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VOORWOORD

Er is in 2017 weer veel gebeurd. Als voorzitter van 
het Recreatieschap ben ik er trots op wat er in het 
afgelopen jaar is gerealiseerd.

Een moment dat we niet zullen vergeten is het 
onverwachte overlijden van onze medebestuurder 
Vincent Reus. We hebben Vincent leren kennen als 
een aimabele bestuurder met een altijd constructieve 

inbreng. Vincent maakte als wethouder van de 
gemeente Drechterland sinds 2014 deel uit van het 
bestuur van het Recreatieschap Westfriesland. Zijn 
positieve houding zullen we zeer gaan missen. Het 
heringerichte haventje bij Wijdenes dat in 2017 
is geopend was zijn project en zal met Vincents 
herinnering verbonden blijven.

Natuur- en Recreatieplan Westfriesland
Gedurende het afgelopen jaar is een aantal 
projecten uit het Natuur- en Recreatieplan 
gerealiseerd, zoals een veilige verbinding tussen 
natuurgebied De Weelen van Staatsbosbeheer 
en het Streekbos en Enkhuizen. Ook zijn er zeven 
Toeristische Overstappunten geplaatst en is een 
begin gemaakt met de opwaardering van het 
vaarroutenetwerk tussen Rustenburg en Verlaat.
Het Natuur- en Recreatieplan is een ambitieus en 
breed gedragen 
plan dat in 2016 is 
vastgesteld door 
het algemeen 
bestuur. Het doel is 
om Westfriesland 
de komende tien 
tot vijftien jaar 
recreatief nog 
aantrekkelijker te 
maken voor zowel 
de bewoners als 
de bezoekers van 
buiten de regio.
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Ik wil het Recreatieschap dan ook feliciteren 
met het besluit van het algemeen bestuur om 
het jaarresultaat 2016 (dat ruim 1,3 miljoen 
euro bedroeg na de verkoop van camping De 
Ursemmerplas) te storten in een reserve voor de 
uitvoering van het Natuur- en Recreatieplan.
 
Dagdroom
Graag vraag ik ook uw aandacht voor de Dagdroom 
van Caroline van de Pol, wethouder van Koggenland 
en lid van het dagelijks en algemeen bestuur, op 
pagina 7. Zij doet een mooie oproep waar ik graag 
naar verwijs.
 
Vooruitblik naar 2018
Maar we willen ook vooruit kijken. 2018 
wordt een jaar met een feestelijk tintje; het 
Recreatieschap viert een mini-jubileum met zijn 
45-jarig bestaan waar we tijdens RecreActief 
Westfriesland graag bij willen stilstaan. Ook maken 
we dan kennis met de nieuwe raadsleden na de 
gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart. Na de 
verkiezingen zal ook duidelijk zijn wie er voor een 
nieuwe periode in het bestuur wordt herbenoemd 
of wie het stokje gaat overnemen.

Op de agenda staan nog meer zaken. Zo blijven 
we nauw samenwerken met Holland boven 
Amsterdam. Natuurlijk vormen de dagelijkse 
werkzaamheden ook in 2018 de basis, maar we 
gaan ook nieuwe dingen doen als opwaardering 
van (voorzieningen op) terreinen bijvoorbeeld 
de Koopmanspolder, nieuwe projecten als het 
fietspad op de Vooroever in samenwerking met 
de gemeente Medemblik en uitbreiding van het 
wandel- en vaarroutenetwerk. 

Allemaal zaken die uiteindelijk de kwaliteit van de 
terreinen moeten verbeteren. Femke de Feber-de 
Water gaat hiermee vanaf 1 februari aan de slag.
Het Recreatieschap houdt u van al deze zaken via 
Twitter, Facebook en de digitale Nieuwsbrief op de 
hoogte. Ontvangt u de Nieuwsbrief nog niet? U kunt 
zich via recreatieschapwestfriesland.nl aanmelden.

Voor het komende seizoen wil ik iedereen weer veel 
recreatieplezier toewensen en als u tips, vragen, 
ideeën of foto’s voor de website of FB hebt, laat het 
ons weten zodat wij met elkaar het recreëren op 

Het algemeen bestuur van het Recreatieschap
Van links naar rechts:
Ben Tap, Nico Slagter, Vincent Reus † 10 juni 2017, Astrid 
Huisman, GertJan Nijpels, Harry Nederpelt en Caroline 
van de Pol. Op de foto ontbreekt Rob de Jong.

een nog hoger niveau kunnen brengen.
Ik wens u veel plezier met dit jaaroverzicht.

Nico Slagter
Voorzitter Recreatieschap Westfriesland

Nieuwe website en nieuwe nieuwsbrief
In januari gaat onze nieuwe website online: een 
heldere en duidelijke vormgeving en in de kleuren 
van onze huisstijl. Grote waardering voor Matching 
Concepts uit Grootebroek dat onze wensen op 
een professionele wijze heeft vertaald naar een 
gebruiksvriendelijke website.
Aansluitend is ook onze nieuwsbrief onder handen 
genomen. Ook hier een nieuwe lay-out, met veel 
meer mogelijkheden.

Projecten uit het Natuur- en Recreatieplan
In 2016 is het startschot gegeven voor de uitvoering 
van het Natuur- en Recreatieplan Westfriesland. In 
2017 zet het Recreatieschap de schouders eronder. 
Een aantal projecten is al snel gerealiseerd en 
voor andere zijn de voorbereidingen gestart. In 
dit jaaroverzicht komen ze allemaal voorbij met 
de aanduiding ‘Project NRP’. Op onze website 
recreatieschapwestfriesland.nl/natuur-en-
recreatieplan houden wij u op de hoogte van de 
voortgang van de uitvoering van het plan.

https://recreatieschapwestfriesland.nl
https://recreatieschapwestfriesland.nl/natuur-en-recreatieplan 
https://recreatieschapwestfriesland.nl/natuur-en-recreatieplan 
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Rob Veenman van het hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier (links) en Nico Slagter ondertekenen 
de Intentieovereenkomst Waterrecreatie Westfriesland

Op dinsdag 18 juli varen bestuurders van de schappen 
en de gemeenten met genodigden door de sluis die 
dan door vrijwilliger Ronald Kooij wordt bediend

Vaarrecreatie aantrekkelijker door samenwerking 
hoogheemraadschap – Project NRP
Eind januari ondertekenen Rob Veenman, 
hoogheemraad van het hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier en Nico Slagter de 
‘Intentieovereenkomst Waterrecreatie Westfriesland’. 
Met de ondertekening geven beide schappen aan 
samen het beheer van de recreatieve vaarroutes in 
Westfriesland te willen verbeteren. Vaarrecreatie is 
een belangrijke motor voor de regionale economie, 
maar het beheer en onderhoud is versnipperd. Door 
hier goede afspraken over te maken is er duidelijkheid 
en wordt de kwaliteit van de vaarrecreatie vergroot.

Openingstijden sluis Rustenburg verruimd – 
Project NRP
In maart werken het hoogheemraadschap, het 
Recreatieschap en de gemeenten Koggenland en 
Opmeer nauw samen om de openingstijden van 
de brug en sluis bij Rustenburg te verbeteren. 
De sluis en brug worden in het weekend door 
het hoogheemraadschap bediend en om 
vaarrecreanten beter van dienst te zijn zoeken 
beide partijen naar vrijwilligers voor de bediening 
doordeweeks. De oproep in lokale en regionale 
kranten werpt zijn vruchten af en een groep 
enthousiaste vrijwilligers meldt zich aan. Zij krijgen 
een opleiding tot brug- en sluiswachter en halen 
het verplichte BHV-diploma.

Vervolg in 2018
De ervaringen van de groep zijn heel positief en 
op de valreep van 2017 maken beide schappen 
bekend ook volgend jaar graag met de vrijwillige 
sluiswachters verder te gaan. Wel willen zij een 
uitbreiding van de groep; vele handen maken licht 
werk. Na een oproep in de lokale en regionale 
kranten biedt een tiental nieuwe vrijwilligers zich 
aan. Zij zullen in het voorjaar van 2018 starten met 
hun opleiding.

Varen

Ronald Kooij
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Boothuis IVN West-Friesland
In het voorjaar opent IVN West-Friesland zijn 
nieuwe boothuis in het Streekbos. Aan de kant 
van het Streekbos Paviljoen is aan de zwemplas 
een composietbuis half ingegraven. Deze biedt 
voldoende ruimte voor de fluisterboot en het 
boothuis is zo beter bestand tegen vandalisme. 
IVN is heel blij met de locatie en de goede 
samenwerking.

Vaartocht met gedeputeerde Cees Loggen
In het voorjaar van 2016 voer gedeputeerde 
Loggen al eens de route tussen Rustenburg en 
Verlaat op uitnodiging van het algemeen bestuur. 
In september stapt hij opnieuw in op initiatief van 
algemeen bestuurslid GertJan Nijpels, voor een 
meerdaagse tocht die wordt georganiseerd door het 
Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. Samen 
met de omliggende regio’s is een mooie vaarroute 
samengesteld. Namens Westfriesland geven GertJan 
Nijpels, Caroline van de Pol van Koggenland, 
Monica de Vast, directeur van Jachthaven Andijk en 
directeur Karel Schoenaker van het Recreatieschap 
een toelichting op de potentie en de belemmeringen 
van het Westfriese water. Er is aandacht gevraagd 
voor de kleine recreatievaart maar ook voor de 
waterplantenproblematiek in de poldersloten en in 
het Markermeer.

Van linksonder naar rechtsboven: (nog net zichtbaar) 
gedeputeerde Cees Loggen, Daniël Banis (OBNHN), Anja 
Ooms (PNH), Rob Veenman (HHNK), Caroline van de 
Pol (Koggenland), Remon Harmelwaard (OBNHN), Karel 
Schoenaker (Recreatieschap) en Alex Rohof (RNH)

Water altijd aantrekkelijk
Halverwege oktober is het prachtig weer. Dat 
verleidt veel mensen tot een tochtje over het water. 
In het Streekbos zien we fluisterbootjes, kano’s en 
sportieve dames die het suppen beoefenen (stand 
up paddle).
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Wandelen

Recreatieve verbinding in Streekbos – Project NRP
In maart werkt het Recreatieschap aan een veilige 
verbinding tussen het Streekbos, Enkhuizen en 
natuurgebied De Weelen van Staatsbosbeheer. De 
nieuwe recreatieve voorziening in de berm langs 
het Weelenpad maakt de bereikbaarheid van beide 
gebieden en Enkhuizen veiliger en aantrekkelijker.

Egboetswater – Project NRP
De gemeente Medemblik legt een wandelbrug 
aan in het prachtige recreatiegebied 
Egboetswater. De brug wordt in tamelijk 
regenachtig weer op vrijdag 12 mei geopend 
door wethouder Harry Nederpelt van Medemblik 
en directeur Karel Schoenaker van het 
Recreatieschap. Door de verbinding is mede door 
afspraken met de aangrenzende agrariër een 
mooi rondje ontstaan. Het pad over zijn terrein 
is ingericht als boerenlandpad met hekken met 
overstap. Hierdoor is het voor mountainbikers, 
paarden en honden niet aantrekkelijk.

Ecoproject
Een rondje wandelen in het Ecoproject is eveneens 
weer mogelijk wanneer het Recreatieschap in 
november een wandelbruggetje vervangt. Op 
verzoek van IVN West-Friesland wordt het bruggetje 
een paar meter verplaatst en ontstaat er meer 
ruimte voor IVN om aandacht te besteden aan 
biodiversiteit. IVN liet ons weten blij te zijn met de 
goede samenwerking.

Woordje door wethouder 
Harry Nederpelt van Medemblik

Woordje door directeur 
Karel Schoenaker van het Recreatieschap

Het pad loopt door de berm en door het bos
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In november start de aannemer in het 
Egboetswater met de werkzaamheden aan het 
wandelpad bij de parkeerplaats aan de Pukweg 
bij Oostwoud. Het wandelpad wordt verlengd en 
loopt dan door tot het fietspad. Daarnaast krijg 
het doorgaande bospad naast de Papenveersloot 
halfverharding en wordt de afwatering van het 
bos verbeterd. Door de aanpassingen is een 
mooi rondje langs de Pukweg en het Sluis- en 
Kerkepolderpad ontstaan.

‘Ommetje van de maand’
In goede samenwerking met Recreatie Noord-
Holland is het Recreatieschap sinds een paar jaar 
bezig met de ontwikkeling van een wandelnetwerk 
in Westfriesland dat aansluit op het wandelnetwerk 
Noord-Holland. Het netwerk begint inmiddels 
flink gestalte te krijgen. (Inter)nationaal 
wandelverslaggever Joop Duijs van De Telegraaf 
maakt regelmatig wandelingen door zijn favoriete 
wandelprovincie Noord-Holland en doet daarbij ook 
Westfriesland aan. In juli loopt hij het Vierkantje 
van Oosterblokker en in november maakt hij een 
rondje langs het IJsselmeer en door Wervershoof. 
Zijn verslagen staan in de Plus-bijlagen van het 
Noordhollands Dagblad.

Fietsen

Het fietsroutenetwerk in Westfriesland krijgt 
landelijke aandacht: in november verschijnt in De 
Telegraaf het enthousiaste verhaal van fietsjournalist 
Robert van Weperen over de prachtige route die 
hij rijdt tussen Hoorn en Aartswoud en de vele 
bezienswaardigheden en aardige mensen die hij 
onderweg tegenkomt.

Foto: Aannemer Zwaan 

http://www.wandelnetwerknoordholland.nl
http://www.wandelnetwerknoordholland.nl
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Dagdroom

Ruim 30 jaar geleden ben ik, vanuit het midden 
van ons land, in Westfriesland komen wonen, in 
een heerlijk huis aan de Westfriese Omringdijk. 
‘Gewoon een dijk’, dacht ik ooit. Inmiddels 
weet ik beter. Deze dijk is een monument en dit 
monument meandert door het landschap en 
omsluit onze mooie regio. 
Met zeven gemeenten werken we, op tal van 
terreinen, samen aan een stabiele, sterke maar 

Uitvoeringsagenda Natuur- en Recreatieplan
In 2017 heeft het Recreatieschap een aantal 
TOP’s (Toeristische Overstappunten) geplaatst. 
Mooie startpunten voor wandel-, fiets- en soms 
vaartochten. Heeft u alle mogelijke rondjes al 
gewandeld of gefietst? Ik nog niet. Daarnaast 
zijn we aangehaakt op het wandelroutenetwerk 
van Noord-Holland. Goede bewegwijzering en 
prachtige routes met verschillende afstanden.
Maar er wordt ook gewerkt aan uitbreiding 
van het vaarroutenetwerk. Verbetering en 
uitbreiding. Bij het Natuur- en Recreatieplan 
van het Recreatieschap hoort een stevige 
uitvoeringsagenda. Er wordt hard gewerkt om 
de plannen te realiseren.

En mijn dagdroom? 
Ik denk dat we met elkaar terecht trots zijn op 
onze regio, maar ik zou willen dat we die trots 
eens wat meer zouden uitstralen. Onze nuchtere 
en ingetogen houding zouden we best eens 
mogen laten varen.
‘Be good and tell it. Een dijk van een regio!’

Caroline van de Pol, wethouder Koggenland en 
lid algemeen bestuur

vooral ook aantrekkelijke regio. Op een vijftal 
terreinen willen we zelfs tot de top tien van 
Nederland gaan behoren.
Dat is geen dagdroom, maar een ambitie! In 
het Pact van Westfriesland hebben we wat we 
willen bereiken met wonen, werken, onderwijs, 
bereikbaarheid en vrije tijd beschreven.
Het zou prettig zijn als we wat meer toeristen 
in onze regio zouden kunnen ontvangen. 
We hebben voldoende te bieden, van VOC-
steden tot watersporten, van musea tot 
natuurgebieden. En dat alles is binnen een 
half tot heel uur reizen vanuit de Randstad 
bereikbaar.

Toerisme geen hoofddoel
Maar de toeristische bezoeken moeten toch, 
wat mij betreft, niet het hoofddoel zijn om een 
aantrekkelijke regio te zijn. Hoe heerlijk is het 
om hier te wonen? De weidse vergezichten, het 
open landschap, het Marker- en IJsselmeer, het 
Streekbos, de recreatieterreinen. 

‘Be good and tell it. 
Een dijk van een regio!’
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Verdrietig nieuws
Op 10 juni krijgt het Recreatieschap het verdrietige 
bericht dat Vincent Reus, wethouder van 
Drechterland en lid van het algemeen bestuur van 
het Recreatieschap, onverwacht is overleden. 
Hij was sinds 2014 bij het Recreatieschap betrokken 
met een altijd meedenkende en positieve inzet. 
Wij hebben Vincent leren kennen als een warme 
en betrokken bestuurder met hart voor de regio en 
zullen zijn deskundigheid zeer gaan missen.

In september neemt wethouder Peter Kuiken uit 
Drechterland de plaats van Vincent Reus over. 

Bestuurswisselingen
In oktober 2016 legde wethouder Rob de Jong uit 
de gemeente Enkhuizen zijn portefeuille neer. Hij 
wordt opgevolgd door wethouder Gerrit Wijnne, die 
in maart terugtreedt. Vanaf april vertegenwoordigt 
wethouder Erik Struijlaart de gemeente in het 
algemeen bestuur.

Vandalisme
Streekbos toiletgebouw – Project NRP
Begin april raakt het toiletgebouw in het Streekbos 
door brandstichting grotendeels in de as en wordt 
gesloopt. Door de brand verliezen restaurant 
IJgenweis en Klimpark hun daar opgeslagen 
materiaal; de schade bedraagt ongeveer twee ton. 
De politie onderzoekt de zaak maar doet verder 
geen mededelingen.
‘Voordeel’ van de brand is dat de nieuwbouw 
van het toiletgebouw ruimte geeft voor een 
kwaliteitsimpuls op het gebied van gebruik, 
schoonmaak en vandalismebestendigheid.

Streekbos dagkampeerterrein
In augustus wordt het dagkampeerterrein in het 
Streekbos gebruikt als crossbaan. We sluiten het 
tijdelijk af voor auto’s, caravans en vouwwagens 
zodat het gras kan herstellen.

Overlast
Andere overlast wordt door het jaar heen 
veroorzaakt door in brand gestoken afvalbakken, 
gesloopte bankjes maar ook door hondenbezitters 
die hun hond loslaten waar dat niet de bedoeling is 
en/of de hondenpoep niet opruimen. 

Het algemeen bestuur besluit dat het 
Recreatieschap met de gemeenten in gesprek zal 
gaan over de inzet van handhavers op de terreinen 
van het schap. De gemeenten zijn bevoegd 
handhavers in te zetten, het Recreatieschap kan dat 
niet.

Het toiletgebouwtje was niet meer te herstellen

Vincent Reus              Foto Hélène de Bruijn - Fotografie
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Evenementen

Wij zijn blij dat onze terreinen het decor zijn 
voor verschillende evenementen. Dit jaar zijn er 
een kleine 50 evenementen geweest. Naast de 
kofferbakmarkten springen er twee grote in het 
oog.

SamenLoop voor Hoop West-Friesland
Op 17 en 18 juni organiseert KWF 
Kankerbestrijding het grote evenement 
SamenLoop voor Hoop West-Friesland voor de 
tweede keer in het Streekbos. Met een opbrengst 
van 117.000 euro is er een bedrag verzameld om 
trots op te zijn.

‘Operatie Medemblik’
In hetzelfde weekend vindt op de Vooroever bij 
Medemblik ook ‘Operatie Medemblik’ plaats 
waarmee aandacht wordt besteed aan de 
Tweede Wereldoorlog. Op de Vooroever landen 
vaartuigen van ‘Keep ‘m Landing’.

SamenLoop voor Hoop West-Friesland

Durfsporten – Project NRP
In goed overleg met de surfers zijn in 2016 
afspraken gemaakt om de kitesurfers die vaak 
gebruik maken van het terrein Uiterdijk bij 
Schellinkhout, tegemoet te komen. Het watersport- 
en zwemgedeelte zijn duidelijk van elkaar 
gescheiden door schelpenstroken in het gras, 
ballenlijnen in het water en duidelijke bebording 
(ook in het Engels).
 
Andere locaties in beeld
Kiten bij Schellinkhout is als pilot gestart, maar 
er wordt hard aan gewerkt om van de locatie een 
officiële kitesurfplek te maken. Dit geldt ook voor 
de kitesurfplek bij het Nesbos bij Medemblik. In 
2018 gaan we in overleg met de kitesurfvereniging 
om te kijken welke aanpassingen op de terreinen 
nodig zijn om deze optimaal en veilig te kunnen 
gebruiken.

In juni wordt het Recreatieschap getagd bij een 
fraai filmpje op Facebook van Vandenberg Surf & 
Snow over de plekken langs de Westfriese kust voor 
durfsporters. Kiter in Schellinkhout

https://www.facebook.com/vandenbergsurfsnow/videos/1976204669072407/
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RecreActief Westfriesland
Op 7 juli organiseert het Recreatieschap zijn jaarlijkse 
bijeenkomst voor raadsleden, lokale, regionale en 
provinciale bestuurders, samenwerkingspartners 
en andere genodigden. Thema dit jaar is: ‘Kansen 
langs de kust’ waarbij we inzoomen op de kust 
van het Markermeer. Zoals een goede traditie 
betaamt starten we met een ontbijt, dit keer in 
strandpaviljoen Oranje Buiten in Hoorn. De gasten 
hebben een boeiend en vol programma voor de 
boeg.

Dijkversterking en samenwerking op recreatief 
gebied – Projecten NRP
Wethouder Ben Tap van Hoorn gaat dieper in op de 
kansen met onder meer de dijkversterking en het 
stadsstrand van Hoorn. Wethouder Harry Nederpelt 
van Medemblik vraagt aandacht voor samenwerking 
op recreatief gebied. Westfriesland heeft veel te 
bieden maar kan dit niet alleen. Samen met de 
organisatie Holland boven Amsterdam willen we de 
regio op de kaart zetten.

Waterkwaliteit – Project NRP
Schipper Bram Nijenhuis van Watertaxi Hoorn gaat in 
zijn woordje in op de waterkwaliteit van het Hoornse 
Hop en het Markermeer. Vooral de overlast van 
fonteinkruid is een actuele zaak maar is volgens hem 
simpel op te lossen, bijvoorbeeld door cruiseschepen 
vlak langs de kust te laten varen.

Opening haven Wijdenes
In Wijdenes opent burgemeester Michiel Pijl van 
Drechterland symbolisch de haven. Samen met 
voorzitter Nico Slagter onthult hij het gerestaureerde 
bankje en staat daarbij stil bij het plotselinge 
overlijden van wethouder Vincent Reus. Als 
wethouder van Drechterland was de herinrichting 
van het haventje zijn project.

TOP’s in Schellinkhout – Project NRP
Tot slot wordt in Schellinkhout officieel het 
Toeristisch Overstappunt (TOP) door wethouder 
Caroline van de Pol van Koggenland samen met de 
bestuursleden Erik Struijlaart, Harry Nederpelt, Ben 
Tap en Nico Slagter in gebruik genomen. 
De realisatie hiervan is mede mogelijk gemaakt door 
een subsidie van 76.500 euro door de provincie 
Noord-Holland waar we de provincie graag nogmaals 
voor bedanken.

Lekker ontbijt in Oranje Buiten in Hoorn

Wethouder Harry Nederpelt 
uit Medemblik over de 
samenwerking met Holland 
boven Amsterdam

Onthulling door Nico Slagter en burgemeester 
Michiel Pijl

De onthulling van deze informatiezuil staat symbool 
voor de zeven TOP’s die in Westfriesland staan
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Biodiversiteit – Project NRP
In het Natuur- en Recreatieplan is ruimte ingebouwd 
voor bevordering van de biodiversiteit. Biodiversiteit 
staat onder druk, ook in Westfriesland. Het 
Recreatieschap zoekt naar de balans tussen de 
toename van recreatief gebruik en behoud van de 
natuurwaarden. Dat doen we door de uitbreiding en 
herinrichting van natuurvriendelijke oevers en leggen 
we waar mogelijk kruiden- en bloemenrijke bermen 
en weiden aan. Natuurvriendelijke onkruidbestrijding 
vindt bijvoorbeeld plaats door het frezen van de 
bovenlaag van schelpenpaden in plaats van spuiten. 
En na de dunning van de houtopstand blijft veel 
hout liggen voor hergebruik door kleine beestjes, 
paddenstoelen en mossoorten.
 
Beheersing van bijvoorbeeld de akkerdistel is nodig 
om besmetting van land- en tuinbouwgronden 
te voorkomen. Dit proberen we in het reguliere 
maaibeheer in te passen zodat de plant niet tot 
zaadverspreiding komt. Schadelijke planten als 
berenklauw of exoten als Japanse duizendknoop 
worden mechanisch bestreden. Dit is verplicht vanuit 
de distelverordening maar zien wij ook als goed 
nabuurschap naar agrariërs, burgers en terrein-, 
water- en wegbeheerders.
Hoewel het aanleggen van een natuurnetwerk geen 
doel is in het Natuur- en Recreatieplan, draagt het 
ontwikkelen van bijvoorbeeld natuurvriendelijke 
oevers wel bij aan het koppelen en behouden van de 
ecosystemen. Dit komt de beleving van de recreant 
ook ten goede.

De Hulk
In De Hulk, het terrein in Koggenland vlakbij Hoorn, 
verwijdert het Recreatieschap in oktober een brug 
naar een van de eilandjes. Het eilandje wordt een 
natuurgebied en zal op een zo natuurlijk mogelijke 
manier worden beheerd. Dat houdt in dat we er 
twee keer per jaar maaien om te voldoen aan 
de distelverordening. Nuttige planten krijgen de 
gelegenheid zich uit te zaaien waardoor er wel 
voldoende voedsel overblijft voor bijen en vlinders.
De brug naar het ernaast gelegen eiland wordt 
opgeknapt. Het eiland krijgt een afmeerkade voor de 
kleine recreatievaart.

Het materiaal dat vrijkomt bij de gesloopte brug 
wordt hergebruikt bij het opknappen van het 
wandelbruggetje in het Ecoproject in het Streekbos.

De rietorchis komt op onze terreinen voor en is 
een beschermde inheemse plant die het ook goed 
doet  in de tuin

https://recreatieschapwestfriesland.nl/natuur-en-recreatieplan/bevordering-biodiversiteit/
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Bijzondere weersomstandigheden
In september passeert de eerste herfststorm en deze 
laat op onze terreinen de nodige sporen na. Een 
grote boom in het Streekbos moet het ontgelden 
en op de Vooroever staat het parkeerterrein onder 
water. De collega’s van Groen- en Recreatiebeheer 
zijn volop aan het opruimen.

In december valt de eerste sneeuw. Naast de 
nodige hinder levert dit mooie plaatjes op. Via 
Facebook krijgen we foto’s toegestuurd die door 
Jeroen Brink gemaakt zijn in het Egboetswater bij 
Oostwoud, waarvoor dank. Foto: Jeroen Brink

Werkzaamheden Vooroever
Horeca Vlietsingel – project NRP
In goede samenwerking met gemeente Medemblik 
wordt er een locatie gevonden voor horeca op de 
Vooroever en in juni opent strandpaviljoen De Zoete 
Zee zijn deuren aan de Vlietsingel vlakbij Medemblik.

Padenstructuur Vlietsingel
In oktober start de aannemer met werkzaamheden 
om de padenstructuur op Vooroever Vlietsingel te 
verbeteren en zo de bereikbaarheid van het terrein 
en de horeca te vergroten. Ook de wateroverlast op 
het parkeerterrein wordt aangepakt. Het nieuwe 
fietspad sluit aan op het bestaande pad.

Pad Koopmanspolder Andijk
Op verzoek van de Gemeentelijke Werkgroep 
Toegankelijkheid Medemblik is het uitgesleten pad 
opgeknapt en loopt een elektrische rolstoel niet 
meer het risico in de naastgelegen sloot te belanden. 
Op Twitter worden we netjes genoemd, waarvoor 
dank.
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Overig onderhoud op de terreinen

De Hulk
Op verzoek van een omwonende worden in 
november de paden op de Hulk onder handen 
genomen en opgeknapt. De zijkanten liepen als het 
ware ‘vol’ en werden daardoor steeds smaller. Nu 
kan er weer gezellig naast elkaar gelopen worden.

Drachterveld
Op verzoek van omwonenden zorgt het 
Recreatieschap in het voorjaar in het Drachterveld 
voor een botenaanlegplek en een kano-inlaatplaats.

In mei gaat een langgekoesterde wens van IVN West-
Friesland in vervulling als er in goede samenwerking 
in het Drachterveld een oeverzwaluwwand wordt 
geplaatst. Nog voor de dag van de officiële opening 
hebben de vogels de 108 ‘woningen’ al gevonden en 
in gebruik genomen.

Door de wijzigingen in het terrein past het 
Recreatieschap ook de kaart op het informatiepaneel 
aan en voorziet het schap het infopaneel van uitleg 
over oeverzwaluwen. Het bord wordt op 1 juni 
door Tjalling James van IVN West-Friesland officieel 
onthuld.

Nieuwe kaarten noodzakelijk
De wijzigingen die in de loop van het jaar op de terreinen hebben plaatsgevonden, zorgen ervoor dat de 
kaarten van de meeste terreinen moeten worden aangepast. In november zijn de kaarten klaar en staan ze 
op de website.

Samenwerking met Recreatie Noord-Holland – 
project NRP

Het Recreatieschap en Recreatie Noord-Holland 
tekenen in september een raamovereenkomst 
voor ondersteuning in beleid en projecten. 
Recreatie Noord-Holland  gaat het Recreatieschap 
de komende drie jaar ondersteunen bij de 
uitvoering van een aantal projecten uit het 
Natuur- en Recreatieplan.

Van links naar rechts: Nico Slagter (Recreatieschap), 
Jos Gilliam (Recreatie Noord-Holland) en 
Karel Schoenaker (Recreatieschap) 
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‘Of we het druk hebben? Wil je een lijstje, haha!’

partijen blij zijn met het eindproduct en aan de 
slag kunnen.
Daarnaast houd ik me bezig met de 
verzekeringen. Gedurende het jaar gebeurt 
er regelmatig wel iets: er brandt soms 
een toiletgebouw af (in het Streekbos in 
2017, red.) of een receptiegebouw (op 
camping De Ursemmerplas in 2011, red.). 
Ook hebben we een kadastraal overzicht 
van de terreinen gemaakt en denk ik mee 
met Chantal over het evenementen- en 
toestemmingenbeleid. Ik ben betrokken bij de 
landelijke evenementenwerkgroep van de OSO 
(Overlegorgaan Samenwerkingsverbanden 
Openluchtrecreatie, red.). Verder doe ik het 
secretariaat van de VVE van het Streekbos 
Paviljoen. Daarbij ook nog een klein stukje 
ondersteuning bij communicatie en bij 
RecreActief Westfriesland (het jaarlijkse PR-
moment van het Recreatieschap, red.) en daar is 
het heel leuk om te horen hoe we gewaardeerd 
worden.’

Chantal: ‘Vaak komen ook dingen tussendoor die 
je even mag uitzoeken. Ik heb hier een lijstje, wil 
je dat hebben, haha! 
Mijn taken zijn het uitwerken van opdracht- 
en contractbevestigingen voor projecten. Die 
worden opgeslagen in het zaaksysteem. Dat 
werkt niet altijd even goed mee maar als het 
lukt is het handig om alles bij elkaar te hebben. 
Plannen van vergaderingen, reserveringen, 
urenverantwoording en verlof. Daar gaat wel 
veel tijd in zitten maar als het goed gebeurt 
dan is het wel bij te houden. Daar vloeien 
weer de declaraties uit. Ook nog de infobox 
bijhouden (de mailbox van het Recreatieschap, 
red.) en ‘ziek en zeer’ zoals jubilea. Dat is 
wel een stukje P&O en heel belangrijk. In 
het verleden is er wel eens een jubileum 

Een interview met Anneke Duives en Chantal 
Schoen van het secretariaat/administratie van 
het Recreatieschap

Anneke Duives werkt sinds 2000 bij het 
Recreatieschap. Ze is ‘bij toeval’ ingevlogen 
en werd gevraagd door de toenmalige 
directeur Klaas Albers die iemand zocht voor 
de administratie. ‘We vielen nog onder het 
Samenwerkingsorgaan West-Friesland (SOW); 
het Recreatieschap was nog klein maar stond 
wel aan het begin van groei.’ 
Chantal Schoen was er toen al; zij begon in 
1997 als stagiaire bij Groen- en Recreatiebeheer 
en werd tijdens een personeelsuitje gevraagd 
of ze nog een jaartje wilde blijven. In eerste 
instantie voor ‘buiten’ maar in de winter kwam 
Chantal op kantoor en ging ze aan de slag met 
het archief en kopieerwerk. In haar vrije tijd na 
school werkte ze de klusjes op kantoor weg. In 
2001 werd haar contract definitief.

In den beginne zaten de dames op een kamer 
met Ester Boer die samen met Klaas Albers 
het Landschapsplan West-Friesland uitwerkte. 
Geleidelijk kwamen er meer collega’s bij die 
waren gedetacheerd vanuit de provincie. De 
groep groeide en daarmee namen ook de 
werkzaamheden toe. 

Wat doen jullie zoal op het secretariaat en de 
administratie?
Anneke: ‘Het is wel grappig dat je dat vraagt 
want de meesten zullen geen idee hebben wat 
we doen: ‘we zitten achter een bureau en tikken 
en bellen wat’ maar onze taken zijn best divers 
en gescheiden. Ik houd me bezig met juridische 
zaken, zoals contracten, overeenkomsten en 
de hierbij horende procesbeheersing. Het 
is allemaal maatwerk en het is fijn als beide 
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doorheen geglipt en dat is niet leuk. Ik doe 
de beschikbaarheidsdiensten voor Groen- en 
Recreatiebeheer tussen vakanties en vrije 
dagen door, zeg maar. Het archief bijhouden en 
vernietigen aan het eind van het jaar, agenda’s 
bijhouden. Toestemmingen uitschrijven is wel 
een tijdrovend klusje met alles wat erbij komt 
kijken. En de telefoon, uiteraard.’
 
Jullie hebben dus veel met mensen en 
verschillende organisaties te maken. Wat is het 
leukste contact dat jullie hebben gehad?
Anneke: ‘Als ik er een moet noemen denk ik 
aan het contact dat ik een paar jaar geleden 
had met de mevrouw van Ons Nessie voor 
de raadsledendag. In opdracht van het 
Recreatieschap is daar een Rustpunt gekomen. 
Een prachtige locatie waar zij heel bevlogen over 
vertelde.’ 
Chantal: ‘Het is sowieso leuk om met 
mensen hun evenement te bespreken. Er zijn 
evenementen die ieder jaar weer terug komen 

zoals kofferbakmarkten. Maar het contact met 
bijvoorbeeld het Regattacentrum in Medemblik 
is fijn. Je belt elkaar op en je kunt dingen 
even afspreken. Andere zijn bijvoorbeeld de 
Unicefloop en SamenLoop voor Hoop West-
Friesland (het tweejaarlijkse evenement 
van KWF Kankerbestrijding in het Streekbos, 
red.). Ook andere contacten zoals voor de 
filmopnamen vorig jaar voor ‘Als de dijken 
breken’ (zesdelige serie van de EO uit 2016, red.) 
en we op de filmlocatie in Schellinkhout hebben 
gekeken. Wat ik ook heel leuk vind is het contact 
met nabestaanden als ze een herdenkingsbankje 
willen plaatsen. Dat is nu twee keer gebeurd, bij 
Schellinkhout en Wijdenes. Als dank kregen we 
een doos met soesjes met een kaart erbij.’ 
Anneke: ‘Contacten zijn ook heel divers omdat 
het altijd over ‘maatwerk’ gaat.’ 
Chantal: ‘We hebben geprobeerd om een 
standaard-aanvraagformulier te maken maar 
dat lukt niet want iedere aanvraag is toch weer 
anders.’

Hans DrentAnneke Duives en Chantal Schoen
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Jullie werkzaamheden zijn dus heel divers. Wat 
is jullie favoriete onderdeel?
Anneke: ‘Voor mij is de afwisseling het leukst 
en is het lastig om één onderdeel te noemen.’ 
Chantal: ‘Voor mij is het ook het totaalplaatje 
dat het leuk maakt. We vallen niet in slaap 
want er ligt best veel werk. We zijn echt geen 
ambtenaren, haha! Het werk is altijd anders. Nu 
de Ursemmerplas is weggevallen (de camping in 
Ursem is in 2016 verkocht, red.) zijn er andere 
dingen voor in de plaats gekomen.’ Anneke: 
‘Ik denk dat we veel meer in beweging zijn in 
verhouding tot vier jaar terug en omdat we als 
Recreatieschap meer in beweging zijn komen er 
andere dingen bij.’ 
Chantal: ‘Er blijven altijd dingen tussendoor 

nieuwe bruggen of het omhalen van bomen 
en daar moeten vergunningen voor worden 
aangevraagd en opdrachtbevestigingen voor 
worden verzonden. Beschikbaarheidsdiensten 
zijn er in de zomer. Maar dan is het rustiger 
en heb je meer tijd voor dingen die zijn blijven 
liggen. De toestemmingen zijn dan al klaar. In 
het najaar ben je aan het afbouwen en afsluiten 
en aan het voorbereiden voor volgend jaar. 
Ook wordt er dan geëvalueerd.’ Anneke: ‘In 
het voorjaar worden zaken opnieuw opgezet, 
zoals overeenkomsten. In het najaar ronden we 
een aantal zaken af, we evalueren en we kijken 
vooruit naar het nieuwe jaar.’

Wat maakt het werken bij het Recreatieschap 
zo leuk?
Anneke: ‘Hoe leuk is het om voor het product 
recreatie aan het werk te zijn? Heel leuk! Ik vind 
dat we een hele gezellige groep hebben. Het is 
een fijne organisatie, we zijn onwijs collegiaal 
en we moeten, omdat we zo klein zijn, heel veel 
met elkaar sparren. Ik ben er altijd trots op dat 
we ondanks dat we zo klein zijn, zo zichtbaar 
zijn in de regio. Ik merk het privé ook wel: 
afgelopen jaar hoorde ik tijdens mijn vakantie 
een raadslid (was toevallig ook daar) zeggen dat 
het Recreatieschap een ontzettend leuke club is.’
Chantal: ‘Ik heb het al gezegd, de 
werkzaamheden zijn ontzettend leuk, het is af 
en toe hectisch maar de groep is hartstikke leuk 
en gezellig met heel verschillende mensen; daar 
mogen we  trots op zijn.’
 
Hebben jullie nog iets toe te voegen?
Chantal: ‘Er is een programma, 5 Jaar Later, 
misschien kunnen we dat doen, haha! Kijken of 
we het nog steeds leuk vinden.’

Voorlopig zijn de dames nog niet uitgewerkt.

komen.’ Anneke: ‘We hebben een overzichtelijk 
systeem opgezet van onze terreinen en de 
eigendomssituaties. Een van de voordelen 
hiervan is dat we nu beter kunnen 
samenwerken met bijvoorbeeld Financiën.’ 
Chantal: ‘Het lijkt wel of wanneer er iets van 
ons afgaat, er altijd iets voor terug komt. 
Bijvoorbeeld het Strandpaviljoen (De Zoete 
Zee in Medemblik, red.), het Omgevingsloket 
of eHerkenning. Het houdt je scherp en jong, 
haha!’

Merken jullie dat jullie werkzaamheden 
verschillen per seizoen?
Chantal: ‘Ja, zeker. Piet (Copier, hoofd Groen- 
en Recreatiebeheer, red.) plant in het voorjaar 
de werkzaamheden zoals bijvoorbeeld 

‘Tijdens mijn vakantie hoorde 
ik een raadslid zeggen dat het 
Recreatieschap een ontzettend 
leuke club is.’
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Financiën

Voor de financiële verantwoording over 2017 verwijzen wij u graag naar onze website. Via de Nieuwsbrief 
melden wij wanneer de jaarstukken zijn geplaatst.

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?

17

Het Recreatieschap hoort graag úw mening

Het Recreatieschap werkt met veel partijen samen aan een gevarieerd aanbod van natuurlijke 
recreatiemogelijkheden. Heeft u ideeën, suggesties of een mening over onze voorzieningen? We horen ze 
graag! U kunt uw reactie via de link direct aan ons doorgeven: Ik wil graag reageren

De terreinen van het Recreatieschap

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



