Evenementenkalender
Voor raden en staten • juni 2021

Corona is nog niet voorbij, maar organisatoren van evenementen zijn positief over de toekomst en kijken
weer vooruit. Op deze kalender vindt u alle evenementen die voor 2021 gepland staan in Spaarnwoude met
3500 bezoekers of meer. Deze zijn onder voorbehoud van vergunningsverlening van de gemeente. Door de
onvoorspelbaarheid van het virus kan het zijn dat evenementen niet doorgaan, worden verzet of in een andere
vorm plaatsvinden. Houd daarom onze website www.spaarnwoude.nl in de gaten voor de laatste updates.

Evenement

Datum 2020

Locatie

Gemeente

Bezoekersaantal

3-4 jul

Groene Weelde

Haarlemmermeer

8.000 per dag

24 juli

Veerplas

Haarlem

5.000

14 aug

Oosterbroek

Velsen

25.000

15 aug

Oosterbroek

Velsen

25.000

21/22 aug

Oosterbroek

Velsen

25.000 per dag

Mud Masters

Veerplas festival

Dance Valley

Dutch Valley

LatinVillage
27-29 aug

Mysteryland

Groene Weelde en
Plesmanhoek

18.000 vrijdag-maandag
Haarlemmermeer

camping
58.000 per weekenddag

28 aug

Houtrak

Haarlemmermeer

8.000

16/17 okt

Oosterbroek

Velsen

4.000 per dag

Wooferland

Strong Viking
Beperken van overlast voor mens en natuur
Er is meer dan ooit behoefte aan afleiding en plezier. Verder zijn evenementen
een belangrijke inkomstenbron voor het recreatieschap, maar wij realiseren

We zouden u graag uitnodigingen voor een kijkje

ons ook dat evenementen voor overlast kunnen zorgen. Samen met de

achter de schermen bij een van de evenementen,

organisatoren maken wij afspraken om overlast tot een minimum te beperken

maar vanwege de corona beperkingen is dat helaas

voor bewoners, ondernemers en overige recreanten, maar ook voor de planten

niet mogelijk dit jaar. Wilt u toch meer weten of

en dieren. Daarbij worden er in overleg met de organisator, gemeente(n) en

heeft u vragen? Schroom dan niet om contact op

diensten maatregelen getroffen met betrekking tot de verkeersveiligheid,

te nemen via evenementen@spaarnwoude.nl

het opruimen van (zwerf)afval en het voorkomen van openbare ordeproblemen.

Volg ons op:

