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Succesvolle aanpak
achterstallig onderhoud

Vijf projecten
Spaarnwoude Park
komen in realisatiefase

Het achterstallig onderhoud van Recreatieschap
Spaarnwoude is teruggebracht naar 4,4 miljoen euro; een
flinke verlaging ten opzichte van de 10,7 miljoen euro in 2017.
Deze succesvolle aanpak van achterstallig onderhoud komt
door tijdig ingrijpen van het bestuur. Het bestuur heeft het
beheerbudget sinds 2019 structureel verhoogd, aangevuld
met enkele kortdurende injecties om verwaarlozingen aan
te pakken én deze gelden slim weggezet in de uitvoering.
De uitvoeringsorganisatie RNH kon met dit budget meer
realiseren dan op basis van de vrijgemaakte gelden te
verwachten was door werk-met-werk te maken en subsidies

Een aantal projecten uit het Uitvoeringsprogramma Spaarnwoude Park
2020-2024 gaat de komende periode van planvoorbereiding naar realisatie,
waarmee de ontwikkeling van Spaarnwoude Park 2040 zichtbaar begint te

te benutten. Met behulp van subsidies, gebruik van
duurzame materialen, het in ondererfpacht uitgeven van
gebouwen, het opknappen van ontvangstgebieden en het
samenvallen van onderhoudscycli in de reguliere begroting

worden. Het gaat om de volgende projecten:
• Fort benoorden Spaarndam: werving van een exploitant voor de

werkt het recreatieschap de komende jaren het achterstallig
onderhoud volledig weg.

herontwikkeling.
• Plesmanhoek: verbeteren basisaanbod recreatie en agrarische educatie.
• Boerderij Lage Dijk 5: werving van een exploitant voor de herontwikkeling.
• Ontvangstgebied Zorgvrij: opknappen van de buitenruimte.
• Ontvangstgebied Haarlemmermeer/ Groene Weelde:
revitalisering van de entree.
Op deze wijze bouwt het recreatieschap aan een aantrekkelijk leefklimaat voor
bewoners van de Metropool Regio Amsterdam. We zetten in op spreiding van
de regionale recreatiedruk, ontwikkeling van bestemmingsmanagement en het
realiseren van betere verbindingen. Met natuurinclusieve recreatie als leidraad
vindt ontwikkeling plaats die rekening houdt met natuur en landschap.

Bidbook voor herontwikkeling
Fort benoorden Spaarnwoude
Met de oplevering van het bidbook voor de herontwikkeling van Fort benoorden
Spaarndam en het voormalige munitiecomplex zet het recreatieschap een
belangrijke stap in het gebiedsproces. Het bidbook vormt de basis voor de werving
en selectie van partijen voor de herontwikkeling, die plaatsvindt in 2022.
Het bidbook is opgesteld met input van de Maatschappelijke Advies Commissie,
met daarin afgevaardigden van verschillende belangenpartijen. Het brede publiek
liet enkele honderden reacties achter op het platform www.hetbenoorden.nl.
Daarnaast bedroeg het bereik via facebook meer dan 10 duizend personen tijdens
de looptijd van 3 maanden. Fort benoorden Spaarndam is een verborgen parel,
die het verdient om met zorg en toewijding opgepoetst te worden volgens de visie
Spaarnwoude Park 2040. In 2020 startte het recreatieschap een gebiedsproces voor
de herontwikkeling in samenspraak met omwonenden.

Klik hier voor achtergrondinformatie.
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