
Uitvoeringsprogramma Natuur- en Recreatieplan Westfriesland 31 mei 2018

Nummer Project Korte omschrijving 2016 2017 2018 2019 2020 en verder Structurele kosten  Andere aanwending 

uren Recreatieschap 

 Stavaza 

Algemeen

WF3 Netwerkbijeenkomsten met 

ondernemers

Opstarten van bijeenkomsten met recreatieve ondernemers om de samenwerking tussen overheid en markt te versterken. 

Hierbij heeft het de voorkeur om aan te sluiten bij al lopende initiatieven en overlegvormen.

500€                                         In uitvoering / doorlopen

WF4 Uitbreiding aanbod oeverrecreatie 

Markermeerkust 

Inrichten van de strandjes op 3 locaties langs de Markermeerkust voor oeverrecreatie, in overleg met eigenaren. uren In uitvoering. 

Wordt per locatie 

opgepakt.

WF7 Camperplaatsennetwerk Onderzoeken op welke recreatieterreinen het haalbaar is camperplaatsen te realiseren en vervolgens de benodigde 

voorzieningen aanleggen hiervoor.

pm uren In uitvoering

WF2 Overleg beheerders Westfriesland Initiatief nemen om met beheerders om tafel te gaan om mogelijke samenwerkingen in beheersactiviteiten te bespreken op 

het niveau van Westfriesland.

uren uren Doorlopend

WF5 Overdracht beheer stranden aan 

Recreatieschap

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.

20.000€                                   uren Doorlopend

WF6 Recreatie/routeportal Westfriesland Digitale ontsluiting van de recreatieve routestructuren, op basis van de bestaande GIS-bestanden, ten behoeve van de 

gebruikers. Eenmalige investering in 2016, jaarlijkse beheerkosten.

5.000€                                      Doorlopend

WF8 Biodiversiteit in bermen en weiden Op eigen terreinen inzetten op het versterken van de biodiversiteit door aangepast berm- weidebeheer (bloemen en kruiden). 5.000€                                      Doorlopend

WF9 Onderzoek haalbaarheid 

uitvoeringsprogramma. 

Intern onderzoek en jaarlijkse evaluatie van de stand van zaken van de uitvoering versus de capaciteit bij het Recreatieschap. Doorlopend

WF1 Toeristische Overstappunten (TOP's) Het inrichten van zeven locaties als TOP (een aantal) inclusief drinkwaterpunt PWN (75% cofinanciering door provincie) Afgerond

Routes

WF11 Routes tussen Hoorn en Enkhuizen Verbetering van het routenetwerk door nieuwe paden aan te leggen. In voorbereiding 

WF12 Belevingsroutes (landschap, 

cultuurhistorie)

Ontwikkeling van fiets- en wandelroutes gericht op de beleving van landschap en cultuurhistorie, bijvoorbeeld met behulp van 

nieuwe technologieën (bv gebruik van smartphone).

7.500€                    In voorbereiding 

WF14 Wandelnetwerk Centraal gebied 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.

In voorbereiding 

WF15 Wandelroutes Westfriese Omringdijk Koppeling van het bestaande wandelroutenetwerk met de Westfriese Omringdijk. In voorbereiding 

WF16 Uitbreiden en kwaliteitsimpuls 

routenetwerken

2017, bebording vaarroutenetwerk, 2017 en verder investeren in kwaliteit ondergrond van bestaande wandel- en fietsroutes In uitvoering

WF20 Opwaardering vaarroute Rustenburg-

Verlaat

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). 

Kosten fase1. (alles behalve de spoorbrug): 

Zie omschrijving In uitvoering

WF21 Doorvaarbaarheid vaarroutenetwerk Loketfunctie voor knelpunten in het vaarnetwerk. Vervolgens in contact met de beheerder zoeken naar 

oplossingsmogelijkheden

uren Doorlopend

WF22 Kwaliteitsbewaking wandel-, fiets- en 

vaarnetwerk

Bewaken van de kwaliteit van de routenetwerken in Westfriesland, zowel de paden zelf als de bewegwijzering en 

informatievoorziening

uren Doorlopend

WF23 Beheer van de fysieke paden van het 

wandelnetwerk

Het wandelnetwerk bevat veel graspaden en kades. Het huidige beheer is vaak niet op afgestemd op recreatie. De maai-

intensiteit moet worden verhoogd. 

2.000€                                      Doorlopend

WF24 Beheer van het vaarnetwerk Het huidige waterbeheer is niet voldoende voor 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. 

uren Doorlopend

WF25 Pilot maaibeheer 2017 - 2018 Een pilot voor het maaien van de vaarroutes. Dit met een taakstellend budget. I.c.m. WF21 en WF22 Doorlopend

WF10 Verlengen voetpad Nesdijk - Onderdijk Verlengen van voetpad (schelpenpad) vanaf de Nes noordwaarts 3.500€                    Afgerond

WF13 Mountainbikeroutes Ontwikkelen mountainbikeroutes, in samenwerking met andere beheerders en fietsverenigingen. 5.000€                    2.000€                                      Afgerond

WF17 BRTN-routes Het beleidsmatig laten opnemen van de route Rustenburg - Verlaat in de BRTN. Uren uren Afgerond

WF18 Verruimen bedieningstijden brug en 

sluis Rustenburg

Het oplossen van dit knelpunt in het regionale vaarnetwerk 4.500€                    uren Afgerond

WF19 Kostenraming Rustenburg-Verlaat Het maken van een kostenraming voor het opwaarderen van de vaarroute Rustenburg-Verlaat tot de BRTN catagorie DM. 15.000€                 Afgerond

Recreatieterreinen

WF28 Kwaliteitsimpuls afvalinzameling Ondergrondse afvalverzameling op  Streekbos, Vooroever Vlietsingel, Schellinkhout-Uiterdijk. Levert een structurele besparing 

op in inzet van personeel. 

200.000€               Nog niet gestart

WF31 Marktconsultatie recreatieterreinen Onderzoek naar mogelijke nieuwe inkomstenbronnen voor het Recreatieschap 10.000€                 Nog niet gestart

WF35 Kwaliteitsimpuls de Hulk Ruimte bieden voor een ondersteunende horeca voor dagrecreanten en inrichting van een deel van het gebied voor sportieve 

recreatie. Ook is er aandacht voor het binnen- en buitendijkse.

Nog niet gestart

WF32 Kwaliteitsimpuls Uiterdijk-Schellinkhout Een extra strandje/voorziening realiseren en de mogelijkheid bieden voor een horeca-exploitant om een onderneming te 

ontwikkelen

100.000€               In voorbereiding  

(i.r.t. WF 27)

WF34 Baggeren zwemlocatie Vooroever 

Koopmanspolder

Deze zwemlocatie is aan het dichtslibben. Baggeren is noodzakelijk om Koopmanspolder als zwemlocatie te behouden 250.000€               In voorbereiding 

WF27 Kitesurflocaties Westfriesland Het legaal maken en houden van de kitesurflocaties in Westfriesland (het RSW trekt dit project maar de structurele 

beheerslasten zijn voor de gemeenten). 

uren In uitvoering

WF30 Aanpassing naamgeving terreinen De naamgeving van een aantal terreinen sluit niet aan bij de naamsbekendheid onder de inwoners. Nieuwe borden plaatsen 

met nieuwe naam.

Doorlopend

WF29 Drinkwaterpunt Egboetswater Een PWN drinkwaterpunt realiseren op recreatieterrein Egboetswater (afkoop voor 10 jaar) 14.000€                 Afgerond

WF33 Opwaardering recreatieterrein en 

passantenhaven Wijdenes

Realiseren van een aantal nieuwe voorzieningen op recreatieterrein Wijdenes en bij de passantenhaven Wijdenes  €                35.000 uren Afgerond

WF36 Aanlegvoorzieningen Drachterveld Realiseren van kleinschalige aanlegvoorzieningen voor kano's en een vissteiger 15.000€                 Afgerond

WF37 Opwaardering De Leijen Ruimte bieden aan recreatieve ondernemers (bv. horeca). Meer openheid en toegankelijkheid krijgen in het terrein. Afgerond

63.000€                 268.750€               617.500€               35.000€                 -€                        34.500€                                   

3.500€                    

50.000€                 

4.500€                    

15.000€                 

35.000€                 

Structurele kosten

24.500€                 183.750€               617.500€               35.000€                 -€                        34.500€                                   

Totale kosten  €                                  34.500 

20.000€                                                     

20.000€                                                                                         

50.000€                                                                                         

20.000€                                                     

 €                                                                                                                                                              860.750 

106.250€                                                                                       

4.000€                                                                                                                               

35.000€                                                     

50.000€                                                     

7.500€                                                                                                                                                                   

32.000€                                                     



Algemeen

WF38 Sportvisserij Het meenemen van de sportvisserij in de werkzaamheden van het Recreatieschap en de gemeenten. Veelal kunnen door 

eenvoudige beheersmaatregelen voorzieningen worden gerealiseerd  voor de sportvissers.

uren Doorlopend

Routes

WF42 Kwaliteitsimpuls vaarroute de Gouw Naar aanleiding van het bovengenoemde onderzoek het oplossen van de verzandingsproblematiek. Een eerste raming kwam 

uit op 1,75 miljoen. Er zal naar slimmere alternatieven gekeken moeten worden. Zie project 'Onderzoek knelpunten vaarroute 

de Gouw'.

Nog niet gestart  

(i.r.t. WF41)

WF46 Boothelling Drachterveld/Bangert 

Oosterpolder

Realisatie van een boothelling in de Bangert-Oosterpolder p.m. Nog niet gestart

WF48 Voorzieningen langs vaarroutes Het betreft hier (kano- en/of vis)steigers en andere aanlegvoorzieningen Nog niet gestart

WF49 Meetpunten gebruik routes en TOP's 

i.s.m. Recreatie Noord-Holland.

Meetsensoren om het gebruik van TOP's en het wandelnetwerk in beeld te brengen. Eventueel ook op een aantal locaties in 

andere netwerken. Dit project wordt in samenwerking met Recreatie Noord-Holland gerealiseerd die dat in Noord-Holland-

verband oppakt. Op deze manier kan goed vergeleken worden met de andere regio's.

€500 / jaar. Uit bestaand 

budget

Nog niet gestart

WF40 Duikers vaarroutes Hoorn Betreft de aansluiting van een aantal vaarroutes in Hoorn op het netwerk in Koggenland en op dat van Westfriesland Oost. 

Uitgaande van maximaal 50% van de kosten

350.000€               In voorbereiding 

WF45 Passantenplaatsen Opmeer Uitgaande van 50% financiering door de gemeente, 25% door de provincie en 25% door het Recreatieschap 25.000€                 In voorbereiding 

WF47 Knelpunt vaarverbinding Hoorn-

Medemblik

Vervangen van een brug die een knelpunt vormt in de route tussen Enkhuizen en Medemblik. Dit op basis van maximaal 50% 

van de kosten.

80.000€                 In voorbereiding 

WF43 Rustenburg-Verlaat Zie project WF20. In voorbereiding 

WF41 Onderzoek knelpunten vaarroute de 

Gouw

De vaarroute de Gouw verzandt zeer snel. Dat maakt dat de doorvaarbaarheid alles behalve optimaal is. Er zal onderzocht 

moeten worden hoe dat op een zo efficiënt mogelijke manier kan worden opgelost. 

16.000€                 In uitvoering

WF44 Fietspad Vooroever Medemblik Verbetering van de fietsverbinding tussen Wervershoof en Medemblik. Zowel qua kwaliteit als veiligheid. 100.000€               Afgerond

Wf52 Bediening brug en sluis Rustenburg In 2017 is in samenwerking met de gemeenten Opmeer en Koggenland en het HHNK en pilot gestart met de bedieng van de 

sluis door vrijwilligers. Besloten is dit voort te zetten. De vrijwilligersgroep dient daardoor te worden uitgebreid. Het betreft 

hier 50% van de opleidingskosten. 

10.000€                 Doorlopend

Recreatieterreinen

WF51 Kwaliteitsimpuls toiletgebouw 

Streekbos

Bij nieuwbouw optimalisatie qua gebruik, schoonmaak en vandalisme doorvoeren. In uitvoering

Organisatie

WF51 Budget inhuur/tijdelijke personeel in de 

periode 2018-2020. 

Tijdelijke aanstelling/inhuur voor een periode van 3 jaar om de uitvoering van de projecten in het uitvoeringsprogramma 

mogelijk te maken. Het gaat hier om een tijdelijke aanstelling op basis van detachering. 

Doorlopend t/m 2020

100.000€               887.000€               -€                        -€                        -€                                          

2017 2018 2019 2020 en verder Structurele kosten

100.000€               887.000€               -€                        -€                        -€                                          

Totaal benodigd budget

Beschikbaar

Resterend budget 

200.000€                                                                                       

987.000€                                                                                                                           

1.314.000€                                                                                                                       

327.000€                                                                                                                           

6.000€                                                                                           

Update 2017 / fase 2

100.000€                                                   

pm

Vooralsnog lijkt het erop dat de provincie Noord-Holland 

het ophogen van de bruggen en het onderzoek naar de 

verhoging van de spoorbrug wil betalen. 

100.000€                                                                                       

p.m.


