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Impact Jaarstukken:
effecten van coronacrisis in beeld

Langere doorlooptijd
gebiedsproces herontwikkeling
fort benoorden Spaarndam
Fort benoorden Spaarndam en het voormalig munitiecomplex is een verborgen

Het dagelijks bestuur heeft de financiële jaarstukken van
Recreatieschap Spaarnwoude voorlopig vastgesteld.
Deze stukken brengen de effecten van de coronacrisis goed
in beeld. Zo is het aantal bezoekers in het recreatiegebied
Spaarnwoude met bijna 30% gestegen ten opzichte van
2019. Daartegenover staat wel dat de lasten voor toezicht,

parel in het recreatiegebied. Deze parel verdient het om met zorg opgepoetst

schoonmaak en de ondersteunende organisatie ook zijn

te worden. Het recreatieschap is samen met omwonenden een gebiedsproces

gestegen. De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat er een groot

gestart over het toekomstige gebruik van het gebied.

verlies aan inkomsten uit huren, erfpachten en evenementen is

In december is het Programma van Eisen afgerond. Het proces kost wel

gemaakt. Het dagelijks bestuur kiest ervoor om het negatieve

meer geld dan gedacht. Dit komt omdat er subsidie is misgelopen en
lampen zijn gestolen. Verder kost het proces meer tijd. Zo moest de aanpak
door de coronamaatregelen worden aangepast en is er vaker overlegd met
vertegenwoordigers van maatschappelijke partijen. Het algemeen bestuur

resultaat op te vangen in de reserves. Voor ondernemers die
gesloten zijn in de tweede lockdown, treft het recreatieschap
wel aanvullende compensatiemaatregelen.

maakt middelen vrij en stelt een aangepaste planning vast.

State of the art mountainbikeparcours
Najaar 2020 is mountainbikevereniging MTB Spaarnwoude
gestart met het renoveren van het mountainbikeparcours in de
heuvels van entreegebied SnowWorld in Velsen-Zuid. Het belooft
een heus state of the art parcours te worden. Door de renovatie
krijgt het ontvangstgebied Velsen SnowWorld een avontuurlijke
uitstraling. Mountainbikers krijgen meer gebruiksmogelijkheden
en het gerenoveerde parcours zal ook nieuwe mensen aantrekken.
De route is nu al voorzien van halfverharding waardoor de baan
het hele jaar door berijdbaar is. Ook is de route verrijkt met een
eenvoudig beginnersdeel van 4,2 km. De werkzaamheden zijn
gefinancierd door de vereniging zelf met aanvulling van subsidies
en een bijdrage van het recreatieschap.

Bezoekersonderzoek
De uitvoering van visie Spaarnwoude Park 2040 is van start
gegaan. Om de impact van het programma in de toekomst te
meten is het belangrijk om over een nulmeting te beschikken.
Voor zo’n nulmeting is actuele bezoekersdata nodig. Deze data
haalden we op door een online bezoekersonderzoek te
doen, gebaseerd op onderzoek van het NBTC-NIPO uit 2016.
Men komt vooral met de auto of fiets en wandelen en fietsen is
het populairst. Onderhoud, meubilair en bewegwijzering kan
beter. In recreatiegebieden dicht bij huis komt men het vaakst.

Klik hier voor achtergrondinformatie.
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