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Inleiding  
 
 
In het uitvoeringsprogramma wordt de visie uit het Natuur- en Recreatieplan Westfriesland vertaald naar projecten. Bij het opstellen 
van het uitvoeringsprogramma is vooral gebruik gemaakt van de projectideeën die zijn aangedragen tijdens de bijeenkomsten met 

partijen uit de regio. Waar mogelijk en wenselijk, zijn hierop aanvullingen geformuleerd.  
 
Het uitvoeringsprogramma heeft het karakter van een voortschrijdend meerjarenprogramma. Jaarlijks worden projecten toegevoegd 
en uitgevoerde projecten afgesloten. Het uitvoeringsprogramma is een programma met enige dynamiek. Zo zal bij elk project 
onderzocht worden of werk met werk gemaakt kan worden en of er subsidiemogelijkheden of andere cofinancieringsmogelijkheden 
zijn. Dit kan invloed hebben op zowel de uitvoeringsperiode als de kosten. Jaarlijks zal het Recreatieschap samen met de gemeenten 

het uitvoeringsprogramma actualiseren en waar nodig bijstellen en aan u ter vaststelling voorleggen. Het bestuur wordt op de hoogte 

gehouden van de voortgang van de uitvoering.  
 
Dit document gaat in op de projecten voor de periode 2016-2018. Overige projectideeën zijn opgenomen in de groslijst in de bijlage. 
Voortbordurend op de samenwerking bij de totstandkoming van het Natuur- en Recreatieplan wordt ook de uitvoering gezamenlijk met 
partijen in de regio opgepakt. 
 
In het uitvoeringsprogramma geven we per project aan: 

 Wat het doel is van het project; 

 Wat het project inhoudt; 

 Waar het project ligt of dat het in de hele regio speelt; 

 Wie trekker is en wie betrokken moeten worden; 

 Wanneer het project start (enkele projecten zullen continue spelen); 

 Wat de kosten zijn van het project (in geld, uren Recreatieschap of andere aanwending Recreatieschap); 

 Welke eventuele subsidiemogelijkheden er zijn.  

Aan het einde van het uitvoeringsprogramma is een totaaloverzicht weergegeven inclusief de totale kosten.
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Definitie 

 

Resultaat:  

Plan van aanpak 

Verkenning 

 

Resultaat: 

3 scenario's 

Toetsing 

 

Resultaat: 

Eindadvies 

Vertaling 

 

Resultaat: 

Stappenplan 

Uitvoeringsprogramma 

 

 
De projecten in het uitvoeringsprogramma zijn ingedeeld in algemene projecten, routeprojecten en projecten op recreatieterreinen.  
 
2.1 Algemene projecten 
 

Project Toeristische Overstappunten (TOP’s) 

Nummer WF1 

Doel Inrichten van zeven locaties als Toeristische Overstappunten (TOP), (een aantal) inclusief drinkwaterpunt 
PWN  

Korte omschrijving Het inrichten als TOP houdt in: 
 het realiseren van een fysiek herkenningspunt voor de TOP; 

 het optimaliseren van de aansluiting op fiets- en wandelroutes; 

 het optimaliseren van de parkeervoorziening; 

 het plaatsen van een informatiebord met informatie over landschap, cultuur en natuur in de omgeving 

en de recreatieve mogelijkheden; 

 het realiseren van bewegwijzering naar de TOP; 

 het zorgen voor toegankelijkheid voor mindervaliden; 

 het (op enkele plaatsen) realiseren van drinkwaterpunten op de recreatieterreinen. 

Ligging Regionaal 

Trekker Recreatieschap Westfriesland 

Betrokken partijen Gemeenten  

Start  In uitvoering. Afronding in 2017 

Kosten Totaal €128.100. (€ 32.000, 25% Recreatieschap, €96.100, 75% provincie Noord-Holland) 

Subsidiemogelijkheden Uitvoeringsregeling Groen Noord-Holland  
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Project Overleg beheerders Westfriesland 

Nummer WF2 

Doel Komen tot meer samenwerking in het beheer met als doel efficiënter te werken en kosten te besparen. 

Korte omschrijving Het aanjagen van een regelmatig overleg met andere beherende partijen in Westfriesland. Op de agenda 
staat het onderzoeken van mogelijkheden tot het (uitbreiden van) samenwerking. 

Ligging Niet van toepassing 

Trekker Recreatieschap Westfriesland 

Betrokken partijen Landschap Noord-Holland, Staatsbosbeheer, Hoogheemraadschap Holland Noorderkwartier 

Start 2016 

Kosten Uren Recreatieschap 

Subsidiemogelijkheden Niet van toepassing 

 
 

Project Netwerkbijeenkomsten met ondernemers 

Nummer WF3 

Doel Verbeteren van de samenwerking tussen overheid en markt 

Korte omschrijving Het organiseren van een jaarlijkse bijeenkomst met recreatieondernemers met als doel informatie halen en 
brengen: 

Informeren ondernemers over ontwikkelingen op het gebied van recreatie in de regio; 
Het ophalen van adviezen van ondernemers voor deze ontwikkelingen; 
Onderzoeken van kansen voor het beter benutten van recreatieterreinen door ondernemers; 
Onderzoeken van kansen voor samenwerking. 

Ligging Niet van toepassing 

Trekker Recreatieschap Westfriesland 

Betrokken partijen Gemeenten, recreatieondernemers, DMO 

Start 2016 

Kosten €500 voor locatie en catering 

Subsidiemogelijkheden Geen, mogelijk sponsoring 

  



 

5 
 

Project Uitbreiding aanbod oeverrecreatie Markermeerkust 

Nummer WF4 

Doel Opwaarderen van de stranden op drie locaties langs de Markermeerkust 

Korte omschrijving Het project betreft het inrichten van drie strandjes voor oeverrecreatie. Het gaat om Oosterleek 

(kippenbillenstrandje), de Hondenhemel en de Haven Wijdenes. 

Ligging Markermeerkust 

Trekker Recreatieschap Westfriesland  

Betrokken partijen Gemeente Drechterland, gemeente Stede Broec 

Start 2016 

Kosten Uren Recreatieschap 

Subsidiemogelijkheden Niet van toepassing 

 
 

Project Overdracht beheer stranden aan Recreatieschap 

Nummer WF5 

Doel Overdragen van het beheer van de stranden aan de Ijssel- en Markermeerkust aan het Recreatieschap 

Korte omschrijving Het overdragen van het beheer van de bestaande officiële zwemwaterlocaties en de locatie de Hondenhemel 
aan het Recreatieschap. Over het overdragen van het beheer van de locaties Zon en Vreugd, Visserseiland en  

Schellinkhouterdijk/De Schelpenhoek is al eerder een besluit genomen. 

Ligging Niet van toepassing 

Trekker Recreatieschap Westfriesland 

Betrokken partijen Gemeenten  

Start 2017 

Kosten Uren Recreatieschap en €20.000/jaar voor beheer  

Subsidiemogelijkheden Niet van toepassing 
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Project Recreatie/routeportal Westfriesland 

Nummer WF6 

Doel Zorgen voor digitale ontsluiting van de recreatieve routestructuren voor gebruikers. 

Korte omschrijving Het gaat om het ontwikkelen en beheren van een portal en een routeplanner waarop het routenetwerk is te 

vinden, als onderdeel van de website van het Recreatieschap. Het digitale beheerssysteem (GIS-bestanden) 
van het Recreatieschap vormt hiervoor de input. Er wordt een link gelegd met het toeristisch-recreatief 
product (bezienswaardigheden, horeca, verblijfsrecreatie). Ook wordt digitaal kaartmateriaal en de 
routeplanner beschikbaar gesteld aan derden zoals VVV’s, Holland boven Amsterdam en ondernemers. 

Ligging Niet van toepassing 

Trekker Recreatieschap Westfriesland 

Betrokken partijen Staatsbosbeheer, Landschap Noord-Holland, Recreatie Noord-Holland 

Start 2017-2018 

Kosten €7.500 en structureel €5.000 

Subsidiemogelijkheden Niet van toepassing 

 
 

Project Camperplaatsennetwerk 

Nummer WF7 

Doel Realiseren van een camperplaatsennetwerk in Westfriesland 

Korte omschrijving Het inrichten van camperplaatsen op de recreatieterreinen waar dit haalbaar is, in nauw overleg met de 
betreffende gemeente en belanghebbenden. Dit betekent dat gekeken moet worden naar eventuele 
mogelijkheden voor het aanleggen van een water- en stroompunten, sanitaire voorzieningen en 
mogelijkheden voor afvallozing (wensen van NKC). Ook informatievoorziening, bewegwijzering en regelgeving 
moeten worden uitgewerkt.  

Ligging Regionaal 

Trekker Recreatieschap Westfriesland 

Betrokken partijen Gemeenten, omwonenden recreatieterreinen, campinghouders, NKC 

Start 2017-2018 

Kosten Afhankelijk van benodigde inrichtingsmaatregelen + uren Recreatieschap 

Subsidiemogelijkheden Geen 
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Project Biodiversiteit in bermen en weiden 

Nummer WF8 

Doel Vergroten van de biodiversiteit op de terreinen van het Recreatieschap 

Korte omschrijving Het inzetten op het vergroten van de biodiversiteit op de eigen terreinen van het Recreatieschap door 

aangepast berm- en weidebeheer. Dit kan door het inzaaien van meer bloemen en kruiden. Hierdoor ontstaat 
een aantrekkelijker biotoop voor soorten. Dit door gebruik te maken van de kennis en af te stemmen met 
natuurbeheerders. 

Ligging Regionaal 

Trekker Recreatieschap Westfriesland 

Betrokken partijen Landschap Noord-Holland, Staatsbosbeheer, materiele sponsoren 

Start Continue 

Kosten €5.000 

Subsidiemogelijkheden Niet van toepassing 

 

 

Project Onderzoek haalbaarheid uitvoeringsprogramma 

Nummer WF9 

Doel Zorgen voor voldoende capaciteit om uitvoering te geven aan het uitvoeringsprogramma 

Korte omschrijving Intern onderzoek en jaarlijkse evaluatie van de voortgang van de projecten in het uitvoeringsprogramma. 
Hierbij wordt specifiek gekeken naar mogelijke knelpunten vanuit de capaciteit van het Recreatieschap 

Ligging Niet van toepassing 

Trekker Recreatieschap Westfriesland 

Betrokken partijen Gemeenten 

Start Continue 

Kosten Binnen bestaande budgetten 

Subsidiemogelijkheden Niet van toepassing 
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2.2 Routeprojecten 
 

Project Verlengen voetpad Nesdijk-Onderdijk 

Nummer WF10 

Doel Realiseren van een betere verbinding met de Vooroevers voor wandelaars 

Korte omschrijving Het betreft het verlengen van het voetpad (schelpenpad) vanaf de Nes noordwaarts. 

Ligging Medemblik 

Trekker Recreatieschap Westfriesland, gemeente Medemblik en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 

Betrokken partijen Niet van toepassing 

Start 2016, inmiddels gerealiseerd 

Kosten €3.500 

Subsidiemogelijkheden Project is gefinancierd 

 
 

Project Routes tussen Hoorn en Enkhuizen 

Nummer WF11 

Doel Komen tot een meer fijnmazig routenetwerk tussen Hoorn en Enkhuizen waardoor een betere verbinding 
ontstaat. 

Korte omschrijving Nieuwe paden worden gerealiseerd, waar mogelijk en wenselijk, die aansluiten op het bestaande 
routenetwerk voor wandelen en fietsen 

Ligging Markermeerkust 

Trekker Recreatieschap Westfriesland 

Betrokken partijen Gemeenten Hoorn, Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland 

Start 2016 

Kosten €20.000 

Subsidiemogelijkheden Uitvoeringsregeling Groen provincie Noord-Holland 
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Project Belevingsroutes (landschap, cultuurhistorie) 

Nummer WF12 

Doel Vergroten van de beleefbaarheid van landschap en cultuurhistorie  

Korte omschrijving Er worden thematische fiets- en wandelroutes ontwikkeld gericht op de beleving van landschap en 
cultuurhistorie. Of bestaande routes worden geoptimaliseerd. Dit kan bijvoorbeeld met behulp van nieuwe 
technologieën (gebruik van smartphone). 

Ligging Regionaal 

Trekker Recreatieschap Westfriesland 

Betrokken partijen DMO Holland boven Amsterdam, Staatsbosbeheer, Landschap Noord-Holland, Westfries Genootschap 

Start 2016 

Kosten €7.500 

Subsidiemogelijkheden In samenwerking met DMO 

 

 

Project Mountainbikeroutes 

Nummer WF13 

Doel Aanleggen van mountainbikeroutes 

Korte omschrijving Op dit moment loopt er een pilot. Afhankelijk van de evaluatie worden meer mountainbikeroutes ontwikkeld. 
Eerste fase is een verkenning van mogelijke routetrajecten in Westfriesland. Bij voorkeur gebeurt dit in 
samenwerking met fietsverenigingen uit de regio. Tweede fase is het maken van een ontwerp, afgestemd op 
natuurwaarden en andere gebruikersgroepen. Derde fase is de aanleg van de routes 

Ligging Regionaal 

Trekker Recreatieschap Westfriesland 

Betrokken partijen Gemeenten, anderen terreineigenaren, fietsverenigingen  

Start 2016 

Kosten €5.000 en €2.000 /jaar 

Subsidiemogelijkheden Westfrieslandfonds 
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Project Wandelnetwerk Centraal gebied  

Nummer WF14 

Doel Optimaliseren van het wandelnetwerk  

Korte omschrijving De bestaande wandelroutes met elkaar verbinden door nieuwe wandelpaden aan te leggen waardoor een 

netwerk ontstaat. Het bewegwijzeren van het netwerk en het verzorgen van informatievoorziening, zowel in 
het veld als digitaal. 

Ligging Centraal gebied 

Trekker Recreatieschap Westfriesland 

Betrokken partijen Gemeenten, LTO, agrarische natuurverenigingen agrariërs, wandelorganisaties 

Start 2017 

Kosten €50.000 

Subsidiemogelijkheden Uitvoeringsregeling Groen Noord-Holland  

 
 

Project Wandelroutes Westfriese omringdijk  

Nummer WF15 

Doel Vergroten van de beleefbaarheid van de Westfriese omringdijk voor wandelaars  

Korte omschrijving Het ontwikkelen van een doorgaande wandelroute over de Westfriese Omringdijk. Enerzijds door een uniforme 

bewegwijzering, aansluitend en/of geïntegreerd in de bewegwijzering van het wandelnetwerk. Anderzijds door 
de beleving van de Westfriese Omringdijk mogelijk te maken door het verhaal van ontginning en de strijd 
tegen het water te vertellen. Dit door nieuwe paden aan te leggen langs interessante objecten die dit verhaal 
vertellen. Dit project sluit aan op project WF14. 

Ligging Regionaal  

Trekker Recreatieschap Westfriesland 

Betrokken partijen LTO, agrarische natuurverenigingen, gemeenten, programmabureau WFO 

Start 2017 

Kosten €20.000 

Subsidiemogelijkheden Uitvoeringsregeling Groen provincie Noord-Holland, subsidieverordening HHNK 
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Project Uitbreiden en kwaliteitsimpuls routenetwerken 

Nummer WF16 

Doel Zorgen voor een meer compleet netwerk van hogere kwaliteit 

Korte omschrijving 2016: bebording van het vaarroutenetwerk realiseren 
2017-2018: investeren in de kwaliteit van de ondergrond van bestaande wandel- en fietsroutes. Hierbij wordt 
gezocht naar de specifiek voor recreatie geschikte paden. 

Ligging Regionaal 

Trekker Recreatieschap Westfriesland 

Betrokken partijen Gemeenten, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 

Start 2016 

Kosten 2016: €6.250 
2017: €100.000  

Subsidiemogelijkheden Uitvoeringsregeling Groen Noord-Holland  

 

 

Project BRTN-routes 

Nummer WF17 

Doel Het vaarroutenetwerk van Westfriesland (beleidsmatig)op laten nemen in het BRTN 

Korte omschrijving Het laten opnemen van de route Rustenburg–Verlaat-Opmeer in het BRTN en hiermee de koppeling van het 
vaarroutenetwerk Westfriesland aan het BRTN-netwerk realiseren, dat langs de regio loopt. Momenteel is de  
route nog als BRTN-ambitie betiteld. Doel is om te komen tot een BRTN kwalificatie. 

Ligging Regionaal 

Trekker Recreatieschap Westfriesland 

Betrokken partijen Waterrecreatie Nederland, provincie Noord-Holland  

Start 2017-2018 

Kosten Pm, vooralsnog lijken er pas kosten te komen nadat de route in de BRTN is opgenomen en er wordt ingezet 
op het oplossen van de knelpunten in de route en er afspraken gemaakt moeten worden over het beheer en 
onderhoud. 

Subsidiemogelijkheden Nader bezien 
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Project Verruimen bedieningstijden brug en sluis Rustenburg 

Nummer WF18 

Doel Oplossen van dit knelpunt in het regionale vaarnetwerk 

Korte omschrijving Het overleggen over het verruimen van de bedieningstijden van brug en sluis Rustenburg en het vinden van 

een structurele aanpak voor ruimere bedieningstijden. 

Ligging Gemeente Koggenland 

Trekker Recreatieschap Westfriesland en gemeente Koggenland 

Betrokken partijen Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 

Start 2016 

Kosten Uren Recreatieschap, structurele kosten bij gemeenten of Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 

Subsidiemogelijkheden Niet van toepassing 

 
 

Project Kostenraming Rustenburg - Verlaat 

Nummer WF19 

Doel Komen tot een kostenraming voor het oplossen van de knelpunten in de vaarroute Rustenburg-Verlaat 

Korte omschrijving Het maken van een kostenraming voor de knelpunten in de BRTN-route Rustenburg-Verlaat. Dit met als doel 
de benodigde middelen samen met alle betrokken partijen bij elkaar te krijgen. Maar uiteraard ook voor een 

eventuele subsidieaanvraag bij de provincie.  

Ligging Op de grens van Koggenland, Opmeer, Heerhugowaard, Alkmaar en Hollands Kroon 

Trekker Recreatieschap Westfriesland 

Betrokken partijen De gemeenten Heerhugowaard, Alkmaar, Hollands Kroon en provincie Noord-Holland 

Start 2016 

Kosten €15.000 

Subsidiemogelijkheden Niet van toepassing 
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Project Opwaardering vaarroute Rustenburg-Verlaat 

Nummer WF20 

Doel Bevaarbaar maken van de route Rustenburg-Verlaat voor boten in de BRTN-categorie DM. 

Korte omschrijving Het oplossen van de knelpunten in de vaarroute Rustenburg-Verlaat. (Het RSW is  

(mede)projecttrekker van dit project maar over de structurele en incidentele  
lasten moet nog besloten worden). 

Ligging Op de grens van Koggenland, Opmeer, Heerhugowaard, Alkmaar en Hollands Kroon 

Trekker Recreatieschap Westfriesland, gemeneten Opmeer en Koggenland 

Betrokken partijen De gemeenten Heerhugowaard, Alkmaar, Hollands Kroon en provincie Noord-Holland 

Start 2017-2018 

Kosten p.m. (zie project W17) 

Subsidiemogelijkheden Eventuele mogelijkheden vanuit Programma Waterrecreatie van provincie Noord-Holland en de mogelijke 
voortzetting van de regeling Water als Economische Drager waarover medio 2016 wordt besloten. 

 

 

Project Doorvaarbaarheid vaarroutenetwerk 

Nummer WF21 

Doel Bewaken en monitoren van de doorvaarbaarheid van het vaarroutenetwerk  

Korte omschrijving Het invullen van een loketfunctie, waar klachten over slechte doorvaarbaarheid verzameld kunnen worden. 
Vervolgens in overleg treden met beheerders om te zoeken naar mogelijke oplossingen. Maar ook het maken 
van structurele afspraken over het beheer, onderhoud en standaardisering van de maatvoering van de 
vaarwegen en objecten in de routes.  

Ligging Regionaal 

Trekker Recreatieschap Westfriesland 

Betrokken partijen Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, provincie Noord-Holland en andere vaarwegbeheerders 

Start Continue 

Kosten Uren Recreatieschap  

Subsidiemogelijkheden Niet van toepassing 
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Project Kwaliteitsbewaking wandel-, fiets- en vaarnetwerk 

Nummer WF22 

Doel Zorgen voor een hoogwaardig kwalitatief routenetwerk, passend bij de ambities van de regio 

Korte omschrijving Het Recreatieschap is de organisatie die het totaal van de routenetwerken overziet. Het gaat om het nog 

sterker leggen van de focus op de kwaliteit van het routeproduct van de regio en beheerders van delen van 
het netwerk aanspreken op eventuele knelpunten. Dit voor zowel informatievoorziening en bewegwijzering als 
de onderliggende paden.  

Ligging Regionaal 

Trekker Recreatieschap Westfriesland 

Betrokken partijen Gemeenten, andere terreinbeheerders, routeorganisaties 

Start Continue 

Kosten Uren Recreatieschap 

Subsidiemogelijkheden Niet van toepassing 

 

 

Project Beheer van de fysieke paden van het wandelnetwerk 

Nummer WF23 

Doel Verbeteren van de fysieke gesteldheid van de wandelpaden in het wandelnetwerk 

Korte omschrijving Het wandelnetwerk bevat veel graspaden en –kades. Het huidige beheer is vaak niet afgestemd op recreatie. 
De maai-intensiteit moet worden verhoogd. 

Ligging Regionaal 

Trekker Recreatieschap Westfriesland 

Betrokken partijen Niet van toepassing 

Start Continue 

Kosten €2.000 / jaar. Naarmate het netwerk in omvang toeneemt moet dit mogelijk worden verhoogd.  

Subsidiemogelijkheden Niet van toepassing 
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Project Beheer van het vaarnetwerk 

Nummer WF24 

Doel Bewaken van het beheer van het vaarnetwerk zodat het vaarnetwerk geschikt is en blijft voor vaarrecreatie.  

Korte omschrijving Het huidige waterbeheer is niet gericht op de vaarrecreatie. De intensiteit van het maaien van waterplanten 

moet worden verhoogd om de waterlopen geschikt te maken/houden voor de vaarrecreatie. Het 
Recreatieschap monitort dit en voert onderzoek uit naar de knelpunten.  

Ligging Regionaal 

Trekker Recreatieschap Westfriesland 

Betrokken partijen Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, provincie Noord-Holland en andere vaarwegbeheerders 

Start Continue 

Kosten Uren Recreatieschap 

Subsidiemogelijkheden Niet van toepassing 

 
 

Project Pilot maaibeheer vaarroutes 2017-2018 

Nummer WF25 

Doel Onderzoeken of het zinvol en efficiënt is het maaibeheer bij het Recreatieschap neer te leggen  

Korte omschrijving Het uitvoeren van een pilot maaibeheer van de vaarroutes met een taakstellend budget 

Ligging Regionaal 

Trekker Recreatieschap Westfriesland 

Betrokken partijen Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en gemeenten 

Start 2017-2018 

Kosten € 50.000 

Subsidiemogelijkheden Niet van toepassing 
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2.3 Projecten op recreatieterreinen 
 

Project Recreatieve samenhang Streekbos-de Weelen 

Nummer WF23 

Doel Zorgen voor een recreatief aantrekkelijke verbinding tussen het Streekbos en recreatiegebied de Weelen van 

Staatsbosbeheer 

Korte omschrijving De twee nabijgelegen gebieden het Streekbos en de Weelen van Staatsbosbeheer zijn voor de recreant niet 
aan elkaar te koppelen op een aantrekkelijke en veilige wijze. Het project heeft als doen een een fysieke 
verbinding (pad) realiseren tussen de twee nu nog gescheiden gebieden. 

Ligging Gemeente Stedebroec 

Trekker Recreatieschap Westfriesland 

Betrokken partijen Staatsbosbeheer, gemeente Stedebroec 

Start 2016 

Kosten €45.000 

Subsidiemogelijkheden Uitvoeringsregeling Groen provincie Noord-Holland 

 

 

Project Kitesurflocaties Westfriesland 

Nummer WF24 

Doel Legaal maken en houden van een aantal kitesurflocaties in Westfriesland 

Korte omschrijving Westfriesland biedt goede mogelijkheden voor kitesurfen. Dit wordt op dit moment gedoogd. Het 
Recreatieschap gaat eraan werken dit legaal te maken, net als op andere locaties in Nederland. Hiervoor 
moeten afspraken worden gemaakt in het kader van de BPR en Natura 2000. Vervolgens kan het 
Recreatieschap dit op haar terreinen beter faciliteren. 

Ligging Regionaal  

Trekker Recreatieschap Westfriesland 

Betrokken partijen Gemeenten, Rijk, provincie 

Start 2016 

Kosten Uren Recreatieschap, kosten boeien Rijkswaterstaat nader bezien en kosten bebording 

Subsidiemogelijkheden Niet van toepassing 
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Project Kwaliteitsimpuls afvalinzameling 

Nummer WF25 

Doel Zorgen voor een kwaliteitsimpuls voor de afvalinzameling op de eigen terreinen. 

Korte omschrijving Het realiseren van een ondergrondse afvalinzameling op de terreinen Streekbos, Vooroever Vlietsingel en 

Schellinkhout-Uiterdijk. Dit heeft een positief effect op de natuurwaarden, de kwalitatieve uitstraling van de 
terreinen en levert een structurele besparing van kosten op.  

Ligging Regionaal 

Trekker Recreatieschap Westfriesland 

Betrokken partijen Gemeenten 

Start 2017-2018 

Kosten €200.000 

Subsidiemogelijkheden Niet van toepassing 

 
 

Project Drinkwaterpunt Egboetswater 

Nummer WF26 

Doel Het realiseren van een drinkwaterpunt op het recreatieterrein Egboetswater en het hiermee tegengaan van 
afval van plastic flesjes. 

Korte omschrijving Op het terrein Egboetswater wordt een PWN- watertap gerealiseerd.  

Ligging Gemeente Medemblik 

Trekker Recreatieschap Westfriesland 

Betrokken partijen PWN 

Start 2017 

Kosten €14.000  

Subsidiemogelijkheden Niet van toepassing 
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Project Aanpassing naamgeving terreinen 

Nummer WF27 

Doel Voor alle recreatieterreinen komen tot een naam die door inwoners uit de regio wordt herkend. 

Korte omschrijving De naamgeving van een aantal terreinen sluit niet aan bij de naamsbekendheid onder bewoners uit de regio. 

Dit wordt gelijk getrokken. Dit betekent dat de naam in alle communicatie-uitingen (borden, website, 
informatiemiddelen) wordt gewijzigd.  

Ligging Regionaal 

Trekker Recreatieschap Westfriesland 

Betrokken partijen Gemeenten 

Start 2016 

Kosten Afhankelijk van aantal terreinen waarvan de naam wijzigt. De kosten kunnen worden beperkt door de 
naamswijziging onderdeel te laten zijn van de inrichting als TOP. 

Subsidiemogelijkheden Geen, wel voor inrichting als TOP 

 

 

Project Marktconsultatie recreatieterreinen 

Nummer WF28 

Doel Meer inzicht verkrijgen in kansrijke ontwikkelingsrichtingen die marktpartijen zien voor de recreatieterreinen  

Korte omschrijving Het Recreatieschap nodigt marktpartijen uit mee te denken over mogelijkheden voor doorontwikkeling van 
haar recreatieterreinen. Eerste stap is het maken van een leidraad met informatie over de terreinen en de 
kaders voor ontwikkeling. Vervolgens worden een informatiebijeenkomst gehouden of gesprekken gevoerd 
met marktpartijen. 

Ligging Regionaal 

Trekker Recreatieschap Westfriesland 

Betrokken partijen Gemeenten, marktpartijen 

Start 2017 

Kosten €10.000 

Subsidiemogelijkheden Geen 
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Project Kwaliteitsimpuls Uiterdijk- Schellinkhout 

Nummer WF29 

Doel Herinrichten van dit terrein zodat (kite)surfers en andere recreanten er optimale voorzieningen vinden en 
geen hinder ondervinden van elkaar. 

Korte omschrijving Het gaat om het realiseren van een extra strand en het doorvoeren van inrichtingswijzigingen. Hierbij hoort 
ook het mogelijk maken van een (tijdelijke) horecavoorziening op deze locatie. 

Ligging Drechterland 

Trekker Recreatieschap Westfriesland 

Betrokken partijen Gemeente Drechterland, Nederlandse kitesurfvereniging, bewoners Schellinkhout, betrokken ondernemers  

Start 2017 

Kosten € 100.000 voor aanleg nutsvoorzieningen + pm afhankelijk van inrichting 

Subsidiemogelijkheden Nieuwe verdienmogelijkheden leveren geld op 

 
 

Project Opwaardering recreatieterrein en passantenhaven Wijdenes 

Nummer WF30 

Doel Doorontwikkelen van recreatieterrein en passantenhaven Wijdenes zodat het recreanten nog beter kan 
bedienen 

Korte omschrijving Het realiseren van een aantal recreatieve voorzieningen op recreatieterrein Wijdenes en bij de 
passantenhaven Wijdenes. Het gaat om een standplaats voor de horeca, een parkeervoorziening, toilet, een 
botenhelling en aanpassingen aan het strand en de kust, zodat de deze locatie als officiële zwemwaterlocatie 
benoemd kan worden.   

Ligging Gemeente Drechterland 

Trekker Recreatieschap Westfriesland 

Betrokken partijen Gemeente Drechterland en 

Start In uitvoering 

Kosten In uitvoering 

Subsidiemogelijkheden Niet van toepassing 

 
  



 

20 
 

Project Baggeren zwemlocatie vooroever Koopmanspolder 

Nummer WF31 

Doel Behouden van de zwemmogelijkheden bij de vooroever Koopmanspolder 

Korte omschrijving De zwemlocatie nabij de Koopmanspolder is aan het dichtslibben. Baggeren is noodzakelijk om de locaties als 

zwemvoorziening te behouden.  

Ligging Medemblik 

Trekker Recreatieschap Westfriesland 

Betrokken partijen Gemeente Medemblik, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 

Start 2017 

Kosten 1e raming €250.000, in 2016 vindt onderzoek plaats naar de exacte kosten. 

Subsidiemogelijkheden Niet van toepassing 

 
 

Project Kwaliteitsimpuls de Hulk 

Nummer WF32 

Doel Doorontwikkelen van recreatieterrein de Hulk zodat het zich onderscheidt van andere recreatieterreinen in de 
regio en recreanten nog beter kan bedienen 

Korte omschrijving Het recreatieterrein de Hulk inrichten voor sportieve recreatie (zoals hardlopen, voetbal, volleybal, yoga, 

bootcamp) en sportieve evenementen (startpunt wielertoertocht, loopjes) en ruimte bieden voor 
ondersteunende horeca. Hierbij is er aandacht voor het binnendijkse en buitendijkse. 

Ligging Gemeente Koggenland en gemeente Hoorn 

Trekker Recreatieschap Westfriesland 

Betrokken partijen Gemeenten Koggenland en Hoorn 

Start 2017-2018 

Kosten €35.000  

Subsidiemogelijkheden Nieuwe verdienmodellen leveren geld op 
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Project Aanlegvoorzieningen Drachterveld 

Nummer WF33 

Doel Verbeteren van de aanlegmogelijkheden in het Drachterveld 

Korte omschrijving Het realiseren van aanlegsteigers voor kano’s en een vissteiger. 

Ligging Gemeente Drechterland 

Trekker Recreatieschap Westfriesland 

Betrokken partijen Gemeente Drechterland 

Start 2017-2018 

Kosten €15.000 

Subsidiemogelijkheden Eventuele mogelijkheden vanuit Programma Waterrecreatie van provincie Noord-Holland en de mogelijke 
voortzetting van de regeling Water als Economische Drager waarover medio 2016 wordt besloten. 

 
 

Project Opwaardering De Leijen 

Nummer WF 34 

Doel Doorontwikkelen van recreatieterrein de Leijen zodat het recreanten nog beter kan bedienen 

Korte omschrijving Meer openheid en ruimte krijgen op het terrein en ruimte bieden aan recreatieve ondernemers. 

Ligging Gemeente Koggenland 

Trekker Recreatieschap Westfriesland 

Betrokken partijen Gemeente Koggenland 

Start 2016 

Kosten Gerealiseerd 

Subsidiemogelijkheden Gerealiseerd 
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3

2

Totaaloverzicht 
 

 
De volgende tabel geeft een totaaloverzicht van de projecten inclusief planning en kosten.  
 

 

Nummer Project Planning 2016 2017-2018 Structurele kosten  Andere aanwending 

uren Recreatieschap 

Algemeen

WF1 Toeristische Overstappunten (TOP's) In uitvoering

WF2 Overleg beheerders Westfriesland 2016 uren

WF3 Netwerkbijeenkomsten met ondernemers 2016 500€                               

WF4 Uitbreiding aanbod oeverrecreatie Markermeerkust 2016 uren

WF5 Overdracht beheer stranden aan Recreatieschap 2017 20.000€                         uren

WF6 Recreatie/routeportal Westfriesland 2017-2018  €            7.500 5.000€                           

WF7 Camperplaatsennetwerk 2017-2018 pm uren

WF8 Biodiversiteit in bermen en weiden Continue 5.000€                           

WF9 Onderzoek haalbaarheid uitvoeringsprogramma. 

Routes

WF10 Verlengen voetpad Nesdijk - Onderdijk Gerealiseerd 3.500€             

WF11 Routes tussen Hoorn en Enkhuizen 2016

WF12 Belevingsroutes (landschap, cultuurhistorie) 2016

WF13 Mountainbikeroutes 2016 5.000€             2.000€                           

WF14 Wandelnetwerk Centraal gebied 2017-2018 50.000€           

WF15 Wandelroutes Westfriese omringdijk 2017-2018 20.000€           

WF16 Uitbreiden en kwaliteitsimpuls routenetwerken 2016-2018 6.250€             100.000€        

WF17 BRTN-routes 2017-2018 pm uren

WF18 Verruimen bedieningstijden brug en sluis Rustenburg 2016 uren

WF19 Kostenraming Rustenburg-Verlaat 15.000€           

WF20 Opwaardering vaarroute Rustenburg-Verlaat pm

WF21 Doorvaarbaarheid vaarroutenetwerk Continue uren

32.000€                                        

20.000€                                        

7.500€                                          
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(formele besluitvorming over de financiering in 2017-2018 moet nog plaatsvinden)  

Nummer Project Planning 2016 2017-2018 Structurele kosten  Andere aanwending 

uren Recreatieschap 

WF22 Kwaliteitsbewaking wandel-, fiets- en vaarnetwerk Continue uren

WF23 Beheer van de fysieke paden van het wandelnetwerk Continue 2.000€                           

WF24 Beheer van het vaarnetwerk Continue uren

WF25 Pilot maaibeheer 2017 - 2018 50.000€           

Recreatieterreinen

WF23 Recreatieve samenhang Streekbos - De Weelen 2016 45.000€           

WF24 Kitesurflocaties Westfriesland 2016-2018 uren

WF25 Kwaliteitsimpuls afvalinzameling 2017-2018 200.000€        

WF26 Drinkwaterpunt Egboetswater 2017-2018 14.000€           

WF27 Aanpassing naamgeving terreinen 2017-2018 4.000€             

WF28 Marktconsultatie recreatieterreinen 2017-2018 10.000€           

WF29 Kwaliteitsimpuls Uiterdijk-Schellinkhout 2017-2018 100.000€        

WF30 Opwaardering recreatieterrein en passantenhaven 

Wijdenes

In uitvoering uren

WF31 Baggeren zwemlocatie vooroever Koopmanspolder 2017-2018 250.000€        

WF32 Kwaliteitsimpuls de Hulk 2017-2018 35.000€           

WF33 Aanlegvoorzieningen Drachterveld 2017-2018 15.000€           

WF34 Opwaardering De Leijen Gerealiseerd

141.750€        848.000€        34.500€                         

Al in begroting

WF10 3.500€             

WF11

WF14 50.000€           

WF19 15.000€           

2016 2017-2018 Structurele kosten

103.250€        798.000€        34.500€                         

20.000€                                        
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Bijlage 1 Groslijst projecten 
 
REGIONAAL 

Biodiversiteit door bewoners 

Beter toegankelijk maken van de terreinen 
voor mindervaliden 

Vissteigers  

Knelpunten vaarroutenetwerk 

PWN drinkwaterpunten 

Ontwikkeling routenetwerken 

Structureel maaien vaarroutenetwerk 

Overdraagplaatsen tussen binnenwateren en 
Ijsselmeerkust en Markermeerkust 

Rustbankjes bij kanosteigers 

Hoogte botensteigers aanpassen voor kano’s  

MARKERMEERKUST 

Opwaardering strandjes Markermeerkust 

Fiets/wandelpad Schellinkhout-Wijdenes 

Boothelling voor ´grote boten´ 

Beleving water en dijk 

Kanosteiger haven Avenhorn 
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IJSSELMEERKUST 

Aanpak 6 knelpunten vaarroutes  

Uitbreiden wandelnetwerk Onderdijk-Andijk 

Voetpad langs de Kleine Vliet 

Fietspad Vlietsingel buitendijks 

Fietsontsluiting en toegankelijkheid 

Koopmanspolder 

Herstructurering Vooroevers Medemblik 

Kano-overdraagplaats Andijk (kruising 

Molensloot-Kleingouw) 

HES-GEBIED 

Aanpakken knelpunten vaarroute Hoorn - 

Enkhuizen- fase 1 

Aanpakken knelpunten vaarroute Hoorn - 
Enkhuizen fase 2 

Fietsverbinding Koggenland-stadsstrand Hoorn 
(fietspad Hoorn-Amsterdam) 

Kanosteiger Hoogkarspel (bij Sluisweg met de 
kruising N302) 

App voor een recreatief agrarische route 
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CENTRAAL GEBIED 

Opwaarderen vaarroute de Gouw 

Passantenhaven fase 1 

Haalbaarheidsstudie opwaardering haven 
Avenhorn 

Passantenhaven fase 2: Recreatieterrein 
Spanbroek 

Wandelverbinding Egboetswater 

Kanosteigers/overdraagplaatsen bij stuw A.C. 

de Graafweg en stuw Veekendsloot naast 
Opmeerderweg 

HET GROOTSLAG 

Fiets/wandelpad De Haling 'Streekbos- 
Enkhuizerzand' 

Fitness/sportparcours Streekbos 

Verlenging van het Weelenpad tot aan de 
Driehuizen 

Verlenging van het Weelenpad van de 
Driehuizen tot aan de Tolweg 

Extra noord-zuidverbinding vaarroutenetwerk 
door Grootslag 

 


