wandelroute vanaf de woonarken het park in en naar de Bretten ontbreekt 
 De vraag is of overal dezelfde gescheiden structuur behouden moet blijven, of dat er meer shared space oplossingen zijn. In het Haarlemmermeerse bos is er een breed 

pad en daar werkt het best om voetgangers en fietsers samen te voegen. 
 

Uitstraling / inrichting / beheer 
 Graag laadpalen plaatsen bij de parkeerplaatsen. Nb. vanuit het schap wordt dit al onderzocht waar het kan.  
 Het probleem van sociale veiligheid zoals geschetst in de vorige bijeenkomst, los je niet op met alleen verlichting. 
 Het nieuwe ontwerp is mooi en een aangename verrassing. De saaie herhaling van dezelfde bomen wordt hiermee onderbroken en die variatie is leuk. Zo natuurlijk 

mogelijk inrichten is het verdere devies, met variatie in de zomen.  
 
Recreatie 

 Jan Soldaat rijdt met legervoertuigen door het gebied? Aangegeven wordt dat deze partij niet welkom is, omdat zij dit zonder vergunning en leges doen. Gevraagd wordt 
of als zij wel betalen, wel welkom zijn. Hier is negatief op gereageerd vanwege ervaringen in het verleden. 

 Evenementen zijn niet in de zomervakantie, maar daarvoor of daarna. Het argument dat bewoners in de zomervakantie toch in het buitenland zijn en geen gebruik maken 
van de Houtrak, is niet reëel. 

 Het is handig dat als er evenementen zijn, dat dan duidelijk bij de ingangen / parkeerplaatsen staat wat er in het gebied nog wel te bereiken en te doen is. 
 Graag de horecavoorziening bij Droomparken ook intekenen. 
 Het plan rond boerderij de Borneohoeve is interessant en leuk om een koppeling te maken met de landbouwgeschiedenis 
 Het Geuzenbos en de Bretten zijn al aardig opgeknapt, met daardoor een andere beleving, het is niet erg dat de Houtrak tot nu toe ‘vergeten’ is. Dat creëert meer 

bezoekers, ook al is er begrip voor dat dit gedaan wordt.  
 

 


