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Metropoolregio Amsterdam



Midden in de metropoolregio Amsterdam ligt een polderlandschap van 1000 hectare te 
wachten op uw initiatieven. Het gebied wordt aangeduid met Park21, het park van de 
21e eeuw. Park21 willen we samen tot stand brengen. Met inwoners en agrariërs maar 
vooral ook met u, ondernemers en andere publieke partijen. 
In Park21, met als bestanddelen polder, park en vrije tijd (‘leisure’) lopen de sferen 
sterk uiteen. Er is rust én dynamiek, wijdheid en beslotenheid. Door uw uiteenlopende 
initiatieven kunnen we het internationale allure geven. Om wat dichter bij huis te 
blijven: het gebied kan door negen miljoen mensen binnen een uur worden bereikt.

De behoeften van de bezoekers variëren per persoon en moment en blijven ook op de lange 
termijn aan ontwikkelingen onderhevig. Er is dan ook een scala aan mogelijkheden voor 
initiatieven in Park21. Van kamperen bij de boer, schooltuinen en educatief natuurcentrum tot 
skeelerpaden, recreatieplas met botenverhuur en restaurants. Van openluchttheater, concours 
hippique en honkbalstadion tot speeltuin, kunstgalerie en zeilschool.
Park21 is ook nadrukkelijk in beeld als locatie voor de Olympische ambities van de gemeente 
Haarlemmermeer, met een inwonertal van ruim 143.000, dat naar verwachting in 2030 met 
20% is gegroeid.

Park21 levert voor de inwoners van Haarlemmermeer en de hele metropoolregio Amsterdam 
economische en maatschappelijke baten op. Wij hopen dat de vonk bij u overslaat en doen 
een beroep op uw pioniersgeest. Wij raken graag met u in gesprek over uw plannen voor dit 
unieke gebied.

Jeroen Nobel
Wethouder Financiën, Wonen, Groen en Recreatie      

Michel Bezuijen
Wethouder Ruimtelijke ordening, Mobiliteit en Sport 

Pioniers gezocht
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Landschap en stad ontmoeten elkaar in Park21, het park van de 21e eeuw. 
Als een groene schakel verbindt het park de metropoolregio Amsterdam en Schiphol, 
de historische steden Haarlem en Leiden en de kuststreek met zijn duinen en land
goederen. Met een oppervlak van maar liefst 1000 hectare, binnen een uur te bereiken 
voor 9 miljoen mensen, wordt Park21 hét groene, recreatieve centrum van een 
dynamische, internationale regio.

Park21: voor iedereen, voor elk moment

Ooit was Haarlemmermeer een groot meer, dat 
in 1852 werd drooggelegd met stoomgemalen. 
Een spectaculaire innovatie, tot dan toe werden 
daarvoor windmolens ingezet. In de polder die 
ontstond voerden pioniers een harde strijd om 
de grond voor agrarische doeleinden geschikt te 
maken. Vandaag de dag zijn de rechte lanen en 
kavelsloten van het polderlandschap karakteristiek 
voor Nederland en Haarlemmermeer. In Park21 
wordt deze unieke cultuurhistorische structuur niet 
alleen benadrukt, er worden ook twee elementen 

aan toegevoegd: een parklandschap met uiteen-
lopende recreatiemogelijkheden en een scala van 
voorzieningen voor vrijetijdsbesteding. 

Park21 biedt 9 miljoen bezoekers van binnen en 
buiten de regio elke dag, 24 uur per dag, datgene 
waaraan zij op dat moment behoefte hebben. 
Natuur, recreatie en ontspanning. Evenementen, 
bezienswaardigheden, attracties en cultuur. 
Voor iedereen is er is altijd iets te beleven in 
Park21!

Bereikbaarheid regio Haarlemmermeer

 0-30 minuten 2,96 miljoen inwoners

 31-60 minuten 5,90 miljoen inwoners

 61-90 minuten 5,89 miljoen inwoners
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Park21 ligt centraal en is uitstekend bereikbaar. Zowel voor mensen uit de directe omgeving als 
voor regionale, nationale en zelfs internationale bezoekers. Via de rijkswegen A4 (verbinding 
tussen Amsterdam  Schiphol  Leiden  Den Haag  Rotterdam) en A9 (Amsterdam  Hoofddorp  
Haarlem  Den Helder) is het park voor automobilisten eenvoudig te bereiken. Met station Hoofd
dorp heeft Park21 een intercityverbinding met Amsterdam  Schiphol  Leiden  Den Haag  
Rotterdam. Luchthaven Schiphol ligt op een steenworp afstand, zodat reizigers ook tijdens een 
paar verloren uren overstaptijd Park21 kunnen bezoeken. 

Park21: centraal gelegen en goed bereikbaar 
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Parkentree bij Hoofdvaart West

Park21 ligt in het hart van een gebied met een 
grote innovatieve kracht. Aan de oostzijde van de 
A4, de oostelijke begrenzing van het park, komt 
Amsterdam Connecting Trade (ACT), het meest 
innovatieve en duurzame logistieke knooppunt 
van Europa met een rechtstreekse verbinding 
met Schiphol. Als strategisch onderdeel van de 
greenport ‘Flower Mainport Aalsmeer’ wordt ook 
het grootschalige glastuinbouwgebied 

PrimAviera ontwikkeld. In de Zuidrand van Hoofd-
dorp, de noordelijke grens van het park, verrijzen 
een nieuwe woonwijk en een groot schalig multi-
functioneel sportcomplex met ruimte voor top-
sport. Rijkswegen, hoogwaardig openbaar vervoer, 
spoor en water ontsluiten al deze ontwikkelingen, 
en omvatten daarmee ook Park21 in een goed 
bereikbare innovatieve omgeving.
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Het concept van Park21 wordt beschreven in het Masterplan Park21, vastgesteld 16 juni 2011 door de gemeenteraad. 

Dit plan is vormgegeven als regiedocument om te komen tot Park21. Daar hoort een verbeelding bij, een voorstelling 

van welke kwaliteiten we zouden willen bereiken. Het parkconcept is daarin het uitgangspunt en ontworpen 

door bureau Vista Landschapsarchitectuur en Stedenbouw in samenwerking met de gemeente. Het is een 

landschapsarchitectonische benadering waarin we bepalen hoe we vorm denken te geven aan een proces, omgaan 

met onzekerheid en flexibiliteit creëren voor de ontwikkeling van het park. Het concept gaat uit van drie thema’s: 

polder, park en leisure, welke zijn ontworpen in drie lagen.

De parklaag is het cement in het concept. De parklaag zorgt voor ruimtelijke structuur, een openbaar toegankelijke 

groene ambiance en is de belangrijkste samenbindende schakel in het gehele park. In de parklaag worden 

‘parkkamers’ gecreëerd: open ruimten waar allerhande recreatieve en of commerciële functies kunnen worden 

ingepast. De polderlaag houdt het bestaande agrarische landschap zichtbaar en geeft ruimte aan agrarische 

verbreding en transformatie. In de leisurelaag kunnen attracties, evenemententerreinen en een of meerdere 

voorzieningen van (inter)nationale allure terechtkomen.

De polderlaag, parklaag en leisurelaag in het parkconcept verschillen op meerdere 

niveaus van elkaar maar vullen elkaar goed aan:

a. Doel en betekenis;

b. Ruimtelijk beeld en verschijningsvorm;

c. Functionele invulling, infrastructuur en bereikbaarheid;

d. Doelgroepen;

e. Beheer en mate van openbaarheid.

Bij de ontwikkeling volgen we een strategie van verwerving enerzijds en 

samenwerking met huidige agrariërs en particulieren die willen meewerken aan 

transformatie van het gebied, anderzijds. Daarbij zetten we verschillende middelen 

en instrumenten in. Er is ruimte voor initiatieven die bijdragen aan de haalbaarheid 

van het park. Voor een uitgebreide beschrijving van de ontwikkelstrategie kunt u het 

Masterplan Park21 raadplegen.

Park21: drie thema’s
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De beelden links geven een voorbeeld van het verloop van de ontwikkeling van het park in de tijd weer. Hieruit blijkt 

dat de karakteristieke wijdheid van de polder kenbaar en beleefbaar blijft in de structuur van het park: een spannend 

contrast met de intimiteit die door middel van verschillende kamers in het park wordt gecreëerd.

“In de Nederlandse en zelfs Europese markt zijn nog slechts enkele 
toplocaties te vinden die zowel qua ligging als qua publiek geschikt zijn 
voor ontwikkelingen van grootschalige publieksattracties. Park21 is zo’n 
toplocatie en biedt daarboven ook het unieke voordeel van een optimale 
bezoekersmarkt.”

Reinoud van Assendelft de Coningh, Directeur Van Assendelft & Partners   
Adviesbureau voor Leisure en cultuur

Nergens komt het motto van Haarlemmer-
meer ‘ontsluiten, verbinden en ontmoeten’ 
beter tot uitdrukking dan in Park21

Park21: ontsluiten, verbinden en ontmoeten
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Nergens in Nederland is de ruimtelijke economische dynamiek zo groot als in de metropoolregio 
Amsterdam. Van oudsher heeft de metropoolregio een grote internationale aantrekkingskracht 
als vestigingsplaats voor bedrijven. De laatste decennia ontstond met de ontwikkeling van 
de Zuidas een internationaal zakencentrum, terwijl Schiphol het centrum vormt van een 
concentratie van bedrijven en een logistieke ‘hub’. De regio biedt daarnaast een aantrekkelijk 
woonklimaat, met beroemde musea, prachtige oude gebouwen, een groot aanbod aan cultuur 
en een scala aan nieuwe woonwijken. 

Park21: groene oase in metropoolregio 
Amsterdam

De metropoolregio telt maar liefst 2,3 miljoen 
inwoners die een groeiende behoefte hebben 
aan ruimte om te recreëren en de natuur te 
beleven. Alleen al in Haarlemmermeer is het 
aantal inwoners de laatste jaren fors gegroeid tot 
ruim 143.000. Dit aantal zal in 2030 met meer dan 
20% zijn toegenomen. Ook bezoekt jaarlijks een 
groot aantal toeristen de regio voor een typisch 
Hollandse ervaring. 

Juist in dit dichtbevolkte gebied van de metropool 
zijn landschappelijke kwaliteit en een groot 
aanbod van recreatieve mogelijkheden essentiële 
voorwaarden voor blijvende economische en 
duurzame groei. De ontwikkeling van een 
grootschalig recreatiegebied is daarom een 
logisch antwoord op de huidige en toekomstige 
verstedelijking in deze dynamische regio. 

Park21 zal het leef- en vestigingsmilieu van de 
metropool versterken en een groene oase zijn 
voor inwoners, toeristen en bedrijfsleven. 
Het park biedt de zakelijke markt een groene 
ambiance voor ontmoeting, presentaties en 
vergaderingen, met een aanvullend programma 
voor ontspanning, reflectie en avontuur. 
Aan particulieren biedt Park21 voor elk wat wils: 
van even buiten zijn, op bezoek bij de boer, 
ontspanning met vrienden, het leveren van 
sportieve prestaties tot een romantisch weekend 
weg.
Daarmee is de ontwikkeling van Park21 een 
belangrijke factor voor de concurrentiekracht 
en dus de toekomst van de metropoolregio 
Amsterdam.
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Voor iedereen valt er elke dag wat te beleven
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Als grootschalig groengebied voorziet Park21 in de huidige én toekomstige behoefte aan natuur 
en recreatiegebied in de metropoolregio Amsterdam. De inrichting van het park houdt rekening 
met behoeften van de huidige gebruikers en met ontwikkelingen op langere termijn. Sociale 
duurzaamheid is bij de aanleg van Park21 een uitgangspunt, zodat een park ontstaat dat ook in 
de toekomst goed wordt bezocht en gewaardeerd. De veranderende behoefte van de gebruikers is 
daarbij leidend, zodat Park21 steeds in ontwikkeling zal zijn. 

Park21: gericht op de toekomst
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“Haarlemmermeer is omgeven door treinen, vliegtuigen en auto’s. Het is 
belangrijk dat er ook blijvend gewerkt wordt aan plekken waar gelopen, 
gespeeld en gesport kan worden. Park21 is zo’n plek. Centraal gelegen 
nabij Schiphol op de as Amsterdam-Rotterdam: een metropolitaan park op 
Olympisch niveau.”

ir. Reinald Top, Zwart & Jansma Architecten

De ontwikkeling van Park21 is een traject van 
jaren, het park zal stap voor stap vorm krijgen. 
Het concept van het park is dan ook flexibel, zodat 
veranderende omstandigheden kunnen worden 
meegenomen.  
Niet voor niets wil de gemeente met Park21 hét 
park van de 21e eeuw realiseren. Een ambitieus 
plan, waaruit blijkt dat de pioniersgeest van de 

eerste bewoners van de Haarlemmermeerpolder 
ook in onze tijden voortleeft. Deze ambitie blijkt 
ook uit de mogelijke Olympische kandidatuur voor 
2028 van de metropoolregio Amsterdam. Park21, 
met zijn internationale allure, zal hiervan zeker 
profiteren - net zoals Park21 de metropoolregio zal 
profileren als een kansrijke Olympische locatie.   
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De gemeente Haarlemmermeer wil Park21 samen met andere publieke én private partijen 
ontwikkelen. Daarbij neemt zij het voortouw in de aanleg van het parklandschap. Ook creëert 
de gemeente de juiste omstandigheden voor private initiatiefnemers om delen van het beoogde 
programma te realiseren. De kaders en randvoorwaarden hiervoor staan in het Masterplan Park21.    

Park21: kansen voor bijzondere initiatieven 

Het eerste deelgebied, met als thema ‘Sport 
en Park’, is nu in voorbereiding. Hier worden 
een honkbalcomplex, evenemententerreinen 
en diverse voet- en fietspaden ingebed in een 
parkachtige omgeving. 
In andere delen van het parkgebied moet een 
transformatie plaatsvinden van traditionele, 
grootschalige landbouw naar stadslandbouw en 
multifunctionele landbouw. Dit biedt ondernemers 

met een agrarische inslag kansen. Ook andere 
initiatieven zijn welkom, zo is er bijvoorbeeld 
nadrukkelijk ruimte voor (grootschalige) voor-
zieningen voor vrijetijdsbesteding. 

Er is heel veel mogelijk in Park21. Voorwaarde is 
dat een initiatief bijdraagt aan het parklandschap 
en de belevingswaarde van de bezoekers. 
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Verbeelding parkhart aan de plas

“Park21 biedt een unieke mogelijkheid om de bestemming ‘Holland’ 
internationaal te positioneren.”

Hans van Driem, Algemeen directeur Holland Business Promotion Office
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De gemeente Haarlemmermeer wil en kan dit ambitieuze park niet alleen realiseren. 
Zij geeft andere partijen de ruimte om de vele mogelijkheden die Park21 heeft, te benutten. 
Bent u geïnspireerd door de kansen die Park21 biedt en ziet u mogelijkheden om bij te dragen 
aan de ontwikkeling van Park21? Heeft u een initiatief dat past in het concept van Park21? 
Dan nodigt de gemeente u graag uit om contact op te nemen met de projectorganisatie Park21.

Dhr. Rob van Aerschot, Senior Projectmanager: 023 567 6175
Mw. Suzanne de Groot, Projectsecretaris: 023 567 6890
Mw. Eva Reichardt, Secretaresse: 023 567 6176  

U kunt ook een e-mail sturen naar: park21@haarlemmermeer.nl

Voor meer informatie en voor het Masterplan Park21 kunt u kijken op 
www.haarlemmermeer.nl/park21
 

Park21: pioniers van de 21e eeuw gezocht

“De behoefte aan Park21 is groot in het dynamische Haarlemmermeer waar 
werken en wonen de boventoon voeren.”

Bas Bollinger, Vestigingsdirecteur van ARCADIS Hoofddorp

19



‘P
ar

k2
1 

on
tw

ik
ke

le
n 

w
e 

sa
m

en
’ i

s 
ee

n 
ui

tg
av

e 
va

n 
de

 g
em

ee
nt

e 
Ha

ar
le

m
m

er
m

ee
r. 

Ok
to

be
r 2

01
1

Aa
n 

de
 in

ho
ud

 v
an

 d
ez

e 
pu

bl
ic

at
ie

 k
un

ne
n 

ge
en

 re
ch

te
n 

w
or

de
n 

on
tle

en
d.

Ill
us

tra
tie

s:
 V

is
ta

 L
an

ds
ch

ap
sa

rc
hi

te
ct

uu
r e

n 
St

ed
en

bo
uw

, M
em

be
r S

in
ce

 e
n 

Tj
ep

.

w
w

w
.h

a
a

rl
e

m
m

e
rm

e
e

r.
n

l/
P

a
rk

2
1


