
Tussen de steden Velsen, Haarlem, Amsterdam en Haarlemmermeer ligt Spaarnwoude Park. Een natuurrijk ‘stadspark’, vol 
leven en tegelijkertijd een oase van rust. Hier geniet je van de natuur, het buitenleven en de rijke historie. De ligging dichtbij 
grote steden en wijken maakt Spaarnwoude Park enorm belangrijk. Hier kun je even ontsnappen aan de drukte van alledag, 
op jouw eigen manier.

2021  in 
vogelvlucht

Wat hebben we gerealiseerd? 

Spaarnwoude Park

Kansen voor ecologisch beheer

Recreatieschap Spaarnwoude wil een bijdrage 
leveren aan het ontwikkelen en in stand 
houden van de natuurwaarden en -doelen, en 
aan het verbeteren van de biodiversiteit in het 
beheergebied. Om deze reden zijn in 2021 
quickscans en ‘veld experimenten’ uitgevoerd. 
Deze geven een beter beeld van de potenties 
en de kansen van een aantal specifieke 
beheermaatregelen. Ze vormen daarmee 
de basis voor het ecologisch beheerplan 
voor de periode 2022-2031. 
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Nieuwe fase Uitvoeringsprogramma 

Centraal staat in 2021 de uitvoering van de 
Visie Spaarnwoude Park 2040, rijk aan natuur, 
buitenleven en verhalen uit het verleden. We 
pakken de meest kansrijke projecten op, 
starten met de planvoorbereiding en eind 
december stelt het bestuur voor vrijwel al 
deze projecten geld beschikbaar zodat deze 
een volgende fase kunnen ingaan. Spaarn-
woude Park krijgt hiermee concreet invulling 
en wordt daarmee beter zichtbaar voor de 
bezoeker.

Achterstallig onderhoud op orde

Ook in 2021 investeert het recreatieschap 
succesvol in de aanpak van het achterstallig 
onderhoud zodat dit een acceptabele 
omvang krijgt. Wandel-, fiets- en skeeler-
paden in het gebied Velsen/SnowWorld 
krijgen een opknapbeurt, beschoeiingen 
worden in de Houtrak vervangen door 
natuurvriendelijke varianten en bij de Veer-
plas door duurzame kunststofvarianten met 
faunatrappen voor watervogels en amfibieën.

Hoe staat het schap er voor?

De geconsolideerde jaarrekening geeft een positiever 
exploitatieresultaat dan was begroot. Het coronavirus 
heeft een kleinere impact dan verwacht. Het verlies uit 
inkomsten evenementen, huur en erfpachten is kleiner 
dan begroot. Het doorschuiven van projecten naar 2022 
en lagere baten zorgen voor lagere lasten.
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Vernieuwing en verbreding horeca, 
recreatie en natuur

De start van de nieuwbouw van het duurzame Pannenkoeken 
Paviljoen eind 2021 vormt de eerste zichtbare vernieuwing van 
de Groene Weelde. De komende jaren werkt het recreatieschap 
aan een  betere entree, de uitbreiding en meer natuurlijke 
inrichting van de parkeerplaats, wandelpaden, een natuurspeel-
plaats en een nieuw hondentrimveld. Ecotrappen voor amfibie-
en en eenden bij de watergangen, bloemrijke bermen en een 
vleermuizenhotel dragen bij aan een betere ontwikkeling van 
flora en fauna.

Herbestemming Fort benoorden Spaarndam

Vanaf 2020 werkt het recreatieschap in 
nauwe samenwerking met belangheb-
bende partijen aan herbestemming 
van Fort benoorden Spaarndam en 
het nabijgelegen munitiecomplex. 
Dit resulteert in 2021 in een Bidbook 
met ideeën voor herontwikkeling. 
De ideeën variëren van bijvoorbeeld 
een tiny office community, een 
kleinschalig holistisch paardencen-
trum tot een militair museum. In 2022 
start de werving naar de geschikte kandi-
daat voor herontwikkeling van deze verbor-
gen parel van de Stelling van Amsterdam.

Beleef het boerenleven

Informatieboerderij Zorgvrij is na 40 
jaar toe aan een nieuwe fase. De 
doorontwikkeling naar een toeganke-
lijk gemengd boerenbedrijf met een 
divers en jaarrond aanbod van voorzie-
ningen en activiteiten voor gezinnen 
staan daarbij centraal. Gestart wordt met 
het ontwikkelen van de buitenruimte. De 
komende vijf jaar maken we deze aantrekkelijker 
door uitbreiding van de boomgaard en de aanleg 
van een tuinderij, voedsel- en varkensbos.

Meer mountainbikemogelijkheden

Het recreatieschap draagt bij aan de aanleg, 
herinrichting en renovatie van een mountain-
bikeparcours door de Boseilanden en de Groene 
Weelde door de plaatselijke Mountainbike-
vereniging Noordbikers. Hiermee voorzien we in 
een toenemende behoefte aan buitensport en 
een veilige scheiding tussen verschillende 
gebruikers. Het tracé wordt in samenspraak met 
de ecoloog aangepast voor marterachtigen. Uit 
ecologisch onderzoek blijkt het gebied geschikt 
te zijn voor deze diersoort.

Natuur en recreatie gaan goed samen

In samenwerking met Landschap Noord-Holand 
en het bedrijf Iron Mountain uit de Waarderpol-
der realiseren we in het buitendijkse gebied 
Oeverlanden aan de Liede zowel natuur als 
recreatieve voorzieningen. Dit doen we door 
opgaande beplanting te verwijderen, een poel 
aan te leggen, veenmosrietland te ontwikkelen 
en een wandelpad en uitzichtpunt te realiseren. 
Zo maken we dit gebied aantrekkelijker voor 
dieren, vogels en  mensen. 

Het Veerkwartier 2.0

In 2021 heeft het recreatieschap afspraken gemaakt 
met de ondernemer van het huidige tijdelijke restau-
rant Het Veerkwartier over de bouw van een nieuw 
energieneutraal pand van natuurlijke bouwmaterialen 
dat multifunctioneel kan worden gebruikt. Onderdeel 
van de plannen vormen een speeleiland en buitenthe-
ater. Streven is het gebied de komende jaren samen te 
ontwikkelen tot een aantrekkelijk, herkenbaar, groen 
en levendig startpunt voor een ontdekkingstocht in 
Spaarnwoude Park.
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