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Bewonersvereniging Zijkanaal F Halfweg 
Dorpsraad Zwanenburg-Halfweg 

Droomzomer in Spaarnwoude Houtrak 

Onlangs is door 4PM Entertaining contact opgenomen met onze bewonersvereniging over 
Droomzomer, een evenement dat zou moeten plaatsvinden in Spaarnwoude Houtrak en dat 
gepresenteerd werd als een pretpark voor gezinnen. Het zou plaats moeten vinden van 16 
juli – 21 augustus. Er werd aangegeven dat het gaat om 39 evenementdagen met 10.000 
bezoekers per dag. 
 

Natuurnetwerk Nederland 
De evenementencoördinator van de gemeente heeft mij uitgelegd dat dit mogelijk is omdat 
het deel van het park waar Droomzomer plaatsvindt geen onderdeel is van het NNN-gebied. 
Als dit ook het uitgangspunt is van de wethouder dan is dat onjuist want Spaarnwoude 
Houtrak is geheel NNN-gebied1. Slechts de parkeerplaatsen zijn uitgesloten. Droomzomer 
komt in het hart van het gebied2. Daarnaast had de evenementencoördinator begrepen dat 
het 27 evenementdagen betrof.  
 

 
 
 
 

Plek 1: parkeren 
Plek 2, 3 en 4: evenement 
Plek 5: reserve parkeerterrein 
 
 
 

Ter referentie, Awakenings heeft de 2 (witte) velden rechts van plek 2, 3 en 4 ook in gebruik. 
Dus Droomzomer neemt voor deze eerste editie minder plek in dan Awakenings.  

 
1 Zie 
https://utilitydev.arcgisonline.com/arcgis/rest/directories/arcgisoutput/Utilities/PrintingTools_GPServer/x____
_xW2urMbYf5L8_rTKo787dgw..x_____x_ags_cf5b9314-8834-11ec-8df0-0a147e144103.pdf  
2 Grote afbeelding op https://filedn.com/lb5pqF9bRiy4BqUEhKghCKF/zijkanaalf/kaart-droomzomer.png  

https://4pmentertainment.com/
https://utilitydev.arcgisonline.com/arcgis/rest/directories/arcgisoutput/Utilities/PrintingTools_GPServer/x_____xW2urMbYf5L8_rTKo787dgw..x_____x_ags_cf5b9314-8834-11ec-8df0-0a147e144103.pdf
https://utilitydev.arcgisonline.com/arcgis/rest/directories/arcgisoutput/Utilities/PrintingTools_GPServer/x_____xW2urMbYf5L8_rTKo787dgw..x_____x_ags_cf5b9314-8834-11ec-8df0-0a147e144103.pdf
https://filedn.com/lb5pqF9bRiy4BqUEhKghCKF/zijkanaalf/kaart-droomzomer.png
https://filedn.com/lb5pqF9bRiy4BqUEhKghCKF/zijkanaalf/kaart-droomzomer.png
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Echter, de website van 4PM Entertainment geeft duidelijk blijk van streven naar groei en dat 
zal ongetwijfeld in de toekomst leiden tot een grotere bezetting van het park.  
 
Maar voor nu, met gebruik van plek 2, 3 en 4 kan je nog een rondje park doen en barbequen 
in de rest van het park. Wel heeft dit invloed op de beleving van het park. Als je het park 
bezoekt met als doel een natuurbeleving, dan gaan wij ervan uit dat het uitstapje met een 
pretpark in het hart van het park, niet voldoet aan de verwachting.  
 
Als je woont naast het park betekent het ook een flinke verandering in de beleving van de 
woonomgeving.  
 

De nadelen voor omwonenden en bezoekers van het park op een rij: 
• Slechtere bereikbaarheid voor bewoners; 
• Iedere dag verkeersregelaars op de Wethouder van Essenweg; 
• Groot deel park afgesloten; 
• Rijen met hekken in het hart van het park; 
• Geluidsoverlast. Het is geen dance-evenement maar er zal wel muziek zijn. Onze 

ervaring met de Jamborette is dat ook een evenement met kinderen veel 
geluidsoverlast kan geven; 

• Het zal de bezoekers die komen voor groen en natuur afschrikken; 
• Schade aan het park, meer dan we tot nu toe gewend zijn door de lange duur van het 

evenement met 39 dagen plus de op- en afbouwdagen; 
• Het recreatieschap herstelt de schade op zijn vroegst pas eind oktober en vaak ook 

helemaal niet zodat het park er niet alleen in het najaar maar ook de hele winter niet 
uitziet. 

Recreatiegebied 
De evenementencoördinator van de gemeente heeft mij ook aangegeven dat Spaarnwoude 
Houtrak een recreatiegebied is en dat Droomzomer een recreatief project is en daarom 
uitstekend past in Spaarnwoude Houtrak.  
 
De term ‘recreatiegebied’ staat op Wikipedia3 omschreven. Dat gaat inderdaad verder dan 
uitsluitend natuurbeleving. Maar met evenementen als Droomzomer wordt die invulling wel 
heel flink opgerekt. Zeker als je bedenkt dat het gebied ook NNN-gebied is. En wat dit 
betekent voor de natuur. Van Awakenings weten we dat dit in de periode voorafgaand aan 
het festival wordt opgelost door te zorgen dat er geen vogels gaan nestelen. In een NNN-
gebied! 
 

Openbare ruimte 
Daarnaast gaat dit geheel voorbij aan de waarde die het gebied heeft als openbare ruimte. 
Met de verhuur voor 39 evenementdagen plus daarnaast nog op- en afbouwdagen wordt er 
gedurende circa 2 maanden een groot deel van het park commercieel gebruikt en afgesloten 
voor publiek. En dat is in het drukste deel van het park, precies in de vakantieperiode als het 
park en groen extra belangrijk is voor bewoners.   

 
3 https://nl.wikipedia.org/wiki/Recreatiegebied 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Recreatiegebied
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Hoe ziet de politiek dit? Wat is de waarde van openbare ruimte? Mag de openbare ruimte  
- en in dit geval de natuur - in de etalage om inkomsten mee te generen? Waardoor dit in de 
drukste tijd van het jaar geclaimd kan worden door een select publiek? Afgesloten voor de 
gewone bezoeker, de spontane bezoeker die het strand te ver, te druk vindt, die de natuur 
opzoekt? Het betreft ruimte die door gemeenschapsgeld wordt bekostigd. Wij vragen ons af 
of dit nog wel in verhouding is met de hoeveelheid inkomsten van het recreatiegebied uit 
gemeenschapsgeld.  
 

Het beleid 
In het Uitvoeringsbeleid Evenementen van de Haarlemmermeer staat dat er 5 evenementen 
mogelijk zijn in Spaarnwoude Houtrak. Wij hebben destijds in onze zienswijze verzocht  
het aantal evenementdagen op te nemen in het beleidsstuk in plaats van het aantal 
evenementen die in de conceptversie stonden. Op die manier kon één evenement met een 
veelvoud van het huidige aantal evenementdagen worden voorkomen. Dat is helaas niet 
gehonoreerd. En onze zorg blijkt terecht want met Droomzomer zouden er zomaar 39 
evenementdagen bij komen en dat is buitenproportioneel. Plus op- en afbouwdagen. 
Naast Awakenings en Wooferland. 
 
In het bestuurlijke convenant dat in het kader van de fusie is opgemaakt staat in artikel 9 
‘Recreatieve activiteiten bevorderen de belevingswaarde van het buitengebied’ het 
volgende: 

• De nieuwe gemeente investeert in mooie groene routes tussen de 
recreatiegebieden en de kernen. Het maximaal aantal toegestane festivals in 
het noorden van de polder van Haarlemmermeer en het gebied van 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude wordt gerespecteerd. Intensieve recreatie 
vindt plaats in PARK21. 

• De nieuwe gemeente zet het bestaande beleid van Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude ten aanzien van recreatiewoningen en verblijfsrecreatie op het 
grondgebied van Haarlemmerliede en Spaarnwoude voort. 

Hieruit concluderen wij dat Droomzomer met hun streven naar 390.000 bezoekers, in de 
geest van het convenant plaats zou kunnen vinden in PARK 21 en niet thuishoort in 
Spaarnwoude Houtrak.  
 
In het Evenementenbeleid van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude van 2014 
werd het al aangegeven: 

‘In de Strategische visie Haarlemmerliede en Spaarnwoude uit 2009 heeft de 
gemeenteraad aangegeven dat de grens van het aantal grote evenementen in de 
Houtrak is bereikt. Wel zijn er mogelijkheden om kleinere evenementen en 
evenementen, die met minder geluidsoverlast gepaard gaan, meer ruimte te geven’. 4  

Droomzomer met in totaal 270.000 – 390.00 bezoekers past hier niet bij. 
  

 
4 zijkanaalf.nl/downloads/evenementenbeleid-gemeente-haarlemmerliede-spaarnwoude.pdf zie ook paragraaf 
1.5 Balans tussen vermaak en rust 

http://zijkanaalf.nl/downloads/evenementenbeleid-gemeente-haarlemmerliede-spaarnwoude.pdf
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Het recreatiegebied is bedoeld als groene buffer tussen Haarlem en Amsterdam.  
En niet als landelijk festivalterrein/pretpark waar bewoners de helft van het recreatieseizoen 
geen gebruik van kunnen maken. De meeste bewoners hebben niet de mogelijkheid om naar 
de camping in Bakkum te gaan, of naar een huisje op de Waddeneilanden of in Frankrijk. 
Daar is de natuur en het groen in het recreatiegebied voor bedoeld.  
 
In deze tijd van bewustwording over de waarde van natuur voor het welbevinden van 
burgers en het belang van de biodiversiteit in de natuur die nodig is voor het voortbestaan 
van ons ecosysteem, zou toestaan van een pretpark in de zomermaanden in Spaarnwoude 
Houtrak, notabene een NNN-gebied, een schande zijn. 

10 februari 2022 
Frances de Waal  
T. 06 50 64 03 91 
 
 
 
 


	Droomzomer in Spaarnwoude Houtrak
	Natuurnetwerk Nederland
	De nadelen voor omwonenden en bezoekers van het park op een rij:
	Recreatiegebied
	Openbare ruimte
	Het beleid


