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De eerste visieschets wordt momenteel getoetst bij de omgeving en de gebruikers, de opmerking zullen 
worden verwerkt en naar verwachting in Q4 van 2021 wordt de aangepaste visieschets voorgelegd aan het 
bestuur van het recreatieschap Spaarnwoude. In bijgaande link is de eerste visieschets te raadplegen.

De programmamanager van het recreatieschap Spaarnwoude heeft conctact gehad met de griffie en 
voorgesteld om een informatiebijeenkomst op locatie te organiseren, echter gezien de corona-
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In het kader van de Visie Spaarnwoude Park 2020, heeft het recreatieschap Spaarnwoude voor het gebied 
rondom de Veerplas een ambitiedocument met een eerste visieschets opgesteld voor het 
uitvoeringsprogramma. Hierbij is door de gemeente aangegeven dat hierbij onderzocht moest worden of 
"Doetuinen", een vrij toegankelijk natuurspeelterrein, trap- en speelveldjes en/of andere duurzame groene 
recreatieve invullingen, op een duurzame wijze ingepast kunnen worden in de betreffende zone. In de 
eerste visieschets is in deze zone in ieder geval een pluktuin opgenomen.

Onderwerp
Motie 24.3 De Oostpoort met natuurlijk recreatief duurzaam te 
gebruiken groen

Omschrijving
• In de verdere uitwerking van de visie aan de oostzijde 
van de Camera Obscuraweg, te onderzoeken of "Doetuinen", 
een vrij toegankelijk natuurspeelterrein, trap- en speelveldjes 
en/of andere duurzame groene recreatieve invullingen, op een 
duurzame wijze ingepast kunnen worden in de zone tussen het 
geprognotiseerde hotel en de toegangsweg naar de Veerplas.

Stand van Zaken/afdoening
13/04/21
De gronden ten Oosten van de N200 (c.q. Camera Obscuraweg) zijn niet in eigendom bij de gemeente 
Haarlem maar in eigendom van Staatsbosbeheer. Deze gronden vallen binnen de ontwikkeling van de Visie 
Spaarnwoude Park 2020 en vallen daarmee buiten de gebiedsontwikkeling van Oostpoort.
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omstandigheden is dit vooralsnog afgewezen.

Het voorstel is de motie hiermee af te doen.

Afdelingsmanager Visser, A.

Portefeuillehouder Roduner, F.J.
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