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Haarlemmermeer

vele schatten rijker

Haarlemmermeerliede en Spaarnwoude

Alleen of met zestigduizend man
Op de fiets of wandelend is het naastgelegen recreatiegebied Spaarnwoude
gemakkelijk te verkennen. De fiets- en wandelknooppuntroutes maken het
vinden van de weg eenvoudig. Het gebied is zo groot als zesduizend voetbalvelden samen. Op sportief gebied is er van alles te doen: golfen, skiën, steppen,
paintballen, paardrijden en vissen. Ook zijn er speciale skeelerroutes en ligt er
een uitdagend mountainbikeparcours. Het gebied heeft veel water waar genoeg
te beleven is: zwemmen, kanoën, suppen, zeilen of een dagje waterfietsen bij
de Watergeus. Voor kinderen is informatieboerderij Zorgvrij dé speelplek; veel
dieren, een speelbos en in elk seizoen worden er veel doe-dingen georganiseerd.
Voor jongeren en volwassenen zijn er vooral zomers de nodige festivals zoals
Dance Valley en Awakenings.

Recreatiegebied Spaarnwoude

Middeleeuwse schoonheid
De geschiedenis van Spaarnwoude, wat ‘bos bij de rivier het Spaarne’ betekent, gaat ver terug. Ruim 5000 jaar geleden vormde de branding er de oudste
strandwal. Deze strandwallen zijn altijd favoriete plaatsen voor mensen geweest
om zich te vestigen. Zo bleven ze letterlijk hoog en droog omringt door veelal
moerassig gebied. Niet gek dus dat op deze plekken sporen van bewoning zijn
gevonden. De Stompetoren aan de Kerkweg is in de middeleeuwen gebouwd
op zo’n strandwal. Een ander historisch pareltje is Het Fort bij Penningsveer.
Nog voordat de Stelling van Amsterdam werd aangelegd, waar het fort inmiddels deel vanuit maakt, kende Amsterdam al een verdedigingsgordel die de stad
moest beschermen.

Recreatiegebied Spaarnwoude

Poldergronden

Als Haarlemmermeer per 1 januari 2019 fuseert met
Haarlemmerliede en Spaarnwoude is de gemeente
een schat aan natuur, recreatiegebieden, cultuur
en historie rijker. Een selectie van het moois dat
de Kop van de nieuwe gemeente Haarlemmermeer
haar inwoners straks biedt.

In het meest noordelijke puntje van de nieuwe gemeente ligt Het Groene Schip. Dit is een natuuren recreatieheuvel van dertig meter hoog en vormt een natuurlijke grens tussen recreatiegebied
Spaarnwoude en het Westelijk Havengebied van Amsterdam. Het bestaat grotendeels uit materiaal
dat overblijft na verbranding van afval. Het project is een bijzondere combinatie van recycling, natuurbouw en recreatie. Het platform bovenop geeft een weids uitzicht van Amsterdam, over het vlakke
veenweidegebied tot aan de duinen. Staatsbosbeheer verwacht dat Het Groene Schip over drie jaar
helemaal klaar is.
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Het Stoomgemaal Halfweg

Na drooglegging van het Haarlemmermeer ontstond de huidige Haarlemmermeerpolder. Ook de twee nieuwe gemeenten delen deze poldergeschiedenis.
De Houtrakpolder, die ten zuiden van het Noordzeekanaal ligt, was oorspronkelijk deel van het Oer-IJ. Vanaf 1870 zorgden een stoomgemaal dat de polder
werd drooggelegd. Aan de rand van de polder, bij Halfweg, ligt een industriële
eyecatcher: SugarCity. Ooit een suikerfabriek en inmiddels getransformeerd tot
evenemententerrein. De suikersilo’s worden gebruikt als kantoorruimten. In de
toekomst zullen winkels, hotels en andere voorzieningen volgen.

De Stompe Toren aan de Kerkweg in Spaarnwoude
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De Molenwetering in Haarlemmerliede

Natuurlijk verbonden
Het samenvoegen van de gemeenten is in veel opzichten een natuurlijke stap. De gebieden zijn al eeuwenlang met elkaar verbonden in
zowel historisch, cultureel, landschappelijk, sociaal als bestuurlijk opzicht. Dat ‘Natuurlijk Verbonden’ het motto was waar Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Haarlemmermeer elkaar in vonden, is dus eigenlijk niet meer dan logisch.
De nieuwe gemeente telt straks 150.000 inwoners en 31 woonkernen. Die kernen behouden elk hun identiteit en naam. Op 21 november
2018 vinden de gemeenteraadsverkiezingen voor de nieuwe gemeente Haarlemmermeer plaats. Insteek voor de toekomst: het versterken van de eigenheid met extra aandacht voor het behoud van groen, de woningbouw en de bereikbaarheid.

Nieuwe fiets en wandelkaart
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life is
delicious
with us

De iconen van de nieuwe gemeente Haarlemmermeer zelf bewonderen? Stap op de fiets of trek de wandelschoenen aan.
Beide routes gaan langs Sugar City, het gemaal Halfweg, door recreatiegebied Spaarnwoude en verder langs de Stompetoren en het Fort bij Penningsveer.
Het fietsrondje door Haarlemmerliede en Spaarnwoude is 26,8 kilometer en te downloaden via:
www.nederlandfietsland.nl/knooppuntroutes/fietsroute-rondje-spaarnwoude.
De 16 kilometer lange wandelroute die Spaarnwoude en Haarlemmerliede doorkruist is te vinden via:
www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/groene-wissel-halfweg-zwanenburg/12768/.
Deze en andere routes in de hele nieuwe gemeente Haarlemmermeer staan ook op een nieuwe fiets- en wandelkaart die
vanaf begin juli gratis te verkrijgen is bij de VVV en verschillende café’s, restaurants, winkels en musea.

De Molenwetering in Haarlemmerliede

BAR BISTRO
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www.barbistrojoseph.nl

Kom genieten op ons
heerlijke terras aan
de poel

Bij het tonen van deze
advertentie ontvangt u van
ons een gratis Aperol!

BAR BISTRO - AALSMEER

www.barbistrojoseph.nl
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