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Jaaroverzicht 2016

Er ligt weer een nieuw seizoen voor ons, een seizoen met nieuwe uitdagingen. 
Terugkijkend naar 2016 kunnen we als Recreatieschap weer trots zijn op wat er aan 
werk is verzet. Wat gedaan is kunt u in dit jaarverslag lezen.

VOORWOORD

Maar nog mooier - en belangrijker - is om vooruit 
te kijken. In 2016 is het Natuur- en Recreatieplan 
Westfriesland vastgesteld. Met dit nieuwe plan 
kan het Recreatieschap weer jaren vooruit. Maar 
belangrijk is ook dat het plan bijdraagt aan de 
doelen van het Pact van Westfriesland en input is 
voor de regionale structuurschets.
Graag kijk ik met u in het jaar vooruit om te zien 
wat wij gaan doen en al doen om dit plan uit te 
voeren.

Volop aandacht voor vaarrecreatie
Op 20 januari 2017 ondertekenden het 
Recreatieschap en het hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier een intentieverklaring. 
Deze intentieverklaring houdt in dat de partijen 
hebben uitgesproken meer te gaan samenwerken 
op het gebied van onderhoud van vooral 
doorvaarbare sloten. De vaarrecreatie heeft een 
hoge waarde binnen Westfriesland, niet alleen 
economisch maar ook in beleving en het is dan 
ook zeer belangrijk dat het onderhoud van deze 
vaarwegen goed gebeurt. Daarin zien wij nog 
kansen voor verbetering en een efficiëntieslag.  
Met deze ondertekening is er een goede stap 
voorwaarts gezet. Ook dit is weer een mooi 
voorbeeld waar het Recreatieschap voor staat: 
gezamenlijk die zaken oppakken om de recreatie 
in de regio te bevorderen.
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Haven Wijdenes
Het haventje van Wijdenes wordt gerenoveerd 
zodat het daar ook beter recreëren is. De haven 
zelf is gebaggerd, er komt een klein strandje en een 
bootinlaatplaats en, als het goed is, ook een kleine 
horecavoorziening in het zomerseizoen. Een mooie 
voorziening voor de dagrecreatie.
 
Aantrekkelijke voorzieningen voor fietsen, varen 
en wandelen
Het komende jaar gaan wij ons ook bezighouden 
met een betere fiets-/wandelverbinding bij het 
Streekbos en het realiseren van een toilet- en 
horecavoorziening bij de Vooroever. Voor dit 
laatste project trekken we op met de gemeente 
Medemblik. Wij blijven ons hard maken voor 
een betere vaarverbinding tussen Verlaat en 
Rustenburg en ook voor de bediening van de 
sluis en de ophaalbrug. Daarnaast blijven wij ons 
ook bezighouden met het ondersteunen van de 
realisatie van het stadsstrand van Hoorn.
 
Voor dag en dauw
Er is voor het Recreatieschap weer veel te doen 
want al deze nieuwe projecten vinden plaats naast 
de normale onderhoudstaken. Een van die taken 
is het schoonhouden van alle recreatieplekken die 
met name in de zomer volop gebruikt worden. Dit 
schoonmaken gebeurt in alle vroegte zodat u, als 
recreant, hier geen overlast van ondervindt. De 
jongens die dit ieder jaar weer doen wil ik op deze 
plek graag complimenteren dat zij voor dag en 
dauw aan het werk zijn om ons weer een mooie dag 
te bezorgen.

Voor het komende seizoen wil ik iedereen weer veel 
recreatieplezier toewensen en als u tips of ideeën 
hebt: laat het ons weten zodat wij met elkaar het 
recreëren in onze mooie regio op een nog hoger 
niveau kunnen brengen.

Nico Slagter
Voorzitter Recreatieschap Westfriesland

Het algemeen bestuur van het Recreatieschap
Van links naar rechts:
Ben Tap, Nico Slagter, Vincent Reus, Astrid Huisman, 
GertJan Nijpels, Harry Nederpelt en Caroline van de Pol. 
Op de foto ontbreekt Rob de Jong.

Nieuwe directeur en secretaris Recreatieschap
Robert Reus, directeur/secretaris bij het 
Recreatieschap, heeft per 1 juli een andere functie: 
hij wordt de nieuwe gemeentesecretaris in Den 
Helder. We hebben de samenwerking met Robert 
als zeer prettig ervaren en vinden het jammer dat 
hij gaat. Wij wensen hem veel succes in zijn nieuwe 
baan. 
Het algemeen bestuur besluit de functie te splitsen 
omdat veel werkzaamheden op directieniveau al op 
de afdeling gebeuren. Karel Schoenaker gaat per 
1 juli van start als nieuwe directeur. Hij combineert 
deze taak met zijn werkzaamheden als 
beleids medewerker. 
Astrid Huisman, gemeentesecretaris van Stede 
Broec, wordt in september benoemd als secretaris. 
Het Recreatieschap is blij met deze benoemingen 
en wenst beiden veel succes.

De nieuwe secretaris en de nieuwe directeur: 
Astrid Huisman en Karel Schoenaker
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Afscheid van camping De Ursemmerplas
Op 1 november 2016 is de verkoop van camping De 
Ursemmerplas een feit. Het Recreatieschap heeft 
de camping ruim 38 jaar beheerd. De camping gaat 
in handen van de nieuwe eigenaar verder onder de 
naam ‘Ursemmerhof’. 

Verhuizing
Op 19 februari nemen de kantoormedewerkers van 
het Recreatieschap hun intrek in het gemeentehuis 
van Stede Broec. Het pand aan de Zesstedenweg 
195 in Grootebroek werd te groot en te duur. 
Voordelen zijn onder meer kortere lijnen en 
efficiëntiewinst. We ontmoeten de nieuwe collega’s 
tijdens de ‘kennismakingskoffie met iets lekkers 
erbij’.

Natuur- en Recreatieplan Westfriesland
We zijn blij dat het Recreatieschap dit jaar officieel 
van start gaat met het Natuur- en Recreatieplan 
Westfriesland. Een ambitieus plan dat tot doel heeft 
Westfriesland voor de bezoekers van buiten en de 
Westfriezen nog aantrekkelijker te maken, en waar 
we trots op zijn. Een beeld zegt meer dan duizend 
woorden en daarom heeft het Recreatieschap een 
prachtig filmpje bij het Natuur- en Recreatieplan 
laten maken. Op Facebook gaat de film viraal en 
bereikt meer dan 5.500 mensen.
Het Natuur- en Recreatieplan staat centraal tijdens 
RecreActief Westfriesland in september. 

Overlijden gedeputeerde Tjeerd Talsma
Begin november overlijdt Tjeerd Talsma na een 
kort ziekbed. Het Recreatieschap reageert geschokt 
en verbaasd. In september was gedeputeerde 
Talsma te gast tijdens RecreActief Westfriesland 
en overhandigde hij namens de provincie een 
cheque voor de realisatie van zeven Toeristische 
Overstappunten (TOP’s) in de regio. Gedeputeerde 
Talsma was zeer geïnteresseerd in het reilen en 
zeilen van het Recreatieschap. 
Het Recreatieschap wenst alle nabestaanden 
sterkte bij dit verlies.
Gedeputeerde Adnan Tekin neemt de portefeuille 
Recreatie schappen over.

Gedeputeerde Talsma (rechts) overhandigt de cheque 
voor de TOP’s aan voorzitter Nico Slagter van het 
Recreatieschap

Links: een foto uit begin 1970. De Ursemmerplas was nog 
kaal maar heel populair

https://youtu.be/vWhTxyxBfSs
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RecreActief Westfriesland
Op vrijdagmorgen 9 september organiseert het 
Recreatieschap de jaarlijkse bijeenkomst voor onze 
samenwerkingspartners, RecreActief Westfriesland. 
We laten graag zien waar we het afgelopen jaar 
mee bezig zijn geweest en wat we nog gaan 
doen. Thema dit jaar is de officiële start van het 
Natuur- en Recreatieplan Westfriesland. Omdat 
samenwerking in de uitvoering van dit ambitieuze 
plan een vanzelfsprekende noodzaak is, krijgen 
onze gasten het plan (op een houten USB-stick, 
duurzaam) mee naar huis. Aan gedeputeerde 
Talsma wordt het plan die ochtend ook overhandigd 
omdat de provincie eveneens een van onze 
gewaardeerde partners is.
 
Ontbijten, fietsen en varen
We starten de dag in fruitkwekerij en zorgboerderij 
’t Keetje in Lutjebroek met een heerlijk ontbijt. Na 
de officiële presentatie van het plan door GertJan 
Nijpels, lid van het algemeen bestuur en bestuurlijk 
trekker van het plan, en de ontvangst van de 
cheque voor de TOP’s (Toeristisch Overstappunt) 
uit handen van gedeputeerde Talsma, stapt 
iedereen op de fiets. Na een kort ritje gaan we 
aan boord van drie boten voor een tocht over 
het vaarroutenetwerk Westfriesland, naar het 
Streekbos. In het Streekbos komt een van de 
zeven TOP’s in de regio. Bij deze TOP komt ook 
een watertappunt. De watertap in het Streekbos is 
namelijk in goede samenwerking met PWN en de 
ANWB vooruitlopend op de plaatsing van de TOP 
in 2017 al neergezet. Bij de tap kunnen recreanten 
gratis heerlijk drinkwater tappen of een waterfles 
vullen. 

Officiële opening van de tap
Na de officiële opening van de tap door Arjan de 
Bakker van de ANWB, Harry Buyten van PWN en 
Vincent Reus namens het Recreatieschap, onder het 
genot van een fruitspies, fietst het gezelschap terug 
naar ’t Keetje. 

Gezien de vele positieve reacties leeft het Natuur- 
en Recreatieplan bij onze samenwerkingspartners 
en kan het rekenen op brede steun.

Goed verzorgd ontbijt in ‘t Keetje in Lutjebroek

Burgemeester GertJan Nijpels presenteert het Natuur- en 
Recreatieplan Westfriesland

Prachtig weer voor een tocht over het vaarroutenetwerk

Van links naar rechts: 
Arjan de Bakker (ANWB), 
Vincent Reus (Recreatieschap) 
en Harry Buyten (PWN)

De watertap 
van PWN in het 

Streekbos



R E C R E A T I E     •     N A T U U R L I J K     •     W E S T F R I E S L A N D

Jaaroverzicht 20165

Een rondje langs de terreinen
Verspreid door Westfriesland liggen de terreinen 
van het Recreatieschap die zeer intensief worden 
gebruikt. Veel recreanten maken met veel 
plezier gebruik van de voorzieningen als fiets- en 
wandelpaden, de stranden, het vaarwater, de 
speeltoestellen en vooral het groen. Er is niets 
zo ontspannend als een rondje om in een groene 
omgeving; natuur is gezond. Op de foto hiernaast 
een prachtig uitzicht in het Egboetswater richting 
Oostwoud.

Wij houden het schoon. Helpt u mee?
Het Recreatieschap haalt in het zomerseizoen twee 
à drie keer per week afval op. Bij mooi weer vijf 
keer per week en bij heel mooi zomerweer zeven 
keer; dus ook in de weekenden. Gelukkig wordt 
het meeste afval netjes in de afvalbakken gegooid, 
maar helaas zien we het soms ook anders. 
Onze ervaring is dat door het plaatsen van meer 
afvalbakken het zwerfafval niet afneemt. De 
afvalbakken worden ook wel eens gesloopt en 
dan ligt het afval verspreid over het terrein. Om 
recreanten bewust te maken van overlast door 
afval plaatst het Recreatieschap in de zomer 
onderborden bij de informatiepanelen met de 
uitnodiging te helpen de terreinen schoon te 
houden. Daarnaast staan we open voor ideeën voor 
een opgeruimd Westfriesland.

De Leijen bij Hensbroek
Het Recreatieschap plaatst op De Leijen een 
doorgang voor grotere vervoermiddelen zoals 
scoot mobielen, kinderwagens en rolstoelen. De 
afmetingen zijn zo gekozen dat de doorgang voor 
paarden en scooters niet aantrekkelijk is. 
Het model is overgenomen van de in Engeland 
gebruikte Kissing Gates. Het poortje wordt daar 
zo genoemd omdat het bewegende deel de 
vaststaande delen ‘kust’. Te mooi om te vertalen in 
het Nederlands en daarom laten we het zo. 
Van gebruikers hebben we al positieve reacties 
ontvangen.  
De Kissing Gate bij de Leijen is een proef van het 
Recreatieschap en ABC Hekwerken uit Waarland. 
Als de proef slaagt kan het ook uitkomst bieden 
voor andere recreatieterreinen van het schap en 
andere recreatieschappen of natuurbeheerders.  
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Helaas toch weer vandalisme
In 2015 heeft het Recreatieschap de toegang tot het Nesbos bij Medemblik tijdelijk afgesloten om vandalisme 
en overlast door motorvoertuigen tegen te gaan. In mei is het echter toch weer raak en moet een boom het 
ontgelden. De boom is niet meer te redden en wordt gekapt. 
In de zomer is een veertig jaar oude eik in het Streekbos het slachtoffer. Ondanks de oproep op de boom is 
niet bekend geworden wie de dader (of daders) was (waren). Ook deze boom wordt omgehaald en afgevoerd.
In datzelfde weekend wordt een brugleuning in het Egboetswater gesloopt en in het water gegooid. Alles bij 
elkaar een schadepost van ruim vijfduizend euro. 
Ook een bankje in De Hulk moet het ontgelden. Het Recreatieschap had het bankje aangeschaft bij het 
Rundveemuseum in Aartswoud, waar mensen met een verstandelijke beperking voor de Prinsenstichting 
werken. Voor de tekst werd een prijsvraag uitgeschreven. Bezoekers van De Hulk zijn blij met het bankje dat er 
helaas maar één weekend heeft gestaan.
Verder zien we het hele jaar door vandalisme aan banken, informatieborden, speeltoestellen, prullenbakken 
en gebouwen. Het is zonde dat het Recreatieschap hier geld en tijd aan moet besteden. Dit gaat namelijk ten 
koste van investeringen in recreatieve voorzieningen.

Niet alleen de parkeerplaats bij De Leijen wordt 
opgeknapt, ook het strandje wordt aangepakt, de 
kiosk gesloopt, het gebouwtje opgeknapt. Ook het 
plaatsen van mobiele daghoreca is nu mogelijk.

Drie voorbeelden van vandalisme: een 40-jaar oude eik in het Streekbos en het bankje voor en na plaatsing in De Hulk. 
Het bankje heeft er één weekend gestaan.
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Dagdroom

Vroeger
Soms als ik weer aan het varen ben in ons mooie 
Westfriesland denk ik wel eens aan vroeger, hoe ik 
als klein jochie met mijn vader naar het land ging 
met de schuit. Overal zag je mensen aan het werk 
op kleine akkertjes. Vroeg in het voorjaar begon het 
met het planten en zaaien van de diverse gewassen. 
In de voorzomer werden de vroege (consumptie)
aardappelen geoogst en in de zomer de tulpen en 
daarna de irissen. Als de aardappelen en de tulpen 
geoogst waren dan werden de bloemkoolplantjes 
geplant, zodat die in de herfst geoogst konden 
worden. 
Thuis hadden wij veel pootaardappelen (niet voor 
consumptie), die oogstte je in de zomer. Ze werden 
op klampen weg gezet op de akker. 
Als er dan na de verkoop van de tulpen en de 
irissen weer ruimte was in de schuur werden de 
aardappelen naar huis gehaald. Dat was voor mij als 
kind dan weer een sensatie want dan was de schuit 
zo zwaar beladen dat hij tot de rode rand vol lag. 
Dan mocht je als kind niet zomaar van de ene kant 
naar de andere kant want anders maakte de schuit 
water en kon hij zinken. 

Oude tijden laten herleven
Het waren mooie tijden en hoe mooi zou het 
zijn als er een klein stukje van die tijd terug zou 
kunnen komen. Hoe? Eigenlijk heel simpel. Als 
er een pot geld gevuld zou kunnen worden door 
onder andere de provincie, gemeenten en diverse 
andere instanties dan kan hiermee bijvoorbeeld 
een stichting worden opgezet die de verwaarloosde 
akkertjes opnieuw in ontwikkeling brengt om weer 
te kunnen oogsten. Hoe mooi zou het dan zijn als 
je het gehele project samen met mensen met een 
beperking oppakt of uitwerkt met mensen die 
langdurig in de bijstand zitten. 

Financiële investering
De droom past ook perfect in het Natuur- en 
Recreatieplan van het Recreatieschap dat ook 
de historische waarde van Westfriesland hoog 
op de agenda heeft staan. Op die manier kun 
je laten zien hoe het vroeger was en heeft het 
naast het aantrekken van toeristen en recreanten 
niet alleen een cultuurhistorische maar ook een 
maatschappelijke waarde. Als alle partijen hier 
positief over denken en men is bereid om hier 
financieel genoeg in te investeren, niet alleen 
incidenteel maar ook structureel, is het zeker 
mogelijk. Op die manier is de cultuur en de 
historie van de agrarische sector geborgd en blijft 
die behouden voor de volgende generaties. Dan 
kan ik later tegen mijn kleinkinderen zeggen: 
“Kijk, vroeger werden de producten zo geteeld” 
en krijgen zij daar ook een beeld bij. 

En nu maar hopen dat dromen uit komen.

Nico Slagter

Uit: Polder ‘Het Grootslag’ op zijn best, door Jan Bakker 
Aanvulling en samenstelling door Jan Windt (Historische 
Vereniging Oud Stede Broec, 2007)
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Streekbos bij Bovenkarspel 
Het Streekbos is het grootste en meest druk bezochte terrein van het Recreatieschap. Er gebeurt dan ook veel.

• Nieuw botenhuis voor IVN West-Friesland
Bij onze samenwerkingspartner IVN West-Friesland 
leefde al lang de wens om hun fluisterboot veilig 
te kunnen stallen. Het oude botenhuis had zijn 
beste tijd gehad en er had al vaker vandalisme en 
diefstal uit het botenhuis plaatsgevonden. Samen 
met het Recreatieschap is gezocht naar een goede 
nieuwe plek in het Streekbos. IVN-vrijwilliger Theo 
Ruiter tekende het ontwerp. Aan de zwemplas 
naast het Streekbos Paviljoen is aan de kant van 
de speelweide een lange composietbuis half 
ondergronds ingegraven en bedekt met een laag 
aarde en gras. Vanaf de speelweide is nu alleen een 
lage heuvel zichtbaar. De buis is breed genoeg voor 
de boot en goed afsluitbaar. Aan de waterkant is 
een fraaie steiger aangelegd. In het voorjaar van 
2017 zal het boothuis officieel worden geopend.

Foto: IVN West-Friesland

• Wonderpad en Kabouterpad
Een andere wens van IVN West-Friesland was de 
aanleg van een Wonderpad, waarbij een beroep 
wordt gedaan op alle zintuigen en waarbij rekening 
is gehouden met wandelaars met een visuele 
beperking. 
Ook een Kabouterroute voor de allerkleinsten 
stond op het lijstje. Bij het vijfjarig jubileum van 
het Streekbos Paviljoen zijn beide routes door 
burgemeester Goldschmeding van Stede Broec 
officieel geopend en er wordt volop gebruik van 
gemaakt.

De routes van Wonderpad en Kabouterpad in het 
Streekbos. Kaartje: Toos Brink van IVN West-Friesland

• Overlast door blauwalg
Niet alleen in het Streekbos maar ook op de andere zwemlocaties is er veel last van blauwalg. Door het warme 
weer bederft de ‘groene soep’ regelmatig het zwemplezier tot ver in september.
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• Mountainbikeroute
Op verzoek van Toerclub Grootebroek legt het 
Recreatieschap een mountainbikeroute aan. Een 
gescheiden parcours is een wens van de Toerclub 
om andere recreanten in het Streekbos niet tot last 
te zijn. Bovendien leent het Streekbos zich prima 
voor uitdagingen waar het stuurmanskunst betreft, 
zoals snel opeenvolgende korte scherpe bochten, 
een boomstammenhindernis en een aantal bulten 
en steile kuilen. De route heeft een lengte van 
ongeveer 3,4 km. 
De opening vindt plaats op 29 april door voorzitter 
Peter Kaagman van de Toerclub en voorzitter Nico 
Slagter en directeur Robert Reus namens het 
Recreatieschap.

Van links naar rechts: Peter Kaagman (Toerclub 
Grootebroek), Robert Reus en Nico Slagter 
(Recreatieschap)

• Ziekte van Weil in het Streekbos?
In maart krijgt het Recreatieschap bericht dat een hond is overleden na een bezoek aan het Streekbos. De 
hond zou daar een fatale infectie hebben opgelopen. Een mogelijke oorzaak zou besmetting met de ziekte van 
Weil kunnen zijn. De exacte oorzaak is nooit gevonden.
Na onderzoek door het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier blijkt dat als het om de ziekte van Weil 
zou gaan, de locatie van de besmetting niet vast te stellen is. Het oppervlaktewater raakt verontreinigd door 
urine van de bruine rat, de drager van de bacterie. Ook aarde en riolen kunnen de bacterie bevatten. Hierdoor 
kan besmetting overal plaatsvinden waar zich bruine ratten bevinden, ook de slootkant in uw eigen achtertuin. 
Het Recreatieschap adviseert hondenbezitters hun viervoeter aangelijnd te houden en niet uit de sloten te 
laten drinken. Er zijn bij het Recreatieschap geen andere meldingen geweest waardoor dit als een incident kan 
worden beschouwd. 

• Baggerwerk Ecoproject
In het voorjaar wordt op verzoek van IVN West-
Friesland het open water in het Ecoproject 
uitgebaggerd. Na twintig jaar is er door bagger een 
moerasgebied ontstaan en het IVN wil de biotoop 
en natuurwaarden herstellen. Het IVN gaat aan de 
slag om hiervoor de financiën bij elkaar te krijgen 
en vindt een mooie sponsoring bij Incotec waardoor 
samen met het Recreatieschap de klus kan worden 
aangevangen. 
Het Ecoproject is aangelegd halverwege de 
jaren 90. Het streven was toen om door aanleg van 
diverse leefomgevingen de variatie in planten- en 
dierenleven te bevorderen. Door het ontwikkelen 
van bos, struweel, oevers, moeras, open water en 
bloemenweides zou een grote educatieve waarde 
ontstaan. De vrijwilligers van het IVN zorgen voor 
het fijne beheer en educatie, de hoofdlijn van het 
beheer ligt bij het Recreatieschap.
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De Vooroevers tussen Medemblik en Andijk
• Vogelgriep
In het najaar start de vogeltrek naar het zuiden van Europa. De vogels doen onderweg ook de terreinen van 
het Recreatieschap aan. 
Op met name de Vooroevers tussen Medemblik en Andijk wordt een aantal dode vogels gevonden. Eerst is 
nog onduidelijk wat de oorzaak is maar later blijkt het toch te gaan om het zeer besmettelijke vogelgriepvirus 
H5N8. Honden dienen aangelijnd te blijven en bezoekers krijgen het advies de dode vogels niet aan te raken. 
Onze medewerkers ruimen - goed beschermd door kleding, mondkappen en handschoenen – de dode vogels 
op.

• Zwijntje in het Nesbos
In de zomer dartelt er een wild zwijntje in het 
Nesbos. Geen bewoner die we dagelijks tegen 
komen. Ondanks oproepen in de krant en op 
Facebook meldt de eigenaar zich niet. Wel krijgen 
we een reactie om het beestje te mogen opvangen. 
Volgens ons heeft het zwijntje het op zijn (of haar) 
adoptieadres prima naar de zin.

• Zeilwedstrijden op Vooroever Vlietsingel
Jaarlijks vinden bij Medemblik zeilwedstrijden 
plaats. In mei wordt de Delta Lloyd Regatta 
gevaren en in juni is de Vlietsingel het decor voor 
het wereldkampioenschap A-Cat 2016. 
De zeilwedstrijden kunnen altijd rekenen op veel 
belangstelling.

• Zwemwaterkwaliteit op Vooroever Koopmanspolder en Andijk
De provincie Noord-Holland heeft voor 2016 het zwemwater op Vooroever Koopmanspolder ingedeeld in de 
kwaliteitsklasse ‘slecht’. Het Recreatieschap onderzoekt of de zwemkom kan worden uitgebaggerd of dat er 
andere mogelijkheden zijn om de zwemwaterkwaliteit te verbeteren.
Doordat de provincie bij de waterkwaliteitsmetingen het meetpunt in de kom van de Koopmanspolder ook 
gebruikt voor Vooroever Andijk, is de zwemwaterkwaliteit van die locatie eveneens aangegeven als ‘slecht’. 
Op verzoek van het Recreatieschap wordt nu ook de kwaliteit van het water bij de locatie Andijk gemeten. 
De actuele meetgegevens geven we weer op onze website. Uit die gegevens blijkt dat er niets mis is met het 
zwemwater van locatie Andijk. In 2017 zal dit meetpunt definitief gebruikt worden voor de meting van de 
waterkwaliteit voor de locatie Andijk.
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• ‘Missing link’ in wandelpad Vooroever Onderdijk aangelegd
Op een koude maar heldere dag in januari opent wethouder Harry Nederpelt van Medemblik officieel 
het (dan niet meer) ontbrekende deel tussen de zomer- en winterdijk in de wandelroute vanuit 
Onderdijk. De verbinding komt tot stand door goede samenwerking tussen de gemeente Medemblik, het 
hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en het Recreatieschap. Ook de Stichting Oud Onderdijk is 
blij. Door de oude structuren van de verkaveling in stand te houden tijdens de aanleg is het oude haventje 
van Onderdijk weer zichtbaar geworden.

Van links naar rechts: Karel Schoenaker en Piet Copier 
(Recreatieschap) en Harry Nederpelt (Medemblik) 
Foto:gemeente Medemblik

Schellinkhout
Kiten is een populaire durfsport, ook in 
Westfriesland. Niet alleen uit Nederland maar ook 
uit bijvoorbeeld Frankrijk komen (kite)surfers graag 
naar het terrein Uiterdijk bij Schellinkhout. Door de 
ondiepte van het water kunnen surfers ver het 
Markermeer op. Ook is er meestal een gunstige 
aanlandige wind. Omdat het terrein ook wordt 
gebruikt door zwem- en zonliefhebbers en het 
noodzakelijke beheer eveneens geregeld dient 
te worden, wordt er gezocht naar een voor 
alle partijen goede oplossing om niet in elkaars 
vaarwater te zitten.
In goed overleg met de surfers zijn het watersport- 
en zwemgedeelte duidelijk van elkaar gescheiden. 
Door schelpenstroken in het gras, ballenlijnen 
in het water en duidelijke bebording (ook in het 
Engels) worden zwemmers en watersporters elk de 
juiste kant op verwezen. 
De situatie bij Schellinkhout is een pilot waarvan 
de resultaten door het Recreatieschap worden 
meegenomen. Er is in Westfriesland vraag 
naar meer kitesurflocaties. Het Recreatieschap 
onderzoekt welke terreinen van het schap in 
aanmerking zouden kunnen komen als kitesurfspot.

Foto: gemeente Drechterland
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In april vinden op ons terrein in Schellinkhout 
filmopnamen plaats voor de Vlaams/Nederlandse 
productie “Als de dijken breken”. De zesdelige serie 
is in het najaar van 2016 door de EO uitgezonden.

Haven Wijdenes
Een aantal jaren geleden is door de gemeente 
Drechterland aan het Recreatieschap verzocht 
om de haven bij Wijdenes te blijven beheren. 
Het terrein heeft potentie: de ligging aan het 
Markermeer is immers prachtig. Filmmakers kennen 
het terrein ook vanwege het mooie licht en het 
uitzicht over het water. In 2013 maakte een grote 
verzekeringsmaatschappij hier opnamen voor haar 
reclamefilm. Ook wordt de haven gebruikt door 
Reddingstation Wijdenes. Genoeg redenen voor 
een oppepper. Om het Reddingstation in staat te 
stellen zijn nuttige en noodzakelijke werk te kunnen 
blijven doen, dient de haven regelmatig te worden 
uitgediept. Dit brengt echter relatief hoge kosten 
met zich mee. 
Het bestuur van het Recreatieschap gaat akkoord 
met de baggerkosten op voorwaarde dat de 
gemeente een plan maakt voor de opwaardering. 
Na goed overleg met de gemeente Drechterland 
worden in juni de plannen voorgelegd aan 

omwonenden en andere geïnteresseerden. 
Er komt een boothelling in de havenmond, de 
ligweide wordt vergroot, het strand en zwemwater 
worden aangepakt, er komt een parkeerplaats, 
een toilet en een standplaats voor een mobiele 
horecavoorziening. De werkzaamheden zijn in 2016 
gestart en in 2017 wordt de haven officieel geopend 
en krijgt dan ook een andere naam: Vluchthaven 
wordt Haven Wijdenes.

De Hulk
Dit recreatieterrein in de gemeente Koggenland, 
aan de grens met Hoorn, is waterrijk en kent 
daarom veel bruggen. Voor de renovatie hiervan 
is een plan opgesteld en worden de bruggen 
gefaseerd gerenoveerd. In april is de toegangsbrug 
bij de parkeerplaats aan de Venneweg aan de 
beurt. Het brugdek wordt voorzien van hergebruikt 
kunststof en de leuningen worden van bamboe.
In het najaar baggert het Recreatieschap in 
samenwerking met het hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier de buitensloten.
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Egboetswater
Aan de kant van de Liederik renoveert het 
Recreatieschap het parkeerterrein. Het oppervlak 
is zo uitgebreid dat de parkeercapaciteit is 
verdubbeld. Ook is er sprake van de ontwikkeling 
van een nieuwe wandelroute over de grasbermen 
aan de noordkant van het Egboetswater en de 
Boxwei. Hier wordt een begin mee gemaakt 
mede door de aanleg van een nieuwe brug door 
gemeente Medemblik. Vanuit Oostwoud is zo 
een prachtig wandelrondje ontstaan. Het is de 
bedoeling dat de route wordt opgenomen in het 
grotere wandelnetwerk dat over Westfriesland en 
Noord-Holland wordt uitgerold. 

Door IVN West-Friesland wordt in het voorjaar hard 
gewerkt in het gebied rond het Egboetje. Leerlingen 
van basisschool Klaverwoid uit Twisk planten 
125 bomen en struiken onder begeleiding van 
middelbaar scholieren van Oscar Romero uit Hoorn 
en Robin van der Paard van het Recreatieschap. 
Ook wordt er gewied, gesnoeid, een nieuwe hut 
gebouwd, de sleuf naar de poel verlengd en een 
uilenkast opgehangen.

De nieuwe hut in het Egboetswater
Foto: Toos Brink (IVN West-Friesland)

Fietsen
Fietsroutenetwerk
Dit jaar is vlak voor het nieuwe fietsseizoen het fietsroutenetwerk in Westfriesland en Noord-Kennemerland 
opgewaardeerd: samen met de gemeenten in de twee regio’s is gewerkt aan een uitbreiding en verfraaiing 
van het netwerk. Mede dankzij een subsidie van 25.000 euro van de provincie was het mogelijk het netwerk 
te verbeteren. Zo is een aantal routes veiliger geworden en is het netwerk met name rond Heerhugowaard 
aanzienlijk uitgebreid.

“Lieve mensen en heerlijke aardbeien”
In september fietst een journalist/fotograaf van De 
Telegraaf op uitnodiging van het Recreatieschap 
een rondje over het fietsroutenetwerk. We 
hebben een mooie route van ongeveer 40 km voor 
hem samengesteld tussen Hoorn en Aartswoud. 
Onderweg valt er een hoop te zien en te beleven. 
Zijn doel tijdens de tocht is om Westfriesland 
te ervaren. Zonder al te veel vooruit te lopen 
op de reportage die in de zomer van 2017 in de 
Reiskrant van De Telegraaf zal verschijnen, denken 
we dat dat goed is gelukt: hij is heel enthousiast 
over het lekkere eten, de aardige mensen, de 
aantrekkelijkheid van de regio en de andere 
hoogtepunten die hij onderweg tegenkomt.
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“Wij willen het beste voor mensen, dieren en natuur”

Jimmy: “We merken dat mensen veel kritischer 
worden. Dan zijn ze geïrriteerd en laat je ze 
eerst uitrazen. Maar als je uitlegt hoe het zit en 
waarom het nodig is, dan is er wel begrip voor. 
Als ze willen luisteren is het leuk als ze vragen 
stellen. Maar als ze echt niet willen luisteren 
wordt het wel lastig.” Hans merkt wel dat er 
vaker vragen worden gesteld. Volgens hem 
komt dit omdat er op de terreinen veel gebeurt 
en ze intensief worden gebruikt. “Mensen met 
honden, fietsen, het is van alles door elkaar. 
Mensen zitten soms in elkaars vaarwater en 
komen dan vragen waarom er niets aan wordt 
gedaan.” Jimmy: “Wij willen het beste voor 
mensen, dieren en natuur en dat kan niet op 
elke plek hetzelfde zijn.”

Andere werkzaamheden?
In het voorjaar gaan mensen nog niet ver op 
vakantie en is het extra druk op de terreinen. 
Dan vinden er twee en soms drie vuilrondes 
per week plaats. Andere taken zijn onder meer 
watercontroles op de stranden, bebording 
controleren en reparaties. De mannen hebben 
een fijne baan, vinden ze zelf. Jimmy heeft geen 
voorkeur, hij vindt alles leuk. “De hele dag buiten 
is lekker. Het leukste is dat je van alles van elkaar 
leert. Hans is waarschijnlijk beter in snoeien dan 

Hans Drent en Jimmy Keesman werken bij Groen- 
en Recreatiebeheer. Samen zijn zij goed voor 28 
jaar ervaring bij het Recreatieschap. Wat maakt 
het werken bij het Recreatieschap zo leuk?

Willen jullie je eerst voorstellen?
Hans Drent (46) komt uit Medemblik, woont 
samen met Marlon en is vader van dochter Iris 
en zoon Aaron. Jimmy Keesman (29) komt uit 
Enkhuizen en woont samen met vriendin Sam. 
Hans is nadat hij de hoveniersopleiding bij 
AOC heeft gedaan, via een omweg langs het 
Samenwerkingsorgaan West-Friesland in 2001 
bij het Recreatieschap terecht gekomen. 
Jimmy is na zijn opleiding Groen- en 
Recreatiebeheer in Hoorn na een verkennende 
stageperiode in 2007 gaan werken op camping 
De Ursemmerplas in Ursem. Na een aantal jaren 
stapt hij over naar Groen- en Recreatiebeheer. 
Hier kwamen alle vaardigheden van zijn 
vooropleiding goed van pas.
Jimmy: “Alle onderdelen van mijn opleiding 
kwamen samen op de camping. In het begin 
was het leuk. Maar de overstap naar Groen- en 
Recreatiebeheer was nog leuker.” Hans: “We 
hebben hem gewoon losgeweekt.”

“Groen- en Recreatiebeheer” is heel ruim. Wat 
doen jullie allemaal?
Hans: “In de winter doen we onderhoud aan 
de bosvakken. De projecten zijn gevarieerd 
ingericht: een stukje water, gras, paden en ook 
bos. In de winter doen we dunning, of snoeiwerk 
langs de paden. Bosvakken creëren we door 
bomen te selecteren, welke laat je staan? Een 
mooi park ervan maken. Er komt van alles bij.” 
Op het terrein De Leijen in Hensbroek hadden 
de essen een paar jaar terug last van de 
essenziekte en werden er veel gekapt. Dit 
leidde soms tot kritische vragen waarbij enige 
psychologie de mannen goed van pas komt. Jimmy Keesman
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ik. Dat maakt het juist zo’n mooi vak.” Twee 
andere collega’s, Robin en Giel, zitten regelmatig 
boven in een boom. Peter, een collega die via 
WerkSaam bij het schap werkt, weet zowat alle 
bomennamen uit zijn hoofd. De groep is ook 
niet te groot en dat werkt prettig. Hans: “Je blijft 
elkaar aanvullen met ideeën en oplossingen.”

Jullie komen buiten veel mensen tegen
Hans: “De terreinen worden intensief gebruikt; 
wandelaars, fietsers, hondenliefhebbers. In de 
zomer hebben we veel met honden te maken. 
Als we gras maaien vliegt er wel eens iets in de 
rondte, ja. Dat ben je op een bepaald moment 
wel gewend. Soms komen ze op je afstuiven en 
hangen ze in je been. Dat doet-ie anders nooit, 
wordt er dan gezegd. Maar over het algemeen 
gaat het goed.” 
Mensen zijn blij met de terreinen, dat is 
duidelijk. Zo blij dat ze die soms als ‘eigen’ 
beschouwen. De meest opvallende gebruiker 
was een naaktloper op De Hulk. Hans: “Hij dacht 
dat hij een soort ninja was en ging oefeningen 

doen. Of dronken gasten die met hun auto heel 
ver het terrein op waren gereden en tot hun as 
in de greppel zaten. Dan denk je ook: Hoe komt 
die hier? En dumpingen komen we wel tegen.”

Dumpingen?
Hans: “Dan liggen er zestig of zeventig zakken, 
vooral wietafval.” De mannen vinden niet alleen 
wiet maar soms ook chemisch afval. “In Andijk 
stond laatst een blauwe ton. We weten niet wat 
erin zat.”

Wat is jullie favoriete onderdeel in het werk?
Jimmy: “De afwisseling is het leukst, niet alleen 
maar maaien. Zo gaan de dagen snel.” Hans 
vindt het fijn in zijn eigen omgeving te werken. 
“Geen files, het werk is leuk en je bent op tijd 
weer thuis.” In de zomer, als het warm is en druk 
is geweest op de terreinen, starten de mannen 
soms om 05.00 uur. Jimmy: “Dan heb je de hele 
dag nodig om het vuil op te ruimen. Het 
voordeel is dan dat het op de terreinen ook 
nog rustig is.” Hans geeft als voorbeeld het 
Julianapark in Hoorn. “Dan zitten mensen er al 
om 09.30 uur, ligt er viezigheid, wordt er wiet 
gerookt en ligt er glaswerk tegen de bankjes 
gegooid. Dan is het wel lekker als dat weg is.”

Tot slot: wat maakt werken bij het schap nou zo 
leuk?  
Jimmy: “De afwisseling, het buitenwerken en de 
kleine groep collega’s.” Voor Hans zijn dat ook 
de wisselende seizoenen en de veranderingen 
in de natuur. Zijn favoriete seizoen is toch wel 
de zomer. “Dan hoef je geen dikke kleren meer 
aan.” Voor Jimmy is dat het voorjaar, als alles 
weer tot bloei komt. “Als je dan aan het werk 
bent, bijvoorbeeld met zagen, kan 20°C al aardig 
warm zijn.” De trui gaat dan uit en je moet veel 
blijven drinken.
 
Ze hoeven ’s avonds niet meer naar de 
sportschool.Hans Drent
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Varen
Vaartocht met gedeputeerde Cees Loggen
Eind april is het koud en nat maar dat weerhoudt 
gedeputeerde Loggen er niet van om samen met 
onder meer hoogheemraad Rob Veenman van het 
hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 
en wethouders Victor Kloos van Alkmaar en Theo 
Meskers van Hollands Kroon in te stappen voor een 
vaartocht. De tocht voert tussen Avenhorn via de 
sluis bij Rustenburg naar Verlaat. 

De tocht is door het Recreatieschap georganiseerd 
om de gedeputeerde en de andere bestuurders te 
laten zien welke potentie en kansen deze vaarroute 
biedt. Om de route te verbeteren is het van belang 
om te kijken naar mogelijkheden van samenwerking 
om knelpunten als doorvaarthoogten en de 
bediening van de sluis bij Rustenburg en het beheer 
op te lossen.

Wandelen
Oktober is wandelmaand. Het kan geen toeval 
zijn dat het ‘Ommetje van de maand’ van het 
wandelnetwerk Noord-Holland dan door en 
rond Aartswoud voert, het prachtige landelijke 
gebied dat aan de noordkant door de Westfriese 
Omringdijk wordt begrensd. In het Noordhollands 
Dagblad komt een uitgebreide routebeschrijving 
van een wandeling van ongeveer elf km.
In december is het de beurt aan het eveneens 
schilderachtige Hoorn. “In de Gouden Eeuw 
was Hoorn een wereldstad en dat straalt 
vierhonderd jaar later nog steeds van de gevels”, 
volgens wandelnetwerk Noord-Holland. Op 
wandelnetwerknoordholland.nl zijn beide 
wandelingen terug te vinden. Aanraders!

Waar bent u ons tegengekomen in 2016? 
Op 5 november staat polder het Grootslag centraal tijdens de themadag  ‘Van vaarpolder naar rij polder’ in 
Hét Postkantoor in Bovenkarspel. De dag is georganiseerd door ‘t Stadsplein in samenwerking met vereniging 
Oud Stede Broec. Het schap staat hier met een informatiestand over het Natuur- en Recreatieplan. Het is een 
interessante dag met workshops, films, sprekers en een foto-expositie.

Schutten in de sluis bij Rustenburg

Wandelaars in het Egboetswater

http://www.wandelnetwerknoordholland.nl
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“Als je een bij bent, zie je een soort woestijn”
In goede samenwerking met Syngenta Seeds uit 
Enkhuizen zaait het Recreatieschap op een aantal 
terreinen (Streekbos, Egboetswater en op het 
Drachterveld) een aantal stroken in met zaden 
van onder meer eenjarig boekweit, zomertarwe, 
klaproos, bolderik en korenbloem. Dit zijn planten 
die de leefomstandigheden van bijen en andere 
nuttige insecten verbeteren. Volgens Jan Bouwman 
van Syngenta wordt het er namelijk voor bijen niet 
aantrekkelijker op: “Als je een bij bent, zie je een 
soort woestijn.” 
De samenwerking is ontstaan nadat het schap 
werd geïnformeerd over de mogelijkheden die 
Syngenta aan telers biedt die biodiversiteit willen 
bevorderen. Omdat biodiversiteit ook een thema 
is in het Natuur- en Recreatieplan heeft Syngenta 
het Recreatieschap ook een aantal mengsels ter 
beschikking gesteld.
In 2017 komt het tweejarig plantengoed op: 
beemdkroon, dagkoekoeksbloem, gele kamille, 
witte klaver en zwart knoopkruid.

De ingezaaide strook in het Streekbos. Twee maanden 
later is dit stukje grond veranderd in een strook met 
vooral bloeiende klaver en korenbloem.

Financiën
In 2016 betaalde elke gemeente 5,09 euro per inwoner aan het Recreatieschap. In 2016 heeft het schap voor 
1.553.000 euro aan kosten gemaakt. Door de verkoop van de camping in 2016 zijn er veel meer inkomsten 
dan normaal. Daardoor is het jaar afgesloten met een resultaat van 1.288.000 euro. Het algemeen bestuur 
neemt op 28 juni 2017 een besluit over wat er met het resultaat gaat gebeuren: of het in het Recreatieschap 
blijft voor de uitvoering van nieuwe projecten, of dat het wordt teruggegeven aan de gemeenten. De kosten 
zijn gemaakt voor het aanleggen, beheren en onderhouden van projecten en voorzieningen en voor de 
uitvoering van projecten uit het Natuur- en Recreatieplan. Op onderstaande kaart vindt u een overzicht van de 
kengetallen van de terreinen en voorzieningen die het Recreatieschap beheert.
Het complete jaarverslag 2016 vindt u op onze website. 

https://recreatieschapwestfriesland.nl/organisatie/bestuursstukken/
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Colofon

Bezoekadres: De Middend 2, 1611 KW Bovenkarspel
Postadres: Postbus 20, 1610 AA  Bovenkarspel
Telefoon: (0228) 565750
Mail: info@recreatieschapwestfriesland.nl
Website: www.recreatieschapwestfriesland.nl

Wilt u van onze projecten en werkzaamheden op de 
hoogte blijven? U kunt zich voor onze Nieuwsbrief 
aanmelden op recreatieschapwestfriesland.nl 

                            Kent u ons al op Facebook en Twitter?

18

Het Recreatieschap hoort graag uw mening

Via de mailbox op onze website krijgt het Recreatieschap regelmatig vragen over wat er wel en niet is 
toegestaan op onze terreinen. Ook zijn er vragen over doorvaarbaarheid van sloten. Soms zijn er klachten, 
veelal over loslopende honden, vuilstort op de terreinen of vandalisme.

Het Recreatieschap is blij met al deze berichten omdat we hierdoor u, gebruikers, recreanten en inwoners van 
Westfriesland nog beter van dienst kunnen zijn. Zo werken we met z’n allen aan een gevarieerd aanbod van 
natuurlijke recreatiemogelijkheden. Het houdt ons scherp en (hopelijk) u tevreden! 

U kunt uw reactie via de link direct aan ons doorgeven: Ik wil graag reageren

https://recreatieschapwestfriesland.nl 
https://www.facebook.com/RecreatieschapWF
https://twitter.com/recreatieschWF
https://recreatieschapwestfriesland.nl/contact



