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Boer zoekt bestaan 
De agrarische sector is de beste attractie van de Haarlemmermeer 

 

Karavaan onderzoekt met deze stelling het plan voor recreatieproject PARK21, vrijetijdslandschap in de 

polder, met daar tegenover de ideeën van de akkerbouwers, van airportfarm tot duurzaam innoveren.  

 

Hoe kunnen in dit kader ruimtelijke uitdagingen worden opgelost en hoe worden de verschillende 

wensen vervuld? Kan het aan de boeren worden overgelaten of moet er van bovenaf gestuurd worden? 

 

Datum: vrijdag 29 mei 

Inloop: 15:45 uur 

Tijd: 16:00 – 17:45 uur 

Plaats: Haarlemmermeer, IJweg 760 in Hoofddorp (verzamelen op het festivalhart) 

Moderator: Ellen Klaus 

Aanmelden: www.karavaan.nl/programma/haarlemmermeer/debat-2  

 

Ruimtelijke opgaven 

De Haarlemmermeer is een van de eerste gebieden in Nederland waar land is gemaakt door 

mensenhanden. Koning Willem I en II zetten aan tot de drooglegging en sinds die tijd is er een 

welvarend en kenmerkend stukje Nederland ontstaan. 

Net als toen is er ook nu weer een nieuw ambitieus plan vanuit de overheid in de maak: PARK21. 

PARK21 is een plan om in de Haarlemmermeer een groot ‘vrijetijdslandschap in de polder’ van 1000 

hectare te creëren dat stad en land verbindt. Het plan is al enige tijd in ontwikkeling en heeft al enkele 

veranderingen ondergaan.  

Samen met boeren, nieuwe landschappers en beleidsmakers verkennen we hoe je, vanuit de 

eigenheid en de kwaliteit van de polder en zijn bewoners, ruimtelijke opgaven en wensen kunt 

ontwikkelen. 

KOM OOK, je aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.  

Om 18:45 speelt de voorstelling Wij Varkenland, een indringende voorstelling vanuit het perspectief 

van de boer. “Zijn monoloog zou weleens belangrijker kunnen zijn voor inzicht in de voedselsector dan 

veel dierenactivisten menen te kunnen bereiken.” aldus Kester Freriks in de Theaterkrant.  
Omdat je deelneemt aan het debat kun je naar deze voorstelling voor de speciale prijs van € 16,-. Geef 

je reservering door bij je aanmelding. 

http://www.karavaan.nl/programma/haarlemmermeer/debat-2

