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Geachte gemeenteraadsleden en Provinciale Statenleden,
Het Recreatieschap Spaarnwoude bereidt zich voor op de toekomst: de steden rondom het gebied groeien en
actuele duurzaamheidsthema’s zoals realisatie van het Natuurnetwerk Nederland, klimaatadaptatie, wateropgaven en bodemdaling, maar ook het inspelen op de steeds veranderende behoeften van de recreant
vragen om een geactualiseerde visie en dynamisch en ondernemend recreatieschap. Het recreatieschap
stelde daarom een integrale visie op. 0p 17 oktober 2019 gaf het algemeen bestuurde conceptvisie vrij voor
zienswijzen. Het hoofddoel van de visie is doorgroeien van recreatiegebied Spaarnwoude tot een veelzijdig
en duurzaam Spaarnwoude Park 2040. De visie wordt na vaststelling (planning: voorjaar 2020) gebruikt als
leidraad voor het programma van het recreatieschap de aankomende jaren en als toetsingskader voor
ruimtelijke initiatieven.
Zienswijzeperiode
Wij stellen u in de gelegenheid om te reageren op de conceptvisie Spaarnwoude Park 2040 tot en met
14 februari 2020. We horen graag uw reactie op het concept, ook als u het er mee eens bent. Het bestuur
biedt daarbij aan een ‘rondje langs de velden’ te doen om per raad en Staten een presentatie en/of uitwisseling
van gedachten en ideeën te verzorgen.
Ruimte voor natuur, historie en kerngebieden voor recreatie
Na een participatietraject met bewoners, ondernemers en organisaties ligt er een visie voor die ontwikkel
richtingen biedt voor dit bijzondere natuur- en recreatiegebied. In de visie combineren we natuurinclusieve
recreatie in kwaliteit en kwantiteit met versterking en compensatie van natuur op plekken waar de unieke
cultuurhistorische achtergrond van het gebied als het ware een voorzet voor doet: de linie en schootsvelden
van de Stelling van Amsterdam en de loop van het Oerij. De visie biedt u een blik op de toekomst waarbij
toenemende bezoekersaantallen en doorontwikkeling van intensieve vormen van recreatie gepaard gaan met
een ecologisch waardevoller landschap van natuur en extensieve recreatiemogelijkheden. Deze nieuwe
duurzame balans bepaalt de nieuwe identiteit van Spaatnwoude Park 2040.
Uw betrokkenheid tot nu toe: werkconferentie 6 februari
Eerder verwelkomden we u op de werkconferentie ‘De speelruimte van Spaarnwoude Park’ van 6 februari jI.
Naast velen van u waren ook bewoners, ondernemers en organisaties aanwezig om mee te denken met een
visie die ook daadwerkelijk uitgevoerd kan worden’, in de woorden van de gedeputeerde. Uw bijdrage op die
dag vormt de rode draad in de visie Spaarnwoude Park 2040.
Recent hebben wij u ook uitgenodigd voor een reflectiesessie op de conceptvisie Spaarnwoude Park op
23 septemberjl. Dit was in combinatie met een werkbezoek om het gebied beter te leren kennen. Helaas was
het aantal aanmeldingen te gering om de bijeenkomst succesvol door te kunnen laten gaan. We hebben
hiermee de kans gemist om in gezamenlijkheid de kansen en (on)mogelijkheden voor Spaarnwoude Park te
bespreken.
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Tot slot
We nodigen u graag uit met ons de beweging te maken van een gebied buiten de stad dat relatief weinig
aandacht krijgt naar een volwaardig park tussen de steden, met alle aandacht en waardering die daarbij hoort.
Met vriendelijke groet,
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