Kwartaalrapportage mediaberichtgeving Spaarnwoude Park

1 oktober tot en met 31 december 2021
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Populairste facebookberichten
Kennismakingsbericht
Astrid

Nieuw asfalt
Genieweg

Plaatsing verrekijker

Spaarnwoude door
de ogen van een
ruiter

Aandachtspunten

Nieuw-Vennep

Graag rekening houden met de andere recreanten, zeker daar
waar het mountainbike pad het ruiterpad kruist!!

IJmuider Courant

Het erf van boerderij
Zorgvrij wordt veiliger en
krijgt meer de sfeer van
het boerenleven.

Indebuurt
Haarlem

Op het fietspad nabij de Borneohoeve hangt een boom gevaarlijk over het fietspad. De boom leunt tegen een boom aan de
andere kant van het fietspad. 52°23'52.7"N 4°44'27.5"E
Haarlems Dagblad

25 jaar werelderfgoed en nú gaat men 'er iets mee doen'?
Wow. Wat is de reden voor die kwart eeuw uitstel en wie kan
daar verantwoordelijk voor worden gehouden?

Hoofddorp. In recreatiegebied de Groene Carré bij
Hoofddorp gaat een
Transaviabos verrijzen.
De eerste bomen zijn
inmiddels geplant.

Fanmail
Bever gesignaleerd in Spaarnwoude

Recreatieschap wil
recreatiegebied de
Plesmanhoek in de
Haarlemmermeer
ontwikkelen.

Richelle Wat leuk! Zo aan de boom te zien kon het haast ook niet
anders. Toch leuk dat de “dader” nu toch gespot is op de camera.

Instagram

Wandelpad Groene Weelde hersteld

IJmuider Courant

Opwinding om ’gesettelde’
bever in recreatiegebied
Spaarnwoude. Het lijkt er op
dat zich een bever heeft
gevestigd.

Volg ons op:
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Bever bereikt
Spaarnwoude, exacte
locatie blijft geheim.
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Een broedkorf.
Hoe maak je
zo'n korf?
Boswachters
Noëlle en Astrid
leggen het uit.

De weersomstandigheden
kunnen soms
adembenemende plaatjes
opleveren.

Fantastisch
nieuws! Voortaan een vaste
verrekijker bij
Landje van
Gruijters.
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Gerrit Jan Schitterend Pad om te Wandelen, daar geweldig mooi
Natuurgebied. Super Leuk.

Ontwikkeling Informatieboerderij Zorgvrij
Sas De plek is te prachtig om in de buurt te hebben. En in de loop
van de jaren al zoveel verbeterd. Mooi dat Spaarnwoude wil dat
mensen meedenken.
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