Kwartaalrapportage mediaberichtgeving Spaarnwoude Park

1 januari tot en met 22 maart 2022
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Populairste websiteberichten
Ontdek Spaarnwoude
Park, unieke gratis
activiteiten op tweede
paasdag.
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%

Gezocht: ondernemer met
lef en goede plannen voor
Fort benoorden Spaarndam.

Bomenkap. De afgelopen
weken hebben we verschillende vragen binnengekregen over de bomenkap in Park Zwanenburg.

Aandachtspunten

Gezocht ondernemer met lef (Fort benoorden Spaarndam, 14
feb). Als ze maar niet gaan omvormen…dat gaat meestal
gepaard met bomenkamp.
Haarlems Dagblad
19 maart 2022

Hopelijk gaan jullie de meldingen ook echt oppakken. Als
bewoner heb ik daar niet echt goede ervaringen mee.

Ontdek Spaarnwoude Park:
unieke, gratis activiteiten
op tweede paasdag.

In het buitenland zie je vaak van die toestellen waar je buiten
op kan sporten, dat zou leuk zijn in het houtrakgedeelte en nu
we alleen buiten mogen sporten komt het helemaal goed uit.

Fanmail

Geboortebomen
geplant in Park
Zwanenburg.

Online meldingsformulier

Instagram

Dit is een fijne manier van melden. Dank!

Haarlems Dagblad
12 februari 2022

Restauratie fort weer een
stap dichterbij.
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Haarlems Dagblad
24 januari 2022
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Coffee jeep Ruts: Erik van
Coffeejeep is al jaren de redder
in nood op koude dagen.

Groot onderhoud
aan de brug bij
Informatieboerderij
Zorgvrij.

Rodi.nl
17 februari 2022

Bouw vernieuwd restaurant
ijkpunt voor Groene Weelde

58

Populairste facebookberichten

Noordhollands Dagblad
9 maart 2022

Spaarnwoude Park op
gespannen voet met
natuurnetwerk; Interview
Elise Bos Eyssen: 'Op sommige plekken knelt het.'
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32

Landje van
Gruijters is een
populaire
broedplaats
voor de vogels.

Erik van @Coffeejeep Ruts is
al jaren de
redder in nood
op koude
dagen.

Yes! De bouw
van het nieuwe
pand van
@pannenkoekenpaviljoen
is begonnen.
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48

www.spaarnwoudepark.nl

558

Erik van Coffee Jeep
Onverwacht tegenaan gelopen en een heerlijke kop koffie gehad!
Aanrader!

Spreekstoelgedeelte op de uitzichtheuvel
opgeknapt
Jullie hebben in ieder geval je best gedaan, hopen dat het zo blijft.
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Spaarnwoude
Park

