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Het kitesurfstrand in Schellinkhout

Foto Sport in Beeld

Voorwoord Nico Slagter
Op het moment dat ik dit voorwoord schrijf
hebben we al kunnen genieten van heerlijk
voorjaarsweer. De struiken en bomen krijgen snel
kleur en bloemen schieten uit de grond. Nu ook de
coronamaatregelen zijn afgeschaald bereiden we
ons voor op een nieuw recreatieseizoen.
Er staan kermissen en evenementen op stapel en de
horeca draait weer op volle toeren. We wensen alle
bezoekers veel plezier en hopen op een succesvol
en vrolijk jaar voor alle ondernemers.
Net als in 2020 werden ondanks het minder mooie
zomerweer onze voorzieningen zeer goed bezocht
en gebruikt. De waardering van recreanten is
dan een mooie beloning. Namens het algemeen
bestuur van het Recreatieschap sluit ik daar graag
bij aan: hartelijk dank aan alle medewerkers van het
Recreatieschap voor jullie grote inzet.

Boerenlandpad

Wandelaars zullen blij zijn met het boerenlandpad
in Bobeldijk. Een onverhard of halfverhard pad
maakt een wandelroute aantrekkelijk. Westfriesland
heeft nog niet veel boerenlandpaden om te
wandelen maar het Recreatieschap blijft kijken naar
mogelijkheden.

Nieuwe locatie Groen- en Recreatiebeheer

De collega’s van Groen- en Recreatiebeheer zijn na
een ‘tijdelijk onderkomen’ van dertig jaar verhuisd
naar een nieuw pand. Verderop in dit jaaroverzicht
vindt u een uitgebreidere toelichting.
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Terugblik algemeen bestuur

In februari overleed totaal onverwacht GertJan
Nijpels, burgemeester van Opmeer en een zeer
aimabel en gewaardeerd lid van het algemeen
bestuur sinds 2004. Verderop in dit jaaroverzicht
staan we hier uiteraard bij stil.
In maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen
geweest. We gaan kennismaken met de nieuwe
raadsleden en zeer waarschijnlijk komen er ook
nieuwe gezichten in het bestuur.
De afgelopen bestuursperiode heb ik als voorzitter als
zeer constructief ervaren. In een prettige sfeer is veel
bereikt. Ik hoop dan ook dat het volgende bestuur
met net zoveel enthousiasme het Recreatieschap
voortgang geeft en verder gaat met de uitvoering van
het Natuur- en Recreatieplan, want dat is voorlopig
nog niet klaar. Een serieuze uitdaging is de groeiende
bevolking die behoefte zal hebben aan kwalitatief
goede recreatievoorzieningen. Maar ook de opgave
hoe wij aan voldoende financiële middelen komen
is geen eenvoudige. Ik wens het nieuwe bestuur dan
ook veel succes.
Harry Nederpelt, wethouder in Medemblik en lid
van het algemeen bestuur, beschrijft zijn Dagdroom
in dit jaaroverzicht. Ik sluit me van harte aan bij zijn
wens tot vitale samenwerking tussen de Westfriese

gemeenten want alleen op die manier kunnen er
mooie dingen worden bereikt.

Natuur- en Recreatieplan Westfriesland

Een mooi voorbeeld van regionale samenwerking is
het Natuur- en Recreatieplan Westfriesland dat in
2021 vijf jaar bestaat. Gelijktijdig met dit jaaroverzicht
verschijnt daarom een speciale editie die geheel aan
het lustrum is gewijd.
Rosalien van Dolder van Koggenland, Simon Broersma
van Hoorn en Femke de Feber van het Recreatieschap
vertellen in een kort filmpje over een aantal projecten
uit het Natuur- en Recreatieplan. Ik raad u zeer
aan deze speciale uitgave te lezen en de filmpjes te
bekijken!
In dit jaaroverzicht staan de afgeronde en lopende
projecten aangeduid als ‘Project NRP’. Op onze
website vindt u een overzicht van de lopende
projecten en het Uitvoeringsprogramma.
Geniet van alle mooie dingen in het leven en
maak vooral gebruik van de voorzieningen van het
Recreatieschap. Daar zijn ze voor!
Nico Slagter
Voorzitter Recreatieschap Westfriesland
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Burgemeester GertJan Nijpels van Opmeer bij de sluis en brug van Rustenburg

Foto Marcel Rob

GertJan Nijpels (1951 – 2021)
Geheel onverwacht en tot groot verdriet van velen overlijdt op 8 februari GertJan Nijpels, burgemeester
van Opmeer en lid van het algemeen bestuur. GertJan is sinds 2004 als burgemeester bij het Recreatieschap
betrokken. Hij is trots op Westfriesland en maakt zich hard voor verbinding en saamhorigheid in de regio.
Altijd in voor een grap maar serieus als het moet.
Hij is als bestuurlijk trekker trots op het Natuur- en Recreatieplan, maar ook op ‘zijn’ haventje in Opmeer
en de vaarroute Rustenburg-Verlaat. Een andere nalatenschap is de bediening van de sluis en brug bij
Rustenburg die doordeweeks door vrijwilligers wordt gedaan.
Op 1 juli 2021 zou hij met pensioen gaan. We hadden hier als Recreatieschap graag uitgebreid bij stilgestaan.
Helaas heeft het zover niet mogen komen.
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Samenstelling bestuur
Na het overlijden van burgemeester GertJan Nijpels
neemt wethouder Robert Tesselaar zijn plaats in het
bestuur in.

Wethouder Robert Tesselaar van Opmeer

Burgemeester Eduard van Zuijlen neemt na een
portefeuillewijziging in Enkhuizen van wethouder
Esther Heutink-Wenderich de taken in het
algemeen bestuur over.

Burgemeester Eduard van Zuijlen van Enkhuizen
foto Hélène de Bruijn Fotografie

Speciale jubileumuitgave
Natuur- en Recreatieplan Westfriesland
Het Recreatieschap zou het schap niet zijn om het
lustrum geheel onbelicht voorbij te laten gaan.
Daarom is er een speciale jubileumeditie gemaakt.
Hierin worden alle gerealiseerde projecten
uit het Natuur- en Recreatieplan toegelicht,
van bevordering van biodiversiteit tot het
wandelnetwerk en de Vooroever bij Medemblik.
Nieuwsgierig? Klik op de afbeelding of op deze link
om de jubileumuitgave Natuur- en Recreatieplan te
bekijken!
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Corona
Net als in 2020 blijven de coronamaatregelen een groot deel van het jaar van kracht. En net als in 2020 blijkt
de toevoegde waarde van onze terreinen en recreatieve voorzieningen voor fietsen, varen en wandelen
groot te zijn voor de inwoners van onze regio.
De horecapachters in het Streekbos en op de Vooroever bij Medemblik draaien zo goed als met de
coronamaatregelen mogelijk is. Het algemeen bestuur besluit net als het voorgaande jaar om de
horecapachters financieel tegemoet te komen.

Het Streekbos, altijd al een trekpleister, bewijst eens te meer zijn waarde tijdens de coronapandemie
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Geen RecreActief Westfriesland in 2021
Ieder jaar organiseert het Recreatieschap
’RecreActief Westfriesland’, de bijeenkomst met alle
samenwerkingspartners van het Recreatieschap.
Dit doet het schap al sinds 2004. In 2020 kon
RecreActief wegens de coronamaatregelen in een
kleinere omvang doorgaan en was het mogelijk
om het wandelnetwerk in Westfriesland officieel
openen.
Maar in 2021 - voor het eerst sinds 2004 - is de
organisatie van RecreActief Westfriesland niet
mogelijk. Door de beperkende coronamaatregelen
en de voorbeeldfunctie van de overheid is het
moeilijk een geschikt moment te vinden.

Thema voor RecreActief Westfriesland 2021 zou
het lustrum van het Natuur- en Recreatieplan
Westfriesland zijn. Een zeer geschikt moment
om terug te kijken op de behaalde resultaten, de
projecten die nu in voorbereiding zijn en de wensen
die nog open staan.

RecreActief Westfriesland 2022
De voorbereidingen voor RecreActief Westfriesland
in 2022 zijn inmiddels al begonnen. We kijken
ernaar uit om tijdens deze bijeenkomst kennis te
maken met (oude en) nieuwe raadsleden die zijn
gestart na de gemeenteraadsverkiezingen van
16 maart 2022.

Mijlpalen
Er zijn naast het lustrum van het Natuur- en
Recreatieplan Westfriesland nog meer mijlpalen
te vieren: het Ecoproject bestaat 25 jaar en het
Archeologisch Voetspoor in het Streekbos tien jaar.
En tot slot verhuizen de collega’s van Groen- en
Recreatiebeheer naar een nieuw pand.

In het Ecoproject in het Streekbos dat door IVN WestFriesland wordt beheerd mag de natuur haar gang gaan
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Nieuwe werklocatie Groen- en Recreatiebeheer

Van alle gemakken voorzien: beneden werkplaats en opslag, boven kantoorruimte en kantine

De huur van de oude locatie werd niet meer verlengd waardoor deze nieuwbouw nodig werd. Daarbij was
het oude pand op het terrein van HVC, toen neergezet als ‘tijdelijk’ onderkomen toe aan een grote
renovatie. Of zelfs vervanging. Wat dat betreft kwamen verschillende zaken precies op tijd samen. Door
bestaande ruimte binnen de begroting, een aantal slimme veranderingen in de bedrijfsvoering waardoor
er efficiency-voordeel ontstond, konden de aankoop van de kavel en de nieuwbouw binnen de begroting
worden gerealiseerd. Het pand is vanzelfsprekend gebouwd volgens de normen van vandaag: ‘gasloos’
en ‘nul op de meter’, uitgerust met een warmtepomp en zonnepanelen en voorzien van alle gemakken.
Hierdoor biedt de nieuwe locatie een veilige en comfortabele werksituatie.
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Wandelnetwerk Westfriesland - Project NRP
In 2021 wordt het project Wandelnetwerk Westfriesland financieel afgewikkeld. De ontwikkeling van het
wandelnetwerk houdt hier niet bij op. Er is continu aandacht voor verbetering van tracés waarbij het
Recreatieschap blijft kijken naar kansen en mogelijkheden.

Opening boerenlandpad in Koggenland – project NRP
Wandelaars lopen het liefst over een afwisselende ondergrond. Het wandelnetwerk in Westfriesland biedt
die afwisseling ook, onder andere door een aantal boerenlandpaden. In Koggenland maakt een
boerenlandpad bij het fotogenieke Bobeldijk deel uit van een negen kilometer lange wandelroute. Het pad is
onderdeel van de paarse route die begint bij startpunt Zuidermeer.
In juli wordt het boerenlandpad officieel geopend door wethouder Rosalien van Dolder van Koggenland en
voorzitter Nico Slagter.
Het boerenlandpad is onderdeel van het wandelnetwerk Noord-Holland en is mede mogelijk gemaakt door
subsidie van de provincie Noord-Holland.

Wethouder Rosalien van Dolder van Koggenland en voorzitter Nico Slagter bij de opening van het boerenlandpad
in Bobeldijk. Het Recreatieschap blijft zoeken naar mogelijkheden om onverharde en halfverharde paden aan het
wandelnetwerk te kunnen toevoegen
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LAW Streekpad Westfriese Omringdijk –
project NRP
Bijna beste wandelroute van de Benelux!
Het Recreatieschap is er trots op als in februari
bekend wordt dat het LAW (lange-afstandswandelroute) Streekpad van Wandelnet over
‘onze’ Omringdijk is genomineerd als ‘Beste
wandelroute van de Benelux’. De route is uit een
longlist van zeventien gekozen en staat dan met
vier andere op de shortlist. Uiteindelijk valt in
april de keuze op de eveneens mooie Rivierpark
Maasvallei-route van bijna 137 kilometer.
Wandelnet, van harte gefeliciteerd met dit prima
resultaat!

Fietsen
LF Zuiderzeeroute genomineerd!
In februari wordt ook bekend dat de lange-afstandfietsroute langs de Zuiderzee van Nederland
Fietsland in aanmerking komt voor de titel
‘Fietsroute van het jaar 2021’. De 440 kilometer
lange fietstocht voert ook door Westfriesland,
langs de oude havensteden Hoorn, Enkhuizen en
Medemblik.
Helaas lukt het niet: in april wordt de Iron Curtain
Trail die door Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije
loopt langs beide zijden van het IJzeren Gordijn, tot
winnaar gekroond. We zijn er trots op dat de
LF Zuiderzeeroute tot de genomineerden behoorde!
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Bewegen in coronatijd
De nominaties van de fiets- en wandelroutes sluiten aan bij een landelijke trend die in deze coronatijd ook in
Westfriesland zichtbaar is, namelijk dat veel mensen ervoor kiezen om dichtbij huis ontspanning te zoeken.
Regelmatig worden er in de sociale media onderzoeken gedeeld waarin het belang van wandelen en fietsen
wordt onderstreept.

ANWB-onderzoek naar fietservaringen
Nederlanders zijn in de afgelopen vijf jaar beduidend meer gaan fietsen en kiezen daarbij steeds vaker voor
een e-bike. In 2020 werden gemiddeld 254 recreatieve fietskilometers per persoon afgelegd, dat is 30%
meer dan in 2019. De ANWB onderzoekt hoe deze kilometers worden ervaren. De resultaten worden met de
provincies gedeeld. Het Recreatieschap kijkt uit naar de resultaten omdat we deze kunnen gebruiken in de
continue verbetering van het fietsroutenetwerk.
De resultaten zullen te zijner tijd in de Nieuwsbrief worden gedeeld.

Fietsers bij de iconische wipbrug in Opmeer
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Samenwerking met de provincie
Ambitieprogramma Ruimtelijke Kwaliteit Kustzone Hoorn-Amsterdam

Op 17 maart zet directeur Karel Schoenaker namens het Recreatieschap Westfriesland digitaal zijn
handtekening onder de bestuursovereenkomst van het Ambitieprogramma Ruimtelijke Kwaliteit Kustzone
Hoorn-Amsterdam, samen met gedeputeerde Cees Loggen van de provincie en vertegenwoordigers van onder
meer Rijkswaterstaat, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Staatsbosbeheer.

Recreatiegebied De Hulk
De opwaardering van het recreatiegebied De Hulk in gemeente Koggenland is een van de projecten in het
Ambitieprogramma, dat zal worden uitgevoerd in 2022.

De provincie investeert ruim 23 miljoen euro in het Ambitieprogramma dat recreatie, landschap,
natuur en cultuurhistorie in dit gebied omvat. De provincie voert met de samenwerkingspartijen
in het gebied circa 35 projecten uit. Een deel van de projecten wordt door de deelnemende
partijen gerealiseerd en een deel wordt meegenomen in de uitvoering van de dijkversterking van
de Markermeerdijken.
Vanaf april starten de eerste projecten. Hier is een lange periode van voorbereiding en
afstemming aan vooraf gegaan.
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Visie Recreatie en Toerisme aangenomen
In juli stemmen Provinciale Staten vrijwel
unaniem in met de ‘Visie Recreatie en Toerisme’
over de toekomst van recreatie en toerisme
in Noord-Holland. Statenleden spraken onder
andere over de druk op de natuur, druk op de
bewoners van recreatiegebieden, agrotoerisme,
voldoende recreatiemogelijkheden in de buurt
en een evenwichtige spreiding van recreatie en
toerisme over de provincie. PS namen met grote
meerderheid een motie aan van de SP over het
ontwikkelen van een ‘ladder van leisure’ die
recreatief gebied in Noord-Holland in kaart brengt
op basis van mogelijkheden en kwetsbaarheden,
nadat de tekst van de motie op advies van
gedeputeerde Ilse Zaal was aangepast.

Het Recreatieschap wenst de provincie veel succes
om samen met alle betrokken partijen de komende
tijd in goede samenwerking aan de Visie uitvoering
te geven. Het Recreatieschap draagt hier graag zijn
steentje aan bij.

Samenwerking met Recreatie
Noord-Holland
Het Recreatieschap werkt bij de instandhouding
en ontwikkeling van de routenetwerken nauw
samen met Recreatie Noord-Holland.
Recreatie Noord-Holland maakt hier mooie
factsheets van. Ook in 2021 verschijnen deze.
Voor het volledige overzicht verwijzen wij u graag
naar onze routenetwerkenpagina.
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Dagdroom van Harry Nederpelt
Als geboren en getogen Westfries heb ik vele
jeugdherinneringen aan de gebieden van het
Recreatieschap. Met mooi weer zwom ik graag
in de kom bij de Koopmanspolder. En nog steeds
brengt buiten zijn mij ontspanning. Wandelen
in de natuur geeft me rust, en voor een tikkie
meer spanning neem ik het gezin graag mee naar
bijvoorbeeld het Klimpark in het Streekbos. En
hoewel het niet meer elke winter kan, geniet ik
volop tijdens een rondje schaatsen op Westfries
natuurijs.

Samenwerken aan een mooie
leefomgeving

In 2014 werd ik wethouder en trad ik toe als
algemeen bestuurder van het Recreatieschap
Westfriesland. Bij een eerdere baan kwam ik al in
aanraking met vrijetijdsbesteding, en ik vond de
manier waarop mensen recreatie een plek in hun
leven geven inspirerend.

Dit vind ik terug in de portefeuille Toerisme en
Recreatie.
Het is erg motiverend om te zien hoe inspanningen
van het Recreatieschap positieve invloed hebben
op de leefomgeving van Westfriesland. De opgave
ligt bij het aantrekkelijk maken en houden van
het gebied. De grote uitdaging daarbij is het
continue verbinden van alle partijen die ermee zijn
gemoeid.

Regionale samenwerking is de sleutel

Regionale en integrale samenwerking is onmisbaar
voor de ontwikkeling en onderhoud van een
gezond recreatief aanbod. Zo baggerde het
Hoogheemraadschap de sloten net iets dieper
uit, zodat er naast goede doorstroming ook
gelijk enkele vaarroutes ontstonden. Ook al
is het samenwerken met de zeven Westfriese
gemeenten soms een uitdaging, uiteindelijk
profiteert iedere gemeente van het resultaat.
Ik kijk met een goed gevoel terug op mijn
bestuursperiode en de resultaten die we
bereikt hebben. Mooie voorbeelden daarvan
zijn de toegevoegde fiets- en wandelroutes en
het realiseren van grotere en ondergrondse
afvalcontainers.

Een aantrekkelijke IJsselmeerkust!

Mijn wens is dat de samenwerking tussen de
partijen in Westfriesland vitaal blijft en dat
gemeenten nog meer in zullen zien hoe belangrijk
recreatie en toerisme voor ze is. Ik droom van
een IJsselmeerkust die volledig is doorontwikkeld.
Daarin heeft recreatie een belangrijke plek, maar
is ook natuur geborgd. Ook moderne thema’s als
klimaatadaptatie zijn in die droom terug te vinden.
Gelukkig hebben de Westfriezen al een zee aan
ervaring als het om natte én droge voeten gaat. In
mijn droom zetten we die kennis in om recreatie in
heel Nederland te kunnen borgen.
Harry Nederpelt, wethouder gemeente
Medemblik en lid van het algemeen bestuur.
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Watersport
Vrijwilligers sluis en brug bij Rustenburg - project NRP
Zoals ieder jaar bedienen de vrijwilligers doordeweeks de sluis en brug bij Rustenburg.
Ook in 2022 zullen zij weer van de partij zijn.

100 jaar jubileum sluis en brug Rustenburg – folder
In 2020 wordt het 100-jarig jubileum van de sluis en brug bij Rustenburg doorgeschoven naar 2021. Helaas
blijkt het wegens de coronamaatregelen ook dan niet mogelijk om hier op een feestelijke manier bij stil te
staan. Gelukkig kan er nog wel gevaren worden. Daarom besluit het Recreatieschap om alsnog de vaarfolder
van het Rondje Rustenburg-Verlaat uit te brengen. Deze bevat diverse bezienswaardigheden langs de route,
zoals het praalgraf van Van Brederode en het Rijk van 1000 eilanden. De folder wordt verspreid langs de
vaarroute en is gratis af te halen.

Vrijwilliger Wim bij de sluis en brug van Rustenburg, met de jubileumfolder van de vaarroute Rustenburg-Verlaat
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Opening brug Veenhuizen – project NRP
Met de onthulling van het naambord ‘Veenhuizerbrug’ door Sil en Britt is onder toeziend oog van de bestuurders uit de gemeenten Heerhugowaard en Opmeer en van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
de nieuwe brug over de Langereis in Veenhuizen op 10 mei officieel geopend.

Van links naar rechts: Nico Oud van Koninklijke BLN Schuttevaer, wethouder Annette Groot van Heerhugowaard,
hoogheemraad Rob Veenman van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Britt en Sil, burgemeester Wim
Groeneweg van Opmeer en Piet Droog van Koninklijke BLN Schuttevaer.

De fiets- en wandelbrug vervangt de oude autobrug. Aan de nieuwe brug ging wel enig overleg vooraf. De
omwonenden wilden het liefst de oude brug behouden of er een autobrug voor terug. Door goed overleg
tussen het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier als eigenaar van de brug en de gemeenten
Heerhugowaard en Opmeer en de bewoners ligt er nu een brug die de vaarroute Rustenburg-Verlaat
aantrekkelijker maakt voor vaarrecreanten. Vereniging Schuttevaer die meehielp bij de financiering, is blij met
de nieuwe brug. Immers, hoe meer voorzieningen er komen voor de pleziervaart, hoe meer ruimte er ontstaat
voor de beroepsvaart.

Haven Wijdenes uitgebaggerd
De haven van Wijdenes ligt prachtig aan het Markermeer. Vaarrecreanten kunnen hier maximaal drie
nachten in het haventje aanmeren. Door de bijzondere ligging aan de voormalige Zuiderzee is het haventje
gevoelig voor verzanding. Daarom baggert het Recreatieschap altijd na het stormseizoen, vlak voor het
watersportseizoen. Dit jaar wordt hierbij van een nieuwe techniek gebruik gemaakt waarbij het zand uit de
havenmond wordt gezogen. Het voordeel van deze methode is dat het zand kan worden gebruikt om de
strekdam aan de zuidzijde te beschermen en het daar ontstane strandje in stand te houden. Dit strandje heeft
naast het beschermen van de strekdam als doel om het zwemstrand te ontzien voor andere activiteiten en
mogelijk bij te dragen aan de ontwikkeling van onderwaternatuur.
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Kitesurfstrand Schellinkhout – project NRP
In samenwerking met diverse partijen legt het Recreatieschap begin 2021 ten oosten van het zwemstrand
aan de Uiterdijk in Schellinkhout een (kite)surfstrand aan. Op deze manier kunnen zwemmen en (kite)surfen
op een veilige manier gescheiden plaatsvinden. De scheiding in het terrein wordt duidelijk aangegeven.
Daarnaast staan er informatieborden zodat duidelijk is waar (kite)surfers hun spullen kunnen neerleggen en
de vliegers kunnen oplaten en welk deel als ligweide is bestemd. Op dat deel is (kite)surfen niet toegestaan.

De werkzaamheden starten in maart

Overzichtelijke borden

Ook internationaal is het (kite)surfstrand bij Schellinkhout goed bekend

Foto: Sport in Beeld

Jaaroverzicht 2021

Opwaardering vaarroutenetwerk Westfriesland – project NRP
In de gemeenten Drechterland en Medemblik is een aantal knelpunten in het vaarroutenetwerk aangepakt.
Hoogkarspel kreeg in 2021 drie nieuwe bruggen waardoor de vaarroute Enkhuizen-Hoorn ook voor grotere
bootjes bevaarbaar werd. In Zwaagdijk is in 2020 al een oude brug vervangen en is in Twisk de beschoeiing
vernieuwd en doorvaarbaarheid verbeterd.

Vaarroute Enkhuizen - Hoorn beter bevaarbaar door nieuwe bruggen in Hoogkarspel (Drechterland)

Nieuwe brug in Zwaagdijk (Medemblik)
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De opwaardering van het vaarroutenetwerk
en de ontwikkeling van het (kite)surfstrand
in Schellinkhout waren niet mogelijk geweest
zonder subsidies van de provincie. Hiervoor
wil het Recreatieschap de provincie dan ook
graag bedanken.

Vaarroutenetwerk en sloepennetwerk

Polders, molens, boerderijen: ook vanaf het water is Westfriesland prachtig. Op het vaarroutenetwerk.nl of
sloepennetwerk.nl zijn mooie tochten met een skuit, kano of fluisterboot uit te stippelen.
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Sociale media
We proberen zoveel mogelijk met u te delen en
wij zijn heel blij met uw reacties op Twitter en
onze Facebookpagina. Heeft u zelf foto’s van onze
terreinen en voorzieningen die het delen waard
zijn, dan kunt u ze daar plaatsen. Dank bij voorbaat!

Spookboom
Op de Vooroever Koopmanspolder wordt in juni
een spookboom waargenomen. Of is het toch de
spinselmot…?
Een winterperiode met sneeuw en ijs staat garant voor mooie plaatjes. Een oproep op Facebook levert ijzige
foto’s op, gemaakt door meneer en mevrouw Vastenouw.
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Biodiversiteit – project NRP
Rapport ‘Meer kleur in Medemblik’
Op 4 juni ontvangen voorzitter Nico Slagter en directeur Karel Schoenaker samen met wethouder Andrea van
Langen van Medemblik uit handen van de Werkgroep Biodiversiteit Medemblik het rapport ‘Meer Kleur in
Medemblik’. De Werkgroep geeft in het rapport aanbevelingen voor meer biodiversiteit langs fiets-, wandelen vaarroutes in het Egboetswater.
Voorzitter Nico Slagter is blij met het rapport omdat het aansluit bij de doelstellingen in het Pact van
Westfriesland.
Ook het Recreatieschap heeft biodiversiteit hoog in het vaandel staan. Directeur Karel Schoenaker waardeert
het hoge ambitieniveau van het plan. Dat is goed maar het vraagt om intensief beheer en investeringen
hetgeen een grote uitdaging is voor de uitvoering. Hij biedt de werkgroep aan om samen met de collega’s van
het Recreatieschap te kijken wat er wél mogelijk is binnen de huidige capaciteit en middelen.

Van links naar rechts: wethouder Andrea van Langen van Medemblik, Ria Manshanden namens de werkgroep
Biodiversiteit Medemblik, voorzitter Nico Slagter en directeur Karel Schoenaker van het Recreatieschap
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25 jaar Ecoproject in het Streekbos
IVN West-Friesland besteedt uitgebreid aandacht
aan het jubileum van het Ecoproject, het deel in het
Streekbos waar de natuur haar gang mag gaan. Het
beheer en onderhoud wordt hier door IVN WestFriesland gedaan, met facilitaire ondersteuning
door het Recreatieschap bij grotere projecten zoals
zaagwerkzaamheden hoog in de bomen.
IVN West-Friesland heeft van 25 jaar Ecoproject
een mooi fotoboek gemaakt. Collega Gilian Dijkman
van Groen- en Recreatiebeheer neemt het namens
het Recreatieschap tijdens de afsluiting van de
natuurwerkdag in ontvangst.

Gilian Dijkman van het Recreatieschap ontvangt namens het schap het fotoboek over 25 jaar Ecoproject uit handen van
Toos Brink van IVN West-Friesland
Foto Hans Verhoeven (IVN West-Friesland)

In het Ecoproject zijn veel oevers natuurvriendelijk aangelegd
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Voedselbos
IVN West-Friesland start begin februari 2021 in
een deel van het Streekbos met het planten van de
eerste fruitbomen en struiken voor een Voedselbos.
Dit moet nog snel gebeuren voordat het weer
omslaat en er een periode met sneeuw en kou
begint.
Een goed Voedselbos bestaat uit verschillende
groeilagen met allerlei bomen, struiken en planten
met zoveel mogelijk eetbare onderdelen. Dat
kunnen noten, bessen, bloemen, bladeren of
wortels zijn. Het bos wordt zo aangelegd dat het
onderhoud minimaal is. De biodiversiteit in een
Voedselbos is groot en wordt een ecosysteem
op zichzelf. Er komen ook wandelpaden door het
Voedselbos die aansluiten op het druk bezochte
Streekbos.
Het Recreatieschap onderhoudt de (gras-)
wandelpaden. Het Voedselbos is mede mogelijk
gemaakt door Staatsbosbeheer, als eigenaar van het
perceel.
Onder toeziend oog van de IVN-werkgroep planten Piet
Copier van het Recreatieschap (midden) en Jacob Jeltes
van IVN West-Friesland (rechts) de eerste suikeresdoorn

Nu nog niets te zien, maar het Voedselbos zal in 2022 officieel worden geopend bij het vijftigjarig bestaan van
IVN West-Friesland
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Biodiversiteit in het beheer
Schaapskudde in het Egboetswater
Ook dit jaar voert een schaapskudde het beheer
uit in het Egboetswater. Zij begrazen het terrein
in verschillende fasen en met hun vacht zorgen zij
voor verplaatsing van zaden en kruiden.
Het Noord-Hollands Dagblad plaatst een bericht
op Facebook wanneer ze zijn gespot als ze door
Hauwert lopen.

Takkenrillen en kapwerkzaamheden
Het Recreatieschap laat veel hout liggen voor hergebruik door de natuur. Dood hout heeft een belangrijke
functie omdat er kleine beestjes, paddenstoelen en mossoorten in en op dit hout leven. Is er teveel hout,
dan neemt het Recreatieschap contact op met vaste handelaren die het tot haardhout en papier verwerken.
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Egboetswater: er is meer te zien dan je denkt
Voor een afstudeeronderzoek naar geschikte monitoringsmethoden voor de wezel en de hermelijn deed
Manon Römkens in samenwerking met het Recreatieschap en IVN West-Friesland onderzoek in het
Egboetswater. In tegenstelling tot andere onderzochte gebieden was het hier goed raak: op vier momenten
is er een wezel gefotografeerd. Ook werd er een bunzing gespot. 'Het vermoeden van het IVN dat er bij het
Egboetswater meer leeft dan we op het eerste gezicht waarnemen, werd in ieder geval duidelijk bevestigd.'
De wezel is het kleinste roofdier van Europa en is overdag actief. Een bunzing behoort ook tot de
marterachtigen en is net als de wezel overdag te zien. U zou ze beide in het Egboetswater tegen kunnen
komen.

De meest fotogenieke wezel (Mustela nivalis) van het Egboetswater in de WMS Beeldbuis

Foto: Manon Römkens
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Kwaliteitsimpuls vuilverwerking – project NRP
Plaatsing ondergrondse vuilcontainers in het Julianapark in Hoorn
Het Recreatieschap begon in 2020 met het plaatsen van grote ondergrondse containers op de terreinen en
heeft dit in 2021 afgerond.
Op verzoek van de gemeente Hoorn plaatst het Recreatieschap de ondergrondse containers ook in het
Julianapark om de overlast door afval en zwerfvuil in te dammen.
Helaas was het door leveringsproblemen niet mogelijk de bakken al voor de zomer neer te zetten. Voordeel
hiervan is dat dat door de late plaatsing de overlast voor recreanten beperkt blijft en het terrein voldoende tijd
heeft om zich te herstellen voor de zomer van 2022.

Van links naar rechts: directeur Karel Schoenaker, wethouder Simon Broersma van Hoorn en Antoon Vreeker van
Vreeker BV. Vreeker BV zorgt voor de lediging van de bakken
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Veel voordelen bij het nieuwe afvalsysteem
De bovenkant is opvallend blauw. De bakken vallen
niet alleen beter op, maar uit onderzoek blijkt ook
dat mensen bij deze kleur sneller genegen zijn
hun afval in de bakken te gooien. Dit voorkomt
zwerfafval. Door de grote inhoud van de containers
kunnen de vuilrondes met kleiner materieel worden
gedaan en de ledigingen in aantal worden beperkt.
Daarnaast voorkomen deze bakken ongedierte
en zijn ze vrijwel brand- en vandalisme bestendig.
Goed voor het milieu, de natuur en de veiligheid
van recreanten op de terreinen.
Voor klein afval zoals hondenzakjes en blikjes
plaatst Groen- en Recreatiebeheer de ‘oude’ groene
afvalbakken terug.

Terreinen

Drachterveld – honden aan de lijn
Lange tijd was het onduidelijk of honden wel of niet welkom zijn op het Drachterveld. Daardoor kreeg het
Recreatieschap regelmatig klachten over (loslopende) honden.In goed overleg met Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier en de gemeente Drechterland is bepaald dat in verband met het vee en de natuur
in het gebied honden alleen op de paden en wegen aangelijnd zijn toegestaan. Dit is nu in de APV van
Drechterland vastgelegd.
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Werkzaamheden Groen- en
Recreatiebeheer
De Hulk

In De Hulk worden twee bruggen vernieuwd met
gebruik van duurzame materialen; hergebruikt
kunststof voor het brugdek en de leuningen zijn van
bamboe. De vernieuwing van de bruggen gebeurt
gefaseerd.

Een van de twee gerenoveerde bruggen in De Hulk

Egboetswater

Het Egboetswater krijgt ook een nieuwe brug,
met bamboe voor de leuningen en hergebruikt
kunststof voor het dek. De oude brug was
27 jaar oud en heeft diverse aanvallen van
vandalisme moeten ondergaan. De nieuwe brug
is gelijk aan de dichtbij gelegen wandelbrug die
het Recreatieschap samen met de gemeente
Medemblik plaatste in mei 2017.

Vooroever Koopmanspolder/Andijk

Het pad krijgt een nieuwe toplaag en het dek van
de kofferdam wordt gerepareerd.
Een nieuwe brug in het Egboetswater

Streekbos

Bij het strand aan de zwemplas wordt voor de
allerkleinsten een nieuw glijbaantje geplaatst.

En een glijbaan voor de kleintjes in het Streekbos
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Werkzaamheden het jaar rond
Een kleine greep uit de werkzaamheden van de collega’s van Groen- en Recreatiebeheer.
In de winterperiode bereiden zij het komende seizoen voor. Zij ontdoen struiken en bomen van oud en ziek
hout. Hierdoor ontstaat er in het voorjaar weer ruimte voor fietsers en wandelaars. Ook wordt zo de veiligheid
vergroot.
Ook worden in de winterperiode plannen gemaakt voor het nieuwe jaar. Grote projecten als vervanging
van een brug of het asfalteren van een fietspad worden voorbereid. Zaagwerkzaamheden, onderhoud van
bebording voor fiets-, vaar- en wandelnetwerken komen in de planning en het maaien van vaarroutes wordt
afgestemd met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.
Vlak voor het begin van het zomerseizoen worden de zwemplekken op de terreinen gecontroleerd en in orde
gemaakt. Er worden zwemlijnen gelegd, dieptebordjes en aanwijzingsborden geplaatst om de veiligheid
te vergroten. Dagelijks vindt er zwemwatercontrole plaats. In het geval van blauwalg plaatst Groen- en
Recreatiebeheer na overleg met de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord dan verbodsborden en zorgt voor
controle van de zwemwaterkwaliteit.
Als het weer warmer wordt zijn er vaker grasmaaibeurten nodig. De collega’s onderhouden de stranden, de
speel- en ligweiden en het speelmeubilair op de dagrecreatieterreinen. In warme periodes staan zij dan voor
dag en dauw op om de terreinen op te ruimen en klaar te maken voor een nieuwe dag.
In het najaar gaan de zwemvoorzieningen weer naar binnen, worden schoongemaakt en opgeruimd voor het
volgende zwemseizoen.
Het is tijd voor de novemberstormen. De opruimwerkzaamheden nemen soms veel tijd in beslag maar voor de
natuur kan een storm gunstig zijn. Er komt ruimte voor nieuw hout, zaden krijgen licht en lucht en de kans te
ontkiemen.
Gelukkig is er naast het harde werken ook tijd voor een lolletje.

Het Recreatieschap schept een band (helaas wel illegaal gedumpt...)
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Overlast
Vandalisme
Het is al eerder gezegd: het Recreatieschap kent
ook dit jaar grote bezoekersaantallen op de
terreinen. Het grote belang van onze terreinen en
voorzieningen blijkt hier duidelijk uit en daar zijn
we trots op.
Hoe goed de terreinen worden bezocht wordt
helaas ook kenbaar door het aantal klachten over
vandalisme die we krijgen. Vooral op De Leijen in
Hensbroek is het diverse keren raak: vandalisme,
kampvuren en veel glasscherven en -splinters, in
het gras en in het water.
In overleg met de politie, de BOA’s en het
Recreatieschap besluit de gemeente om het
terrein ’s nachts af te sluiten. De samenwerking is
belangrijk omdat de gemeenten verantwoordelijk
zijn voor de handhaving op onze terreinen. De
afspraak is dat het Recreatieschap de voorzieningen
als borden en slagbomen plaatst.

Een afsluitboom tegen ongewenste gasten

Het bordje met sluitingstijden is zo niet meer leesbaar
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Ook op andere terreinen is het raak.
Het bedrag dat nodig is voor herstel en schoonmaak
bedraagt dit jaar minimaal € 15.000,-. Dit
gemeenschapsgeld had het Recreatieschap graag
besteed aan de voorzieningen op de terreinen en
de netwerken.

Graffiti op een zwempaneel. Het Recreatieschap probeert
met andere partijen de schade op de daders te verhalen

Een verwijderde ‘honden aangelijnd’-paal in het
Streekbos.

Een zwempaneel van de provincie. Losgemaakt maar
‘netjes’ laten staan

Een steiger moest het ontgelden in het Streekbos
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Plaagdieren - Eikenprocessierups
Ook dit jaar wordt op veel plaatsen de
eikenprocessierups waargenomen, maar er zijn
minder nesten op plaatsen waar ze schadelijk zijn
voor recreanten. Plekken waar overlast zou kunnen
ontstaan worden gemerkt met waarschuwingslint.
Alleen in De Hulk vlakbij het Venhop langs het
doorgaande fietspad wordt een nest bestreden.
Mogelijk is het koele voorjaar er de oorzaak van
dat de rups later uit de eitjes kruipt. Een feit is dat
de eikenprocessierups jaarlijks zal terugkeren. Het
Recreatieschap zal zoveel mogelijk proberen de
overlast te beperken.

Waarschuwingslinten wegens de eikenprocessierups

Plaagdieren - Ratten
Ratten komen vaker voor in heel Nederland sinds
chemische bestrijding niet meer is toegestaan. Ook
op onze terreinen komen ze voor.
Het Recreatieschap probeert samen met een
bestrijdingsdienst van HVC de overlast zo veel
mogelijk te beperken. Hiervoor hebben we
een vangbox ontwikkeld waar een val in kan
worden geplaatst. Deze worden op strategische
plekken uitgezet en bijgehouden door de
ongediertebestrijdingsdienst van HVC.
Een vangbox voor ratten

Plaagplant - Japanse duizendknoop
Het Recreatieschap heeft op een aantal
plekken op de terreinen last van de Japanse
duizendknoop. Hiertegen is nog geen afdoende
bestrijdingsmethode gevonden. We proberen met
de beschikbare methoden de besmette plaatsen in
toom te houden. Tot op heden lukt dit vrij aardig.
Japanse duizendknoop in het Egboetswater ten tijde van
de tweede bestrijdingsronde. De plant wordt bestreden
middels een elektrische lading waardoor de wortelstok
beschadigd raakt. Heet water bleek niet afdoende

Jaaroverzicht 2021

Vooruitblik 2022
VNG-congres
Na twee keer te zijn afgezegd wegens de
coronamaatregelen wordt op 28 en 29 juni door de
zeven Westfriese gemeenten het jaarlijkse VNGcongres georganiseerd. Een mooie gelegenheid
om bestuurders uit alle windhoeken kennis te
laten maken met het gastvrije Westfriesland. Het
Recreatieschap zal hier in samenwerking met onder
andere Holland boven Amsterdam ook een steentje
aan bijdragen.

Varen – project NRP
Varen is een bezigheid die door veel Westfriezen met veel liefde wordt beoefend. Het in standhouden van
de kwaliteit van het vaarroutenetwerk en waar mogelijk het vergroten daarvan, staat daarom hoog op de
agenda bij het Recreatieschap.
In 2022 wordt gestart aan het oplossen van een aantal knelpunten in het netwerk in het oostelijk deel van
onze regio, in de gemeente Koggenland. De gemeente voert dit project uit. Het Recreatieschap heeft een
adviesrol gespeeld en ondersteunt in de afhandeling van de subsidieaanvraag.

Het vaarroutenetwerk in de regio is prachtig maar nog niet op alle plekken zo mooi bevaarbaar als hier
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Wandelen
Bij Wijdenes gaat er een buitendijkse route lopen, waardoor het wandelen over het Streekpad Westfriese
Omringdijk veel veiliger wordt in drukke periodes wanneer er veel (gemotoriseerd) verkeer op de dijk is.
De uitvoering van de dijkverzwaring langs het Markermeer biedt een mooie gelegenheid om een aantal
wandel- (en fiets)routes te verbeteren dan wel om te leggen. In de loop van 2022 worden dan ook de
informatiepanelen in de omgeving aangepast.

Wandelaar op de dijk bij Scharwoude. Hier, bij het buitendijkse deel van recreatiegebied De Hulk, wordt hard gewerkt aan
de dijkverzwaring en de aanleg van een fiets-/wandelpad tussen Hoorn en Amsterdam

‘Beleeflaag’ Streekpad Westfriese Omringdijk
Wandelnet, Recreatie Noord-Holland en het
Recreatieschap zijn gezamenlijk begonnen met de
ontwikkeling van een aantal filmpjes die wandelen
over de Westfriese Omringdijk een extra dimensie
moeten geven.
Het is de bedoeling dat de filmpjes in het voorjaar
van 2022 online komen op de website van
Wandelnet en in de app van Wandelnetwerk
Noord-Holland.

Wandelaars van het Streekpad Westfriese Omringdijk
passeren vuurtoren De Ven bij Enkhuizen.
Foto uit wandelgids Streekpad Westfriese Omringdijk
door Ad Snelderwaard
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Terreinen
Kwaliteitsimpuls De Hulk – project NRP
In het voorjaar van 2021 zijn de voorbereidingen gestart voor een opwaardering van De Hulk. Dit mooie
terrein van 58 hectare tussen Koggenland en Hoorn is enerzijds afgeschermd door de dijk en anderzijds door
de A7. Ook loopt er een spoorverbinding doorheen. Het Recreatieschap ziet mogelijkheden om het terrein
aantrekkelijker te maken en daarom worden er in goed overleg met diverse partijen plannen ontwikkeld
voor een nieuwe brug, wandelpaden, een vlonderpad door het riet en een kleine bootinlaat die binnendijks
worden aangelegd. Ook is er aandacht voor biodiversiteit met de aanleg van natuurvriendelijke oevers en
een vispaaiplaats. Het binnen- en buitendijkse land worden beter op elkaar aangesloten. Langs De Hulk
loopt het fiets-wandelpad Hoorn – Amsterdam en het stadsstrand van Hoorn ligt om de hoek.
De aanpassingen zijn weergegeven in een digitale kaart.
Wanneer de werkzaamheden precies gaan starten is nog niet helemaal duidelijk. Dit zal in ieder geval na het
recreatieseizoen van 2022 zijn, om de overlast voor recreanten zoveel mogelijk te beperken.
Het project lift mee in het Ambitieprogramma Ruimtelijke Kwaliteit Kustzone Hoorn-Amsterdam, zoals ook
gebeurt met de doorlopende fiets- en wandelverbinding tussen Hoorn en Amsterdam.

Het badhuis bij Scharwoude is in de plannen voor de opwaardering van recreatiegebied De Hulk meegenomen
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Vooroever Koopmanspolder/Andijk
Het terrein de Vooroever Koopmanspolder ligt in een gebied waar veel ontwikkelingen plaatsvinden en veel
belangen spelen. Bijvoorbeeld natuur, water en landschap én economie, waaronder recreatie en toerisme.
De gemeenten en provincie hebben hun ambities en doelen weergeven in de concept-Kustvisie. De Kustvisie
Noord-Hollandse IJsselmeerkust is een nadere uitwerking van de ambities uit de Agenda IJsselmeergebied
2050.
De Vooroever Koopmanspolder/Andijk is als project opgenomen in de visie. De ambitie is om dit ‘gedateerde’
gebied een impuls te geven en daarbij de verschillende ambities een plek te geven in het gebied. Samen met
de gemeente Medemblik, de provincie Noord-Holland en Rijkswaterstaat zal er worden gewerkt aan een
inrichtingsconcept voor verschillende onderdelen (achteroever, zwemkom, vooroever, IJsselmeer) en op meer
belevingswaarden en verdienmodellen voor recreatie en omgeving. Meer en betere verbindingen tussen
IJsselmeer en woongebieden en aangrenzende functies liggen voor de hand.

Foto met dank aan gemeente Medemblik
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Financiën
Voor de financiële verantwoording over 2021 verwijzen wij u graag naar onze website. De begroting voor
2022 kunt u daar inzien. De jaarrekening zal in juli geplaatst worden. Dit zullen wij u ook via de Nieuwsbrief
melden.

Ook in 2022 blijven wij werken aan verbetering van de routenetwerken

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.

Colofon
Bezoekadres:
Postadres:
Telefoon:
Mail:
Website:

De Middend 2, 1611 KW Bovenkarspel

Postbus 20, 1610 AA Bovenkarspel
(0228) 565750
info@recreatieschapwestfriesland.nl
www.recreatieschapwestfriesland.nl

Wilt u van onze projecten op de hoogte blijven?
Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief op
www.recreatieschapwestfriesland.nl/nieuwsbrieven

Kent u ons al op:
www.facebook.com/RecreatieschapWF
www.twitter.com/RecreatieschWF
www.youtube.com/channel/UCi6ZQBYgVsvzcC-DXhaclxw

