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Jaaroverzicht 2019

VOORWOORD door Nico Slagter

Toen ik begin januari dit voorwoord schreef, was 
het dagelijks leven als vanouds: kinderen gingen 
naar school, voetbalcompetities werden afgewerkt, 
er stonden dagelijkse files en thuiswerken gebeurde 
soms, maar was geen regel. 
Nu, op het moment dat dit jaaroverzicht verschijnt, 
ziet het dagelijks leven er anders uit. De overheid 
heeft maatregelen getroffen om het coronavirus 
dat de wereld in zijn greep heeft, in te dammen. 
We weten niet hoe lang de maatregelen van kracht 
blijven. Wat ik wel weet is dat we allemaal onze 
schouders eronder zetten en er het beste van 
maken!

Terugblik
Er is het afgelopen jaar op recreatief gebied 
veel bereikt in ons mooie Westfriesland. 
Buitenzijn is goed voor iedereen en dat wordt 
door de voorzieningen van het Recreatieschap 
gestimuleerd.

Dit kan het schap uiteraard niet alleen. Door 
inspanningen van onder meer de zeven Westfriese 
gemeenten, de provincie Noord-Holland, het 
hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, 
Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat, aannemers, 
ondernemers, fietsers, wandelaars, watersporters, 
vrijwilligers en nog veel meer bereiken we veel in 
de regio.

Ik verwijs dan ook graag naar de ‘Dagdroom’ over 
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Westfriesland die we ieder jaar in het jaaroverzicht 
plaatsen. Hierin beschrijven bestuurders hun 
wensen voor de regio. Dit jaar is de beurt aan Alex 
Kalthoff, wethouder van Opmeer en lid van ons 
algemeen bestuur. Zijn Dagdroom vindt u verderop 
in dit overzicht.

Hete zomer
Wie zal vergeten dat de temperatuur in de zomer 
de 40°C aantikte? Met drie landelijke hittegolven 
lag het openbare leven bijna stil en niets doen 
in de schaduw was het enige verstandige. De 
recreatieterreinen boden deze dagen de benodigde 
verkoeling. De zwemlocaties werden door menig 
bezoeker gebruikt voor een frisse duik en ook 
was het koeler op het water, waar dan ook veel 
bootbezitters te vinden waren. Door het mooie weer 
waren de terreinen weer goed bezocht. De collega’s 
van Groen- en Recreatiebeheer zorgden ervoor dat 
de voorzieningen er dagelijks spic en span bij lagen. 
Dank daarvoor! 
Naast alle plezier die de terreinen bieden vond er 
helaas ook een verdrietige gebeurtenis plaats. Een 
23-jarige man verdronk door onbekende oorzaak 
tijdens een zwempartij bij de Vooroever. Dit ongeval 
kwam bij iedereen hard aan. 
 
Natuur- en Recreatieplan Westfriesland
Een van de projecten uit het Natuur- en 
Recreatieplan Westfriesland is een kwaliteitsimpuls 
in de vuilverwerking. Op drie terreinen zijn door 
Vreeker BV ondergrondse vuilcontainers geplaatst. 
Door de grote capaciteit zijn volle vuilbakken 
verleden tijd. Verderop leest u hier meer over.
 
Een ander project uit het Natuur- en Recreatieplan 
Westfriesland is de verdere ontwikkeling van een 
wandelnetwerk in Westfriesland. In oktober werd 
de eerste fase, Het Grootslag, afgerond en vierden 
we de opening met een wandelingetje over een 
boerenlandpad.
 
Tijdens RecreActief Westfriesland op 28 juni 
stond biodiversiteit centraal. Het Recreatieschap 
probeert hieraan een bijdrage te leveren door zijn 
terreinen zo natuurlijk mogelijk te beheren en 
door kwalitatieve verbetering van het bestaande 
groenareaal. Zo begraast de schaapskudde van 
Marijke Dirkson in de zomer het Egboetswater. Op 
deze manier worden zaden verspreid en vindt op 

een natuurvriendelijke manier onkruidbestrijding 
plaats. Schaapherder Marijke Dirkson en een 
aantal van haar schapen zorgden samen  met TV-
boswachter Arjan Postma tijdens RecreActief voor 
veel informatie en vooral inspiratie. De foto’s van die 
dag vindt u verderop. 

In 2020 
Uiteraard organiseert het Recreatieschap in 2020 
ook weer RecreActief Westfriesland waarin de 
opening van het wandelnetwerk in Westfriesland 
centraal zal staan. 
Tijdens de Fiets- en Wandelbeurs in Utrecht is 
er speciale aandacht voor de opening van het 
Streekpad over de Westfriese Omringdijk. De 

wandeltocht van 150 
kilometer over de 
iconische, eeuwenoude 
dijk is tot stand gekomen 
door samenwerking van 
het schap en Stichting 
Wandelnet. Ik ontvang 
uit handen van directeur 

Ankie van Dijk van Wandelnet het eerste exemplaar 
van de wandelgids. 
 
Dit jaar zou de regio het VNG-congres organiseren. 
Een mooie gelegenheid om te laten zien wat 
Westfriesland in huis heeft op het gebied van 
wonen, werken en verduurzaming, recreëren en 
samenwerking, om een paar onderwerpen te 
noemen. Inmiddels is duidelijk dat het congres in 
verband met de coronamaatregelen is afgelast en in 
2021 door de regio wordt georganiseerd.
 
Ook gaan we een nieuwe werkschuur bouwen 
omdat de grondeigenaar de huidige locatie voor 
eigen doeleinden nodig heeft. Daarnaast was de 
oude locatie gedateerd en toe aan renovatie. Nu 
deze zaken samenvallen biedt het ons de kans om 
een werkschuur te bouwen die voldoet aan de 
eisen en wensen van deze tijd. Een nieuwe locatie is  
gevonden en de procedures lopen.
 
Ik wens u ook voor het komende jaar veel plezier 
op de terreinen en andere voorzieningen van het 
Recreatieschap en veel plezier met dit jaaroverzicht.
 
Nico Slagter
Voorzitter Recreatieschap Westfriesland
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Tijdens de drie hittegolven is het Streekbos dit jaar druk 
bezocht

Recreatieseizoen 2019

Eigenlijk kan niet meer over ‘hét recreatieseizoen’ 
gesproken worden. Ook dit jaar weer zijn de 
terreinen van totaal 300 hectare jaarrond goed 
gebruikt door bezoekers en gasten van binnen 
en buiten de regio. Tijdens winterse dagen door 
wandelaars die een frisse neus halen en zich daarna 
opwarmen met warme chocolademelk in een van 
de restaurants, of door recreanten die tijdens de 
tropische temperaturen juist de verkoeling zoeken 
bij een van de zwemlocaties in de gebieden. 

Maar ook zijn er veel sporters die in weer en wind 
op de terreinen komen: hondenbezitters, vissers, 
maar ook natuurliefhebbers die voor dag en 
dauw de vele vogels spotten. Het Klimpark in het 
Streekbos is populair bij durfals die er tot grote 
hoogte reiken. Al met al hebben wij elke Westfries 
wel iets te bieden. Maar ook ontvangen wij 
toeristen uit binnen- en buitenland.
Varen gebeurt vooral in de zomer, maar fietsen en 

wandelen kunnen in ieder seizoen. De netwerken die 
het Recreatieschap daarvoor ontwikkelt zijn ook dit 
jaar weer goed gebruikt. 

Wij kunnen in dit jaarverslag niet alles melden wat 
in 2019 is gebeurd, maar een groot deel van de 
activiteiten en gebeurtenissen uit 2019 vindt u hier.

Subsidie provincie Noord-Holland
Voor de uitvoering van de projecten uit het 
Natuur- en Recreatieplan heeft het bestuur 
geld beschikbaar gesteld. Maar daarnaast zijn 
er ook bijdragen van gemeenten en wordt een 
groot aantal projecten gesubsidieerd door 
de provincie Noord-Holland. Zo is er subsidie 
gegeven voor verschillende projecten in de 
vaarroute Rustenburg-Verlaat, de passantenhaven 

Opmeer, het te realiseren kitesurfstrand op de 
Uiterdijk in Schellinkhout en de realisatie van 
het wandelnetwerk en het Streekpad Westfriese 
Omringdijk dat in 2020 wordt afgerond.

Pact van Westfriesland 
Het Natuur- en Recreatieplan is de visie op de 
natuur en de recreatie in de regio. Ook is het 
Natuur- en Recreatieplan onderdeel van het Pact van 
Westfriesland en draagt het Recreatieschap met de 
uitvoering ervan bij aan de doelstellingen van het 
Pact. 

Natuur- en Recreatieplan Westfriesland

Ook dit jaar wordt een aantal projecten uit het Natuur- en Recreatieplan opgepakt, uitgevoerd of 
voorbereid. In dit jaaroverzicht kunt u ze herkennen aan de aanduiding ‘Project NRP’. Op onze website vindt 
u de lopende projecten en het Uitvoeringsprogramma.

https://recreatieschapwestfriesland.nl/natuur-en-recreatieplan/
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Varen 

Varen in Westfriesland blijft onverminderd populair. Een tocht door de verschillende polders ís ook prachtig, 
met het klotsende water tegen de boeg en de afwisseling van de stilte met het geluid van de vele watervogels. 
Ook nieuwe inwoners ontdekken dit. Dat merken we omdat we soms telefoontjes krijgen van nieuwe inwoners 
die informeren met welke diepgang ze rekening moeten houden bij de aanschaf van een schuit of bootje, of 
omdat ze vragen waar ze de vaarkaart kunnen downloaden.

Uitbreiden en kwaliteitsimpuls routenetwerken - Project NRP

De bebording voor het vaarroutenetwerk is afgerond en de vaarkaart Westfriesland-oost is in het voorjaar 
aangepast. In de zomer is ook de routeaanduiding in gemeente Koggenland klaar en verschijnt de vaarkaart 
voor Westfriesland-west online. 

Een bericht over varen en vaarmogelijkheden heeft op onze Facebookpagina regelmatig een groot bereik en 
levert ook vragen op. Daar zijn wij heel blij mee. Niet ieder punt kunnen we uitvoeren maar zo weten we wel 
wat er leeft en dat houdt ons scherp.

Vaarroutenetwerk Westfriesland-west
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Vaarroute Rustenburg-Verlaat – project NRP

Dit project bestaat uit verschillende deelprojecten. Al deze projecten moeten samen leiden tot een 
kwalitatieve, aantrekkelijke en gebruiksvriendelijke vaarroute.

Brug Veenhuizen  

Om de ’vaarroute Rustenburg-Verlaat’ aantrekkelijker te maken en op te waarderen naar BRTN-categorie 
DM en om de passantenhaven in Opmeer beter bereikbaar te maken, start het Recreatieschap een 
onderzoek naar de mogelijkheden om de lage brug bij Veenhuizen op te hogen. 
Vanuit de omwonenden wordt er tijdens de bewonersavonden (na aanvankelijke kritiek) op een goede 
manier meegedacht over een nieuwe brug. Dit leidt tot een ontwerp van een brug die door wandelaars, 
fietsers en motoren gebruikt mag worden. Autoverkeer rijdt via de ovotonde die iets verderop ligt. Door dit 
knelpunt weg te nemen wordt vanaf Verlaat de passantenhaven bij Opmeer bereikbaar voor schepen tot 
2,40 m hoog.

Het is de planning dat de nieuwe brug in 2020 een feit is. 

Voor hogere schepen is de spoorbrug tussen Opmeer en Rustenburg te laag. De spoorbrug zou met circa 
20 cm moeten worden opgehoogd maar dit is een langdurig en kostbaar traject. Voor schepen tot circa 
2,30 m hoog is de gehele route Rustenburg-Verlaat bevaarbaar.

https://www.sloepennetwerk.nl/sloepenroutes/rondje-rustenburg-verlaat
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Duikers vaarroutes Hoorn - Project NRP

De gemeente Hoorn verzoekt het Recreatieschap 
te helpen bij de aanleg van twee duikers 
waardoor er in de toekomst aansluiting mogelijk 
is op het vaarnetwerk in Koggenland en dat van 
Westfriesland oost. Voor dit project is binnen het 
NRP budget gereserveerd. De gemeente Hoorn is 
de trekker van dit project.

Beheer van het vaarnetwerk – Project NRP

In samenspraak met het hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier bekijkt het 
Recreatieschap hoe door verhoging van de maai-
intensiteit de waterlopen geschikt kunnen blijven 
voor de vaarrecreatie. Met het hoogheemraadschap 
is afgesproken dat de hoofdroutes vaker worden 
gemaaid. Dit project is in 2017 als pilot in gang 
gezet en zal ook in 2020 worden voortgezet.

De vrijwilligers van de sluis samen met wethouder Caroline van de Pol van de gemeente Koggenland en directeur Karel 
Schoenaker van het Recreatieschap klaar voor de start van het nieuwe vaarseizoen. Foto: Fotokx.nl

Start vaarseizoen met vrijwilligers bij de sluis en brug van Rustenburg

Ook dit jaar worden de sluis en brug van Rustenburg doordeweeks weer door een grote groep vrijwilligers 
bediend. Deze zomer zijn de bedieningstijden in de zomermaanden verruimd en kunnen vaarliefhebbers tot 
19.00 uur de sluis en brug passeren.



Jaaroverzicht 20197

Passantenhaven Opmeer 

Het is een grote wens van de gemeente 
Opmeer om per bootje bereikbaar te zijn én 
een overnachtingsmogelijkheid te bieden 
aan vaarrecreanten die gebruikmaken van de 
vaarroute Rustenburg-Verlaat. Hiervoor maakt de 
gemeente samen met het hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier in 2018 eerst de 
iconische witte wipbrug weer beweegbaar. 
Met behulp van financiering door de provincie 
Noord-Holland en het Recreatieschap, dat ook 
het haalbaarheidsonderzoek heeft uitgevoerd, 
realiseert de gemeente Opmeer de passantenhaven 
en biedt al in de zomer ruimte aan ongeveer 30 
bootjes. Vooral van de bootinlaat wordt al snel 
volop gebruik gemaakt.

https://www.sloepennetwerk.nl/sloepenroutes/rondje-rustenburg-verlaat
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Ze hebben een brug gevonden op internet, 
voor vervoer gezorgd en ze gaan de brug 
zelf schilderen. Het is zo bijzonder hoeveel 
initiatieven er in Opmeer en de hele regio zijn. 
En ook hoe goed het is dat het Recreatieschap 
hier geld voor beschikbaar stelt.

Oude dijk en open landschap
We stappen in het bootje en beginnen 
onze prachtige tocht. We genieten van het 
mooie landschap, de frisse lucht en zien 
de groene weilanden, horen de vogels. De 
ruimte, de vergezichten, het open landschap 
waar Westfriesland zo bekend om is, het is 
werkelijk genieten. Ik vertel nog wat over de 
brug bij Veenhuizen, waar het Recreatieschap 
al een tijdje met de voorbereidingen bezig is. 
We varen de Langereis op. We zijn een paar 
oude molens gepasseerd. We worden al wat 
rozig van het zonnetje en genieten verder van 
de rust. Dan zien we de Westfriese dijk, een 
ongelofelijk staaltje historisch vakmanschap. 
Maar dan kijken mijn familieleden wat 
verschrikt op: wat is dat, we zien tientallen 
nieuwe windmolens, niet eens ver hier 
vandaan, hoog boven het land oprijzen. Het 
open landschap wordt doorbroken, ze vinden 
het niet zo passen. 
We keren terug en dromen met elkaar dat ons 
mooie unieke Westfriese landschap bewaard 
blijft, waar stolpen met hun rieten daken en 
kerktorens het cultuur-historisch erfgoed 
symboliseren. 
‘s Avonds aan de keukentafel kijken we terug 
op onze mooie tocht en vertel ik over de vele 
bijzondere plekken die ik tijdens een rondgang 
met de enthousiaste medewerkers van het 
Recreatieschap heb mogen zien. Er zijn nog 
meer, niet-ontdekte plekken in ons prachtige 
Westfriesland. Al starend naar buiten zie ik als 
een soort landingsbaan de vele rode lampjes 
achter de dijk, ik doe mijn ogen dicht en 
droom weer verder.

Alex Kalthoff, wethouder Opmeer en 
lid algemeen bestuur

Dagdroom van Alex Kalthoff

Het is weer een mooie lentedag. De schaapjes 
en koeien staan blij in de wei en overal zijn er 
de prachtige kleuren van de tulpenvelden. 
Ik sta in de keuken, het eten voor te bereiden. 
Want mijn familie uit Limburg komt op visite 
en daar hoort veel eten bij. Gelukkig hoef ik 
niet voor de taart te zorgen, er gaat toch niets 
boven die heerlijke Limburgse rijstevlaai.
Altijd als de familie komt probeer ik ze weer 
een mooi stukje Westfriesland te laten zien, 
dat is makkelijk want er is genoeg te beleven 
hier.
 
Camperplaatsen en passantenhaven
Mijn zus komt met de camper, die kan ze 
kwijt op een van de mooie kampeerplekken in 
onze gemeente Opmeer. Of natuurlijk bij de 
nieuwe camperplaats bij de passantenhaven. 
Daar ga ik ook met de rest van de familie 
heen. Natuurlijk vertel ik vol trots dat ik 
deze vorig jaar heb geopend en dat het 
een groot succes is. Ik leg ze uit hoe zo’n 
passantenhaven tot stand komt en vertel over 
mijn bestuursfunctie bij het Recreatieschap.

Wandelroutenetwerk en wandelbrug
Omdat ik graag wandel vertel ik over het 
wandelroutenetwerk dat hier een knooppunt 
heeft. En wijs naar de wandelbrug. Een 
prachtig verhaal van particulier initiatief van 
de ijsclub, de dorpsraad en herberg Spanboek. 
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Gebruik van de terreinen en evenementen

De terreinen van het Recreatieschap worden veel en vaak gebruikt door uiteenlopende types recreant: 
van familiefeestjes en hondenliefhebbers tot bootcampers, van yogabeoefenaars tot kitesurfers, van 
zonaanbidders tot mountainbikers, van dagkampeerders tot bezoekers van de Kippebillen Strandparty naast 
het haventje van Wijdenes. Kortom: voor elk wat wils!
 
Om al deze soorten recreatie in goede banen te leiden en elkaar niet in de weg te lopen vragen wij de 
organisatoren van grotere evenementen om deze in goed overleg vooraf met ons af te stemmen. Een kleine 
greep uit het aantal verzoeken:

Op 23 juni organiseert Stichting Open Dag Waterrecreatie Stede Broec haar jaarlijkse evenement waar veel 
partijen aan mee doen. Zoals ieder jaar was het weer goed bezocht.

SamenLoop voor Hoop in het Streekbos op 14 en 15 september. Gedurende 24 uur lopen 23 teams met in 
totaal 822 deelnemers om geld op te halen voor KWF Kankerbestrijding. Dit evenement vindt voor de tweede 
keer plaats in het Streekbos en levert 87.500 euro op.

Op 21 september organiseert IVN West-Friesland in het Streekbos in het kader van World Clean Up Day een 
opruimactie. Ondanks het harde werk van onze collega’s van Groen- en Recreatiebeheer ontkomt ook het 
Streekbos er niet aan dat er in sommige hoekjes en gaatjes zwerfvuil terechtkomt. Rommel die bezoekers 
achterlaten verspreidt zich snel, vooral door de wind. Het Recreatieschap is blij met deze acties, maar het zou 
eigenlijk niet nodig moeten zijn: zwerfafval hoort niet in de natuur!

Jachthondenproeven in het Streekbos. In het najaar doen jachthonden examen waarbij zij opdrachten 
moeten uitvoeren zoals het apporteren van ‘koud wild’, een konijn of eend die al eerder geschoten is. Aan 
deze examens doen ongeveer 70 honden mee. Hoewel er met losse flodders wordt geschoten kan dit vragen 
oproepen. Daarom hebben we in goed overleg met de organisatie afgesproken dat zij de overige bezoekers 
van het Streekbos zo goed mogelijk ter plaatse informeren. 

Bestuur

In december neemt Astrid Huisman, 
gemeentesecretaris van Stede Broec, 
afscheid als secretaris van het algemeen en 
dagelijks bestuur van het Recreatieschap. 
Voorzitter Nico Slagter bedankt haar 
van harte voor haar ondersteuning sinds 
september 2016.

Per 1 januari 2020 zal directeur Karel 
Schoenaker deze taak vervullen. 
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Hondenzwemplek in het Streekbos
Zo maken we in het losloopgebied van het 
Streekbos een hondenzwemplek. Het mes snijdt 
hiermee aan twee kanten: honden kunnen vanaf 
de naastgelegen parkeerplaats op een veilige 
manier zó het water in en springen hopelijk niet 
meer zo snel in de zwemplas bij het Streekbos 
Paviljoen. Dit is in het kader van hygiëne en 
zwemwaterkwaliteit verboden. Gezien het 
enthousiasme van de vele hondenliefhebbers is de 
zwemplek een schot in de roos.

Gouden Eeuw-iconen – Project NRP
Westfriesland haakt graag aan bij de belangstelling 
voor de Gouden Eeuw. Niet alleen de twee 
VOC-steden Hoorn en Enkhuizen hebben 
veel monumentaals te bieden uit deze rijke 
en welvarende periode, er is meer te zien 
in bijvoorbeeld het oude Medemblik of het 
landelijke Twisk. Om zowel toeristen als de eigen 
Westfriese inwoners met deze iconen te laten 
kennismaken plaatsen de Westfriese gemeenten 
in samenwerking met Holland boven Amsterdam 
en het Recreatieschap 35 Gouden Eeuw-munten in 
het plaveisel bij bijvoorbeeld De Drommedaris in 
Enkhuizen en het Oost-Indisch huis in Hoorn. 

Het schap heeft de Gouden 
Eeuw-iconen opgenomen in 
het Natuur- en Recreatieplan 
omdat ze bijdragen aan de 
ambitie van de regio om het 
toerisme uit te bouwen.

Kitesurflocaties Westfriesland
Eind 2018 krijgt het Recreatieschap akkoord van Rijkswaterstaat om twee al bestaande kitesurflocaties te 
legaliseren. In het Nesbos op de Vooroever bij Medemblik gebeurt dit in de loop van het jaar en wordt er een 
informatiebord geplaatst en andere voorzieningen getroffen, zoals het neerleggen van een ballenlijn.
 
In goed overleg met de kitesurfers wordt de inrichting van de locatie bij Schellinkhout besproken en 
voorgelegd aan de omgeving. Hierdoor loopt de uitvoering van het project enigszins vertraging op. 

Bij de Drommedaris in Enkhuizen ligt een van de Gouden Eeuw-
icoonmunten.

Voorzieningen voor ieder wat wils

Als Recreatieschap proberen we het iedereen zo veel mogelijk naar de zin te maken. Maar als het erg druk is, 
is het nodig dat iedereen rekening houdt met elkaar.

https://www.enkhuizenboeit.nl/wat-te-doen/goudeneeuw/?_ga=2.104795968.1322764946.1585147939-1511204537.1576774153&_gac=1.95699438.1585149542.CjwKCAjwguzzBRBiEiwAgU0FT6JCcTKZyrnkKq4MR0SZSwLFFkeaQHn2hdpJQrx1OJSfgo1g7ocCLhoCmGsQAvD_BwE
https://recreatieschapwestfriesland.nl/natuur-en-recreatieplan/gouden-eeuw-iconen/
https://recreatieschapwestfriesland.nl/natuur-en-recreatieplan/gouden-eeuw-iconen/
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Willen jullie je eerst voorstellen?
Piet Copier: “Sinds 1986 werk ik bij het 
Recreatieschap. Ik ben ooit begonnen als 
automonteur, heb daarna gewerkt bij diverse 
ondernemers in de regio en het CAW. Ik heb 
de omscholing naar vakbekwaam hovenier 
gedaan door deelcursussen en avondstudies. 
Kortom: een gevarieerde weg.”
Robin van der Paard: “25 Jaar geleden ben ik 
bij het Recreatieschap begonnen. Ik startte bij 
Staatsbosbeheer 
met de opleiding 
tot algemeen 
medewerker 
bosbouw maar 
kon daar wegens 
een reorganisatie 
niet blijven. 
Vervolgens bij 
de luchtmacht 
bij Defensie een 
kort verband 
voor twee jaar. 
Mijn oplettende 
vader zag de 
vacature bij het 
Recreatieschap, 
drong aan dat ik zou solliciteren en ik ben 
aangenomen. Nu zit ik er per ongeluk al 25 
jaar.”

Jullie takenpakket is breed. Wat doen jullie 
door het jaar heen?
Lachen allebei: “Heb je even? We hebben 
de zorg voor alles wat buiten gebeurt. Van 
bagger tot toiletgebouw, beschoeiingen, 
beplantingen, natuur, bezoekers en wat al 
niet meer. Robin houdt zich voornamelijk 
bezig met de werkplanning, -voorbereiding, 
-verdeling en de kwaliteitsbewaking van de 

uitvoering. Piet is eindverantwoordelijke 
voor de afdeling Groen- en Recreatiebeheer, 
beleidsondersteuning, financiën, inkoop 
en aanbesteding en geeft de directeur 
ondersteuning waar dat nodig is.” 

Bevordering bewustwording
Piet: “Samen met ons team proberen we  
recreatie van hoge kwaliteit neer te zetten. 
Dit alles volgens de geldende wettelijke 

regelgeving. 
We proberen 
de door ons 
beheerde 
terreinen een 
hoge belevings-
waarde mee te 
geven, zowel 
op recreatief 
als op natuurlijk 
gebied. Het 
moet er goed 
uitzien zodat 
mensen er ook 
met een goed 
gevoel komen 
en tevreden 

weer naar huis gaan.” 

Robin: “Een aantal jaar geleden hebben we op 
De Leijen heel even een proef met zwerfvuil 
gedaan. We hebben het laten liggen om te 
kijken wat ermee gebeurde. De jeugd schoof 
het opzij en ging er lekker tussen liggen, het 
boeide ze gewoon niet. Dat is inmiddels niet 
meer zo, mensen worden zich meer bewust.”

Maatschappelijk verantwoord
Piet: “Onze hoofdtaak is om het product 
‘Recreatie’ voor de burgers vorm te geven en 

“Ons gezicht ligt buiten”

Piet Copier is hoofd Groen- en Recreatiebeheer en Robin van der Paard meewerkend voorman bij het 
Recreatieschap. Beiden hebben een passie voor groen en werken er al heel wat jaren. De afdeling 
bestaat uit zes vaste medewerkers en een collega die komt via WerkSaam. In de zomerperiode is er nog 
een vaste ondersteuner.

Piet Copier (l) en Robin van der Paard
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het is ook ons bestaansrecht: we kunnen aan 
de vergadertafel van alles mooi bedenken 
maar dan moet het buiten wel iets zijn. 
Klaas (Albers, de voormalige directeur, red.) 
formuleerde het mooi: “Ons gezicht ligt 
buiten.” We proberen dit verantwoord te 
doen in samenwerking met andere partijen 
waarbij we zoveel mogelijk rekening houden 
met de effecten op de mens, het milieu en de 
maatschappij. 
Denk aan de toegankelijkheid van de 
terreinen voor mindervaliden. Maar ook 
door grotere afvalbakken waardoor we 
minder vaak vuilrondes hoeven te rijden. Of 
natuurvriendelijk beheer, bijvoorbeeld door 
de inzet van een schaapskudde waarmee de 

Het Recreatieschap bestaat bijna 50 jaar. Wat 
is er in die tijd veranderd?
Piet: “Toen ik begon was er één auto, één 
motorzaag, voor vier mensen. Inmiddels zijn 
we uitgegroeid naar een volwaardig bedrijf 
waarvoor we dit jaar een professionele 
huisvesting gaan bouwen (lacht). Voorheen 
waren we meer “ambtelijk”. Tegenwoordig 
spiegelen we meer aan het bedrijfsleven en de 
prestaties die daarbij komen. Automatisering 
is toegenomen, met name Robin is 
daarmee bezig. Denk aan het opbouwen 
van een nieuw digitaal beheersysteem 
waaraan de beheerplannen kunnen worden 
opgehangen. Natuur en milieu krijgen veel 
meer aandacht. Dat zit tegenwoordig aan 

“Sporten is een 
lifestyle geworden. 
Het vraagt ook op 
de terreinen een 

andere benadering 
en inrichting.”

biodiversiteit wordt bevorderd.
Je vergeet soms achterom te kijken. 
Maar als je dat af en toe doet dan 
kun je zien dat er met een klein 
team heel wat gebeurt.”

Het buitengebeuren staat nooit stil
Robin: “We zien dat het drukker is 
geworden op de terreinen, zoals in 
het Streekbos. Vroeger alleen in de 
zomer, nu het hele jaar. Er is niet 
minder jeugd, ze zijn in de zomer 
wel buiten. Vooral met bootcampclubs.” 
Piet: “Sporten is een lifestyle geworden. 
Het vraagt ook op de terreinen een 
andere benadering en inrichting. Denk 
aan buitenrecreatie, wandelen, fietsen, 
hondenbezit.
Ook schrijdt de techniek voort en zie je 
sporters als kitesurfers snoeihard gaan. Voor 
hydrofoils is Uiterdijk (bij Schellinkhout, red.) 
te ondiep en die kom je nu tegen op haven 
Wijdenes, daar is het direct diep. Dit is een 
permanente ontwikkeling. Maar met de 
vragen komen gelukkig ook de oplossingen 
snel.”
Robin: “Het werk houdt ook niet op als je 
op vakantie bent want overal zie je dingen 
waarvan je denkt: Interessant voor bij ons.”

de voorkant, hoewel we in 
de jaren 80 ook cursussen 
natuurlijk groenbeheer 
hebben gedaan. Die zijn nu 
wettelijk en maatschappelijk 
verplicht.
Het werk zelf is behoorlijk 
veranderd. Vroeger hadden 
we alleen de terreinen, nu ook 
de routenetwerken. De fysiek 
grootste verandering zit in de 
beplanting. De beplanting is 

30 tot 40 jaar oud en de bomen zijn te hoog 
en te dik geworden. Dit vraagt groot materieel 
voor velling en transport.”
Robin: “We zijn allebei mensen die graag 
buiten zijn. Vaak krijg ik in de middag last van 
vluchtgedrag; is het technisch weer? (lacht). 
Toen ik hier kwam werken kregen we net de 
Vooroever erbij en kon er een mannetje bij 
worden aangenomen. Daarna volgde een 
aantal terreinuitbreidingen, het Drachterveld 
en de fiets-, vaar- en wandelroutes. Camping 
De Ursemmerplas is verkocht (in 2016, red.). 
In Hoorn doen we ook werk in het Julianapark 
en we werken op het Enkhuizerzand.”
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Tegenwoordig is aandacht voor duurzaamheid 
een uitgangspunt. Hoe gaat dit in de 
dagelijkse werkzaamheden?
Robin: “Wat wel is veranderd, is dat we van 
parkbeheer meer naar bos- en natuurbeheer 
zijn gegaan. Het was in de beginjaren steriel 
en aangeharkt, dat gaf weinig natuurwaarden 
in een bosvak en bosrand. 
We zijn begonnen met het dode hout te 
laten liggen en er rillen (takkenwallen, red.) 
van te maken. Dat oogstte toen veel kritiek. 

het teruglopen van natuurlijke vijanden (75% 
minder insecten) en gunstig weer voor het 
beestje doet hij het nu erg goed en moeten 
we er gewoon mee leren omgaan.
 
Wat doet het schap over tien jaar?
Robin: “We hebben een gezond en 
aantrekkelijk bedrijf en weinig verloop. 
Er zitten jonge gasten bij en de cultuur is 
goed. En straks ook nog een goede moderne 
huisvesting.”

“Veel mensen zien ons bezig 
met bomensnoei, lopen ons 
voorbij, kijken boos, komen 
thuis en plaatsen een boze 
reactie op Facebook. Wat 
heel erg jammer is. Dan 
denk ik: Vraag ons liever 

rechtstreeks, dan kan ik het 
allemaal vertellen.”

Tegenwoordig laten we de 
boom liggen en maken er een 
korte ril van. De natuurwaarden 
zijn nu veel hoger. Voorbeeld: 
op één eiland bij de Vooroever 
vlogen laatst tien houtsnippen 
voor me weg. 25 Jaar geleden 
zag je niet eens een houtsnip.”
 
Klimaatverandering
Piet: “De uitdaging waar 
we voor staan is toch wel 
klimaatverandering. Warmte, 
droogte, te veel water, 
extremen. Dat zie je ook terug 
in plantenziekten en plagen, in 
bomen en planten. Het is een 
uitdaging om recreatief een aantrekkelijk bos 
te houden. Daarom zijn we ook bezig met 
omvorming: nieuwe aanplant, meer soorten, 
meer door elkaar, liefst gebiedsgebonden 
en dus minder monocultuur. Door de 
essentaksterfte zijn hele bosvakken weg.” 
Robin: “Plant er eens een kastanje tussen, of 
een linde. Die zijn ook goed voor de insecten. 
Durf te spelen met de soorten. 
We worden wel steeds vaker aangesproken op 
het beheer. Veel mensen zien ons bezig met 
bomensnoei, lopen ons voorbij, kijken boos, 
komen thuis en plaatsen een boze reactie 
op Facebook. Wat heel erg jammer is. Dan 
denk ik: Vraag ons liever rechtstreeks, dan 
kan ik het allemaal vertellen. In verband met 
de opkomende eikenprocessierups gaan we 
niet op voorhand eiken kappen, de rups is er 
door de eeuwen heen altijd geweest. Door 

Piet: “Ik hoop dat het 
Recreatieschap de 
komende jaren toch 
weer een beperkte groei 
kan meemaken. Denk 
aan de ontwikkelingen 
in Drechterland, 
zwemlocaties, het 
stadsstrand in Hoorn 
waar we onze expertise 
kunnen inzetten. Ik hoop 
dat er ook landschaps-
ontwikkelingen zijn 
in Westfriesland. De 
ontwikkelingen rond 
stikstofproblematiek, 
energietransitie en 

andere zaken, en de wens en noodzaak om 
veel meer bomen te planten. Ik hoop dat de 
Westfriese politiek dat oppakt. Maak groene 
verbindingen tot een doorgaande groene 
structuur. Dit soort ingrepen kan recreatief, 
natuurlijk en landschappelijk veel betekenen 
voor de regio. En is een mooie klus voor het 
Recreatieschap.” 

Wat gaan jullie vandaag verder doen? 
Robin gaat het bos in, er is een achterstand 
in de kap vanwege de tussendoor komende 
stormen (na storm Ciara kwam storm Dennis, 
red). 
Piet gaat naar DeSom (ICT-samenwerkings-
verband, red.) voor de nieuwe schuur 
en vergadert daarna met directeur Karel 
Schoenaker. 
Business as usual.



Jaaroverzicht 2019 14

Horecavoorziening haven Wijdenes

In 2017 is het recreatieterrein bij de haven van 
Wijdenes opgeknapt: een boothelling, een grotere 
parkeerplaats met toiletvoorziening en een 
nieuw ingezaaid grasveld. In het haventje kunnen 
schippers maximaal drie nachten verblijven. De 
haven is ook uitvalsbasis voor reddingstation 
Wijdenes, waarvan de leden ook als havenmeester 
optreden.
In het voorjaar zoeken we een ondernemer 
die (mobiele) horeca wil verzorgen. Het terrein 
ligt fantastisch aan het Markermeer waar veel 
fietsers en wandelaars gebruikmaken van de 
recreatievoorzieningen.

Ondanks onze oproep is er helaas nog geen horecaondernemer gevonden. Bent u (of kent u) een 
horecaondernemer die hiervoor belangstelling heeft? Neem contact op met het Recreatieschap! 

Het haventje van Wijdenes ligt prachtig aan het Markermeer 
en is voor passanten een heerlijke plek. Het uitzicht over het 
water verveelt nooit.

(Over)last

Eikenprocessierups
De regio maakt kennis met de eikenprocessierups. 
Het beestje komt uit het zuiden en het oosten en 
zorgt ook hier voor overlast. Zowel mensen als dieren 
kunnen door de brandharen last krijgen van irritaties 
aan huid, ogen en longen. Ook op de terreinen van het 
Recreatieschap (in het Streekbos, De Leijen en De Hulk) 
worden er nesten waargenomen. Staan de bomen 
dicht bij fiets- of wandelpaden dan krijgen ze een 
markeringslint, als waarschuwing. Op drukbezochte 
plekken worden de ongewenste diertjes verwijderd.

Teken

In april is er jaarlijks een ‘Week van de teek’ om 
mensen te wijzen op de risico’s van een tekenbeet. 
Maar om nu de recreatieterreinen te mijden omdat de 
teken bij bosjes uit de boom zouden vallen, is onzin. 
Onze collega Robin van Groen- en Recreatiebeheer 
geeft in het Noordhollands Dagblad van 16 april tips 
om met een eventuele teek om te gaan.
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Sluiting dagkampeerterrein Streekbos
In april besluiten we het dagkampeerterrein 
in het Streekbos voorlopig af te sluiten voor 
auto’s en campers. Reden is dat we de veiligheid 
van wandelaars en fietsers niet meer kunnen 
garanderen door overlast van quads en 
autocrossers. Ook raakt de grasmat beschadigd. 
Dagkampeerders krijgen het advies om elders 
hun tent op te zetten. Het besluit levert op 
Facebook gemengde reacties op. 

Vandalisme
Helaas ontkomt het Recreatieschap ook dit jaar niet aan vandalisme. In totaal kost het vandalisme op de 
terreinen van het Recreatieschap de gemeenschap jaarlijks al snel duizenden euro’s die we liever aan de 
voorzieningen besteden.
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Jetskiverbod Drechterland
De gemeente Drechterland besluit een verbod 
op jetski’s en waterscooters in te stellen voor het 
deel van het Markermeer dat tot de gemeente 
Drechterland behoort. Redenen hiervoor zijn dat 
er vooral rond de haven van Wijdenes veel overlast 
wordt ervaren van waterscooters en jetski’s en dat 
de veiligheid van zwemmers in het geding is. In 
overleg met het Recreatieschap worden er borden 
geplaatst.

Beheer

De werkzaamheden van de collega’s van Groen- en Recreatiebeheer zijn zeer divers. Van het maaien van 
de speelterreinen tot het aanleggen van parkeerterreinen en onderhoud van bruggen tot de dagelijkse 
vuilronden in de zomerperiode. Hieronder een greep uit de werkzaamheden. 

De parkeerplaats bij het Nesbos krijgt in februari 
een opknapbeurt: het aantal parkeerplaatsen wordt 
uitgebreid en er wordt opnieuw geasfalteerd. De 
opknapbeurt is naast noodzakelijk ook praktisch; 
het Nesbos is een populaire kitesurfspot omdat het 
water er lang ondiep blijft en het IJsselmeer voor 
kitesurfers een uitdaging is. Kitesurfers gebruiken 
de ruime parkeerplaats om hun kites uit te leggen. 
Ook komt er een nieuw wandelpad door het bos.

De winterperiode is een goede tijd voor het snoeionderhoud van struiken en bomen. In februari geven de collega’s van 
Groen- en Recreatiebeheer zichzelf een ‘snipperdag’ in het Streekbos.
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Het mooie zomerweer houdt lang aan en dat betekent dat Groen- en Recreatiebeheer dagelijks een ronde 
langs de terreinen maakt om de vuilbakken te legen. Directeur Karel Schoenaker rijdt in augustus een dagje 
mee en steekt uiteraard meteen de handen uit de mouwen.

Vervolgens legen we alle bakken in het 
Streekbos en ruimen we vuil. Daarbij valt 
het mij op hoe keurig netjes Jim de grote 
auto met aanhanger over de smalle paden 
manoeuvreert. En vooral hoe goed hij oplet 
bij de recreanten die we tegenkomen. Bij 
alles wordt goed rekening gehouden met een 
ieders veiligheid. Het belang van de recreant 
staat duidelijk bovenaan!

Daarna door naar het Enkhuizerzand om 
het zwemwater te controleren. Dat doen de 
mannen op alle terreinen ‘even tussendoor’. 
Vervolgens gaan we naar de haven Wijdenes 
en de Uiterdijk bij Schellinkhout. Daar is de 
‘buit’ al behoorlijk, een halve wagen vol vuil. 

‘Jim, neem jij onze stageloper mee vandaag?’ Zo begint vrijdag 30 augustus om 7.00 uur voor mij!

Nadat ik ben gehuld in een Recreatieschap-outfit komt de werkbespreking. Onder het genot van een 
bakkie krijgt iedereen te horen wat de bedoeling is vandaag. Ik mag dus met Jimmy mee op pad. 
De vuilronde langs al onze terreinen staat voor ons op het programma. Voor mij een mooie kans 
om te zien wat er op de terreinen gebeurt en wat de collega’s van Groen- en Recreatiebeheer zoal 
tegenkomen. 

Wij beginnen op de Vooroever Vlietsingel. Een plaatje zo ’s morgens vroeg. Mooi om te zien is dat 
het terrein daar al vroeg gebruikt wordt, vooral mensen met honden. In een kort praatje met de 
gasten wordt snel duidelijk dat ze erg tevreden zijn over het beheer. Positief is dat ze zelf hun steentje 
bijdragen door de uitwerpselen van hun honden op te ruimen en hondenbezitters die dat niet doen 
daarop aan te spreken. Je ziet dat wanneer het netjes is, mensen bereid zijn het netjes te houden! 
Op de Vlietsingel moeten we nog even langs een tentje van een illegale kampeerder. Je komt echt van 
alles tegen. Omdat je niet zomaar iemand zijn spullen mag ontnemen wordt een foto gemaakt van 
specifieke delen van de tent om te kunnen bepalen of die nog gebruikt wordt. Slim! 

Nadat alle bakken zijn nagelopen en het zwerfvuil op de parkeerplaatsen is opgeruimd, (‘Jim, waarom 
staan er op de parkeerplaatsen geen bakken?’ ‘Nou Karel, dan dumpt iedereen zijn grofvuil naast 
de bakken en gooit iedereen zijn vuil vooral ERNAAST.‘ Weer wat geleerd!). Door naar Vooroever 
Koopmanspolder/Andijk. Na het vuilruimen daar een bakkie doen onder het genot van een prachtig 
uitzicht. Maar niet te lang, er is nog veel te doen! 

Mee op vuilronde: directeur Karel Schoenaker met de 
aanhanger op Uiterdijk in Schellinkhout

“Ik ben enorm trots op onze collega’s!”
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We vervolgen onze ronde via de waterberging Drachterveld en De Hulk naar de Leijen en eindigen bij 
het Egboetswater. Daar zijn de andere collega’s bezig met snoei- en maaiwerkzaamheden. We blussen 
nog een brandje (letterlijk!) en helpen een recreant met een kleine verwonding. 

Daarmee zit de dag erop. Maar niet voordat we de ‘buit’ van deze dag bij de stort hebben afgeleverd en 
het materiaal netjes in de werkschuur hebben opgeborgen. En dan krijg je na zo’n dag de vraag wat je 
ervan vond. Nou, je leert op zo’n dag:

• Dat wij heel veel vuilbakken hebben en het nog best een handigheid is om de zakken daarin te 
verwisselen. (Hetzelfde geldt voor het openen van de terreinafsluitingen en paaltjes).

• Maar ook dat je veel bakken controleert die leeg zijn en in verhouding veel halfvolle vuilzakken 
weggooit. Dat is inefficiënt en slecht voor het milieu.

• Dat de keuze voor het nieuwe vuilbakkensysteem daarom een goede is geweest.
• Mensen enorme smeerkezen kunnen zijn.
• Maar dat er gelukkig nog veel meer van goede wil zijn.
• De collega’s naast beheerder van de terreinen ook uitstekende gastheren op de terreinen zijn.
• We een prachtige regio hebben waar het Recreatieschap met zijn terreinen en voorzieningen een 

mooie aanvulling op is. 
• Het enorm goed is om af en toe een dagje mee te gaan. Keuzes op papier hebben immers gevolgen 

voor de praktijk.

Met deze punten heb ik lang niet alles gehad. Maar waar ik mee afsluit is dat ik enorm trots ben op onze 
collega’s die uitermate waardevol en dankbaar werk doen en heel hard werken om de terreinen schoon 
en netjes te houden. Dag in, dag uit.

Mannen, en Jim in het bijzonder, bedankt voor de leerzame en inspirerende dag!

Karel Schoenaker

In het Egboetswater blijft een deel van een 
graswandelpad lang nat en drassig na een 
regenbui. De oorzaak is verzakking van de 
bovenlaag. Een betrokken bewoner maakt ons op 
het euvel attent. In september wordt het deel van 
het wandelpad opgehoogd en met halfverharding 
verstevigd.
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Groot onderhoud maakt deel uit van de taken. Dit is een continu proces. Voor dit jaar staat de vernieuwing van de 
beschoeiingen in De Hulk en in het Streekbos (zie foto) op de agenda. De beschoeiingen stonden er meer dan 30 jaar en 
zijn aan vervanging toe.

Kwaliteitsimpuls vuilverwerking – 
Project NRP

In opdracht van het Recreatieschap heeft Vreeker 
BV op drie recreatieterreinen (Streekbos, De 
Leijen en Vooroever Vlietsingel) ondergrondse 
vuilcontainers met een opvallende blauwe 
bovenkant geplaatst.
Zwerfvuil en afval zijn een grote ergernis en het 
Recreatieschap haalt jaarlijks duizenden kilo’s 
van de terreinen. Door de grote capaciteit van 
de containers zijn volle vuilbakken verleden tijd 
en zal het aantal vuilrondes afnemen; goed voor 
het milieu. Maar er zijn meer voordelen: ze zijn 
vandalismebestendig, kunnen niet in de brand 
vliegen, zijn onbereikbaar voor ratten en muizen 
en door hun opvallende bovenkant hoef je er niet 
lang naar te zoeken.
De oude groene bakken worden weggehaald.

Van links naar rechts: Antoon Vreeker (Vreeker 
BV), directeur Karel Schoenaker en hoofd Groen-en 
Recreatiebeheer Piet Copier (Recreatieschap)
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RecreActief Westfriesland

Op 28 juni organiseert het Recreatieschap 
RecreActief Westfriesland voor alweer de 
zestiende keer. Tijdens deze relatiedag laat het 
Recreatieschap zien wat er afgelopen jaar is bereikt 
of wat er nog op stapel staat.
 
Op verzoek van raads- en bestuursleden is dit 
jaar het thema Biodiversiteit. Wat doet het schap 
aan de bevordering van biodiversiteit tijdens de 
dagelijkse bedrijfsvoering?
De primaire taak van het Recreatieschap is 
openluchtrecreatie. Maar natuur staat op een zeer 
goede tweede plaats en gaat wat ons betreft hand 
in hand met recreatie. Dat doen wij al 47 jaar, maar 
is tegenwoordig vooral bekend onder de populaire 
term ‘natuur-inclusieve recreatie’.
 
Als een van de sprekers hebben we TV-boswachter 
Arjan Postma uitgenodigd. Hij vertelt tijdens 
het ontbijt in Cultureel Centrum Pancratius in 
Oosterblokker dat Nederland eigenlijk te netjes is, 
niet eens meer aangeharkt maar gestofzuigerd. 
Dat moet beter: we moeten de natuur haar gang 
laten gaan. Het schap draagt hieraan bij door een 
ander beheer en vormt een mooie schakel tussen 
openbare ruimte en natuurgebieden. Als voorbeeld 
noemt hij De Vooroever, een juweel. Ook vertelt hij 
een smeuïg verhaal over de koolmees waardoor je 
kijk op dit schattige vogeltje drastisch verandert. 

Daarna lopen we een rondje door het prachtige 
Egboetswater, waar de kudde van schaapherder 
Marijke Dirkson graast. Marijke vertelt over 
het belang van een schaapskudde voor 
biodiversiteit en haar bijdrage aan een circulaire 
economie. Onderweg praat Piet Copier van het 
Recreatieschap de gasten bij over het beheer van 
recreatieterreinen.

Op het terrein van het Egboetje vertelt IVN-
vrijwilliger Ruud Dijkstra over de educatieve rol die 
het IVN rondom het Egboetje vervult. Een mooi 
voorbeeld van de gezamenlijke aanpak van de 
bevordering van biodiversiteit, zoals Arjan Postma 
ook aangeeft.
Gezien de enthousiaste reacties na afloop een 
geslaagde ochtend.

TV-boswachter Arjan Postma: Nederland is te aangeharkt

In het Egboetswater vindt zoveel mogelijk natuurlijk 
beheer plaats

Schaapherder Marijke Dirkson: bijdrage aan circulaire 
economie
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Wandelen

Afronden wandelnetwerk Westfriesland – 
Project NRP
In 2018 wordt begonnen met de ontwikkeling 
van een regionaal wandelnetwerk dat onderdeel 
uitmaakt van het wandelnetwerk Noord-Holland. 
Dit jaar gaat die ontwikkeling gestaag door en 
worden er waardevolle stukjes toegevoegd en 
toekomstige mogelijkheden gesignaleerd.

Na de zomer gaat het snel als fase 1 Het Grootslag 
wordt afgerond; de wandelpaaltjes en aanduidingen 
in en rond de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen 
en Medemblik leveren nieuwsgierige vragen van 
bewoners op. Na uitleg over die geheimzinnige 
aanduidingen is het enthousiasme groot en worden 
er op verzoek al wat wandelkaarten gedeeld. 

Op donderdag 10 oktober openen we met de wandeling over een boerenlandpad in De Weelen in 
Lutjebroek fase 1 Het Grootslag officieel en wordt meteen het startsein gegeven voor fase 2. 
In die fase komt onder meer de bebording in de gemeenten Drechterland, Koggenland, Medemblik en 
Opmeer aan bod.

https://www.wandelnetwerknoordholland.nl/startpunten/startpunt-avenhorn-de-goorn/411/
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Vooruitblik 2020

Gemeente Medemblik
Vorig jaar is de herinrichting van Vooroever Koopmanspolder in Andijk in gang gezet. Er ligt een aantal kansen 
op het gebied van watersport, recreatie en toerisme. De gemeente werkt aan een visie voor dit gebied waarbij 
het Recreatieschap nauw betrokken is. In januari start stagiair Daan Postma. Hij studeert aan de opleiding 
Sportvisserij en waterbeheer aan de Sportvisacademie in Zwolle en werkt aan een inrichtingsvariant  voor de 
Koopmanspolder in Andijk, waarbij maatregelen ten behoeve van de visstand de nadruk krijgen. Hij doet dit  
in nauw overleg met Sportvisserij Nederland en Rijkswaterstaat.

Gemeente Koggenland
De herinrichting van recreatiegebied De Hulk is nog in de planvormingsfase. Er komen natuurvriendelijke 
oevers, een bootinlaat en de padenstructuur wordt aangepakt waarbij de koppeling met het Dwaalpark en het 
buitendijkse gebied een belangrijk aandachtspunt is.  
De gemeente Hoorn werkt aan een plan om het Dwaalpark op te waarderen. Beide partijen gaan kijken hoe 
de plannen elkaar kunnen aanvullen en versterken. Voor de inrichting van het buitendijkse gebied is er nauw 
overleg met het Doe-Team dat wordt gevormd door inwoners van Scharwoude. 

Ook wordt de koppeling met het fiets-/wandelpad in de dijkverzwaring Hoorn-Amsterdam meegenomen.

Werkschuur
In 2020 wordt gestart met de bouw van een nieuw onderkomen voor de collega’s van Groen- en 
Recreatiebeheer. Zij hopen begin 2021 te verhuizen. Uiteraard houden wij u van de voortgang van de 
nieuwbouw op de hoogte.

Streekpad Westfriese Omringdijk

In nauwe samenwerking met het Recreatieschap 
ontwikkelt Wandelnet een Streekpad van 150 
km over de iconische Westfriese Omringdijk. 
Het Streekpad is een onderdeel van het 
wandelnetwerk. De beschrijving verschijnt in een 
handzaam boekje dat besteld kan worden via de 
website van Wandelnet.

De bewegwijzering zal in het voorjaar van 2020 
zijn afgerond.

https://recreatieschapwestfriesland.nl/natuur-en-recreatieplan/streekpad-westfriese-omringdijk/
https://www.wandelnet.nl/wandelroute/1308/Streekpad-Westfriese-Omringdijk%252C-etappe-07/overzicht
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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?                              Kent u ons al op 

23

Het Recreatieschap hoort graag uw mening
Het Recreatieschap werkt met veel partijen samen aan een gevarieerd aanbod van natuurlijke 
recreatievoorzieningen. In ons algemeen bestuur zijn de Westfriese gemeenten als eigenaren van het 
Recreatieschap door een collegelid vertegenwoordigd. Maar we werken ook samen met gemeenteraden, 
formeel via de zienswijzeprocedures en via de regionale raadsledenbijeenkomst, maar bijvoorbeeld ook 
informeel door nieuwsbrieven en RecreActief Westfriesland. Samenwerkingen en contacten die wij erg 
belangrijk vinden.
 
Het aantal partners is groot. Wij doen ons best deze allemaal zo goed mogelijk te betrekken en te 
informeren. Dat geldt natuurlijk ook voor onze recreanten. Via onze website, nieuwsbrief en social media 
kunt u ons en onze werkzaamheden en activiteiten volgen. Ook voor vragen, ideeën, suggesties of een 
mening over onze voorzieningen kunt u ons bereiken. We horen ze graag! U kunt uw reactie via de link direct 
aan ons doorgeven: Ik wil graag reageren

Financiën
Voor de financiële verantwoording over 2019 verwijzen wij u graag naar onze website. De begroting 
voor 2020 kunt u daar al inzien. De jaarrekening zal in juli geplaatst worden. Dit zullen wij u ook via de 
Nieuwsbrief melden.

mailto:info@recreatieschapwestfriesland.nl
http://www.recreatieschapwestfriesland.nl
https://recreatieschapwestfriesland.nl 
https://www.facebook.com/RecreatieschapWF
https://twitter.com/recreatieschWF
https://www.facebook.com/RecreatieschapWF/
https://twitter.com/RecreatieschWF
https://recreatieschapwestfriesland.nl/contact
https://recreatieschapwestfriesland.nl/wp-content/uploads/2020/01/Begroting-RSW-2020-Definitief-AB-10-7-2019.pdf
https://recreatieschapwestfriesland.nl/wp-content/uploads/2020/01/Begroting-RSW-2020-Definitief-AB-10-7-2019.pdf



