
Themabijeenkomst natuur en landschap 

Natuur-  en recreatieplan Westfriesland 



Programma 

(Toekomst) kracht van het gebied in beeld krijgen 
 

Start (13.00 uur) 
 Welkom en toelichting natuur- en recreatieplan 
 Opstart: De groeten uit Westfriesland 
 Het landschap(splan) van toen en nu 
 Kaartenmakerij 

 
Pauze (14.00 uur) 
 De tijd van nu en van verandering 
 
Pauze (15.15 uur) 
 Tot de dijk of verder? 
 Strategische koers 

 
Afsluiting en napraten (16.45) 

 



Naar een natuur- en recreatieplan 

 Doelen: 
– Komen tot actueel beleid en een uitvoeringsplan voor Recreatieschap  
– Input leveren voor regionaal beleid (Structuurschets) 
– Bijdragen aan beeldvorming van de regio 

 
 

 Resultaten: 
– Evaluatie van de resultaten Landschapsplan en deelplannen 
– Afweging van niet-uitgevoerde doelen en projecten 
– Opstellen van nieuwe doelen en projecten 
– Inpassen visie Bestuur van het Recreatieschap 
– Advisering over richting, uitvoering en inhoud van samenwerking en promotie/acquisitie 

 
 

Samen met de regio! 
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Waar staan we in het proces? 

Vijf werkblokken 
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Blok 1:  
Het leggen van 

de basis 

Blok 2: 
Evaluatie 

Blok 3: 
Actualisatie 

Blok 4: 
Visievorming 

Blok 5: 
Uitvoeringsplan 



De Groeten uit Westfriesland 

foto 
 



Landschapsplan 1999 
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Landschapsplan - ambitie 

‘ De ambitie van het Landschapsplan is om het Westfriese landschap naar de  
toekomst wederom haar rol als samenbindende factor tussen de functies in en de  
waarden van het landschap te laten vervullen: het landschap als bindmiddel.’ 
 
Tijdbeeld: 
 Oprukkende verstedelijking en schaalvergroting landbouw vragen om een 

ruimtelijk kader 
 Somber scenario dreigt: een neerwaartse spiraal van fragmentatie en 

kwaliteitsverlies waardoor cultuurlandschap verloren gaat 
 Landschapsplan wil sturing geven aan dit ogenschijnlijk onomkeerbare proces 

 
Conclusie: 
 Sombere scenario afgewend 
 Landschapsplan heeft hier belangrijke bijdrage aan geleverd 
 Minder ontwikkelingen dan verwacht in 1999 
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Landschapsplan - visie op landschap 

 Onderscheiden van gebruiksruimte en landschappelijk raamwerk 
 

 Landschappelijk raamwerk van bebouwingslinten, dijken en waterlopen en nieuw 
te realiseren elementen in het landschap (groene linten/scheggen) 
 
 
 

 Ogenschijnlijk tegenstrijdige functies inpassen in  
 het landschap 
 Koppelen van belangen 
 
 
Conclusie:  
 Landschappelijk raamwerk niet gerealiseerd (alleen Drachterveld) 
 Uitwerking onduidelijk, minder noodzaak, geen regionaal belang, geen budgetten 
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Resultaten projecten Landschapsplan 

 Slechts een van de voorgestelde groene linten/scheggen gedeeltelijk gerealiseerd 
– Drachterveld is positieve uitzondering 

 
 Stevige impuls wandel- en fietspaden regio 
 Netwerken voor fietsen en wandelen aangelegd 
 In plaats van kano- en schaatsroutes vooral vaarroutes ontwikkeld, kanoën 

beperkt mogelijk 
 

 Zwemmogelijkheden regio uitgebreid op diverse plaatsen 
 

 Groei van aantal natuurgebieden en ecologische verbindingen  
 

Conclusie: Resultaten vooral op het gebied van recreatieve routenetwerk 
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Het landschap van toen en nu 
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Het landschap van toen en nu 
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Het landschap van toen en nu 

 kaarten 
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Het landschap  van toen en nu 
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Het Landschap van toen en nu 
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Kaartenmakerij ‘kwaliteit in kaart’ 

 topkaart 
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Trends en ontwikkelingen 

 Tot 2040: groei totale bevolking Noord-Holland 
met 368.000 naar 3,1 miljoen inwoners (+13%) 
 

 Concentratie van groei vindt plaats in 
Amsterdam en directe omgeving (Noord-
Holland Zuid) 

– Noord-Holland Noord: +1,5% 
– Noord-Holland Zuid: +17% 

 
 Stagnatie van de beroepsbevolking NH 

– Daling in Noord-Holland Noord: -14% 
– Stijging in Noord-Holland Zuid: +5% 

 
 
 



Lichte groei, sterke vergrijzing 

 In Westfriesland wordt een groei verwacht van 4%, van 208.300 (2015) naar 
217.400 (2040) inwoners. 

– Het aantal jongeren (<15 jaar) daalt met 4% 
– Werkzame bevolking (15-67 jaar) daalt met 11% 
– Ouderen (65+) stijgen met 68% 
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Maatschappelijke trends en ontwikkelingen 

 Verandering (niet per sé beter of slechter, alleen ánders) in 
… 
 

 … ook voor West-Friesland? 



75 + 
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Individualisering 
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Kortere werkweek 
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Volgens de Nederlandse historicus 

en schrijver Rutger Bregman werken 

we in 2030 nog slechts vijftien uur 

per week. Volgens hem is dit de 

oplossing voor veel problemen van 

deze tijd: stress, werkloosheid, 

emancipatie, vergrijzing, ... 



Groeiende tegenstellingen 
22 



Van stad naar stedelijke regio 
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Landelijk gebied wordt zelfvoorzienend 
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Invloed apps en social media groeit 
25 



Duurzaamheid kost ruimte 
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Buitengebied als tegenhanger 
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Natuur en groen onderdeel van economie 

 

28 



Uitleggen van landschap en natuur 
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Trends en ontwikkelingen Landschap 

 Beleid landschap en cultuurhistorische waarden staan hoog op de agenda 
 

 Bewustzijn van de schoonheid van eigen omgeving stijgt 
 

 Wateropgaven sturend in ontwikkeling landschap 
 

 Waarde van openheid, leegte, stilte en duisternis krijgt steeds meer erkenning 
 

 Ontwikkeling op basis van identiteit van het gebied/behoud door ontwikkeling 
 

 Schaalvergroting landbouw (blijft doorgaan) 
 

 Reeks van kleinschalige ontwikkelingen en transformaties, ook in dorpen en linten 
 

 Landschap als uitloopgebied in plaats van groengebieden als opvanggebied 
 

 

30 



Trends en ontwikkelingen natuur 

 Beperkte ontwikkeling natuurgebieden (bijproduct opgaven/meeliften) 
 

 Waterveiligheid, waterberging en klimaat (Deltaprogramma) 
 

 Positieve trend herstel geremd door verdroging, vermesting,en slechte waterkwaliteit,  
 

 Meer betrokkenheid burgers en bedrijven bij ontwikkeling en beheer 
 

 Minder budget beheer 
 

 Bermbeheer en insecten/biodiversiteit 
 

 Sterke bescherming weidevogels (open weidelandschap) 
 

 Meer commerciële functies in recreatiegebieden (eigen broek op houden) 
 
 
 

31 



Trends en ontwikkelingen_stellingen 

 De kwaliteit van natuur en landschap in Westfriesland wordt niet bedreigd 
 

 Natuur en landschapsbehoud is nu goed in beleid vastgelegd, het 
recreatieschap hoeft zich daar niet meer druk over te maken. 
 

 Alle delen van Westfriesland zijn voor alle (nieuwe)  doelgroepen prima te 
beleven 
 

 Beheerorganisaties en Agrariërs staan samen aan de lat voor het beheer 
 

 Werken aan cultuurhistorie gaat hand in hand met recreatie 
 
 
 
 
 

 
 
 

32 



Tot de dijk of verder? 
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Strategische koers 
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Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met: 
 
Mieke Coenen 
 
T +31 88 811 60 84 
E mieke.coenen@grontmij.nl 
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