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Voorwoord

W
n

aarom heb ik mij de afgelopen jaren actief ingezet voor recreatie dicht bij
huis? En waarom een Vernieuwingsimpuls Openluchtrecreatie?

Ik heb daarvoor twee redenen:
Allereerst vind ik dat iedereen dicht bij huis moet kunnen genieten van de frisse
buitenlucht: passief genieten op een ligweide of een stuk wandelen of fietsen.
Ten tweede zie ik dat dit genieten niet vanzelfsprekend overal mogelijk is en blijft.

Als provincie investeren we veel in nieuwe voorzieningen, maar ik
vind dat we er ook voor moeten zorgen dat bestaande voorzieningen
aantrekkelijk zijn en blijven. Goed onderhoud door de beheerder is in
de eerste plaats noodzakelijk. Maar soms is onderhoud alleen niet
genoeg. Op een gegeven moment moet je ook vernieuwen, zodat
voorzieningen voldoen aan de wensen en eisen van deze tijd. Omdat
veel voorzieningen in de jaren zeventig zijn aangelegd, is er een flinke
inhaalslag te maken! Soms liggen er wel prachtige voorzieningen,
maar kunnen recreanten er moeilijk komen. Dan is soms een extra
verbinding voldoende om de recreatiemogelijkheden van veel mensen
te vergroten.
Lokale partijen weten het best welke mogelijkheden en wensen er zijn in een bepaald
gebied. Dat is lokaal maatwerk. De provincie heeft hen aan het denken gezet en
gezorgd voor het noodzakelijke financiële zetje om de uitvoering mogelijk te maken.
Ik ben erg blij dat recreatieschappen, gemeenten, stichtingen en verenigingen actie
hebben genomen en veel aanvragen hebben ingediend voor de provinciale subsidieregeling Vernieuwingsimpuls Openluchtrecreatie.
In deze brochure wil ik u een paar inspirerende voorbeelden laten zien van wat is
gerealiseerd. Het zijn allemaal verschillende voorbeelden van vernieuwend of
integraal denken. Ik verwacht dat de beelden en verhalen voor zich spreken en dat
veel recreanten en toeristen in onze provincie er plezier aan zullen beleven!
Hans Schipper,
Gedeputeerde landbouw, economie, recreatie en toerisme
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Recreatie dicht bij huis:
honderd projecten in vier jaar

Even een frisse duik. Lekker een dagje wandelen. Of juist een paar uur wat overtollige
kilo’s wegfietsen. Ontspanning is goed, bewegen nog beter. En dat is des te aan
trekkelijker als het dicht bij huis kan. Vier jaar geleden stelde de provincie daarom
twintig miljoen euro beschikbaar voor recreatievoorzieningen in de open lucht. Dat
hielp: de aanvragen stroomden binnen en zo’n honderd daarvan werden gehonoreerd.

Fietsen langs de weilanden, genieten van het groen,

Vernieuwingsimpuls

spartelen in de zwemvijver, skeeleren over glad
asfalt of  kanoën over de plassen: op tal van manie-

Precies met dat doel voor ogen hebben wij vier jaar

ren kun je je in Noord-Holland vermaken. Gelukkig

geleden het Fonds Vernieuwingsimpuls Openlucht

wel. Want Noord-Holland is een dichtbevolkte pro-

recreatie ingesteld. Nu plukken we hiervan de

vincie, vooral in het zuidelijk deel. We leven in ver-

vruchten, ruim honderd projecten. Van nieuwe

stedelijkte gebieden, tussen de auto’s en de stenen,

wandelpaden tot een gerenoveerde wielerbaan, van

waar de economie 24 uur per dag doorgaat. Geen

vandaalbestendige toiletten tot opgeknapte strandjes

wonder dus dat veel mensen regelmatig de

langs de waterplas. Her en der in Noord-Holland

behoefte hebben er even tussenuit te gaan: voor een

kunnen inwoners zodoende beter, prettiger en vei-

weekendje, een dagje of een paar uur. De provincie

liger recreëren. Dankzij initiatieven van vooral

wil daaraan tegemoet komen.

recreatieschappen en gemeenten, maar ook van
verenigingen en bedrijven. En dankzij het geld uit
onze Vernieuwingsimpuls.

Cofinanciering
De provincie Noord-Holland vindt recreëren dicht
bij huis van groot belang. Vier jaar geleden reserveerden we daarom twintig miljoen euro extra voor
cofinanciering (maximaal 50 procent) van projecten
die hieraan een bijdrage leveren.
Per jaar was vijf miljoen beschikbaar voor:

R E C R E A T I E

D I C H T

B I J

H U I S

n



n

n

n

n

vervanging en vernieuwing van bestaande

jaren ’70 aangelegd en in veel gevallen is geen reke-

openluchtrecreatievoorzieningen;

ning gehouden met vervangingsinvesteringen.

realisering van recreatieve verbindingen tussen

Mede dankzij de Vernieuwingsimpuls Openlucht

stedelijke gebieden en recreatieve ‘hotspots’;

recreatie is op dit punt een behoorlijke slag

toevoeging van extra kwaliteit bij openluchtre-

gemaakt. Maar ook in de andere hierboven

creatievoorzieningen;

genoemde categorieën zijn projecten gerealiseerd.

integrale projecten, bijvoorbeeld recreatie in

Deze brochure geeft daarvan een aardige dwars-

combinatie met toerisme, natuur, water en/of

doorsnede.

cultuurhistorie.

Inwoners varen er wel bij
Nieuwe trends
Wij kunnen meer dan tevreden zijn met de
Met het Fonds Vernieuwingsimpuls Openlucht

opbrengst van de Vernieuwingimpuls. Natuurlijk

recreatie zet de provincie zich samen met gemeenten

zijn er leerpunten in de procedures en de communi-

en recreatieschappen in voor het behoud en de ver-

catie, zoals een evaluatie uit 2005 aantoonde. Maar

betering van recreatievoorzieningen. Samen bestrij-

hieruit bleek ook dat recreatieschappen en gemeen-

den we de verloedering en spelen we in op nieuwe

ten tevreden zijn met de regeling en deze volop

trends als skaten en skeeleren, maar ook op de toe-

hebben gebruikt om het recreëren in Noord-

nemende populariteit van wandelen en de groeiende

Holland aantrekkelijker, gevarieerder en veiliger te

behoefte aan barbecueplekken. Bijkomende doelstel-

maken! En daar varen uiteindelijk alle inwoners

lingen zijn onder andere het vergroten van de veilig-

wel bij.

heid op de openluchtvoorzieningen, lagere beheeren onderhoudskosten, minder automobiliteit en
minder druk op natuurgebieden.

Succes
De vierde en laatste inschrijvingsronde vond eind
2006 plaats en daarmee is de regeling ten einde.
Terugkijkend kunnen we de Vernieuwingsimpuls
Openluchtrecreatie een succes noemen. In totaal
kregen zo’n honderd projecten subsidie. Vooral
recreatieschappen en gemeenten hebben aanvragen
ingediend. In de meeste gevallen ging het om vernieuwing en vervanging van bestaande voorzieningen. Veel achterstallig onderhoud is weggewerkt.
Een flink aantal recreatiegebieden is namelijk in de
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2.1 Recreatiegebied
Schoteroog

Bij helder weer kun je het haantje van
de Westertoren zien.

Van puin naar duin
Wat:

Recreatiegebied Schoteroog op oude

Duizenden spinnen

vuilstort

Een buizerd op een windmolen, fluitende smienten,

Waar:

Schoteroog (Haarlem)

een fazant die laag over scheert. ‘Als ergens weinig

Wie:

Recreatieschap Spaarnwoude

mensen komen, komt het wild vanzelf’, weet pro-

Wanneer: Open halverwege 2007

jectleider Wim Roozenbeek. Maar zelfs hij is verrast
als hij zijn favoriete heuvel, de hoogste, gehuld ziet

Op de oude vuilstort aan het Spaarne en

in fijn rag. Duizenden spinnen moeten er aan

de Mooie Nel ontstaat een recreatiegebied.

gewerkt hebben. ‘Had ik mijn fototoestel maar bij

Over een half jaar kunnen inwoners van

me.’

Haarlem en omgeving uitwaaien in de

Hier en daar steken pijpjes uit de grond. ‘Dat zijn

duinen van Schoteroog. Wanneer over een

peilbuizen, daarmee controleren we de waterstand

paar jaar ook nog de nieuwe brug over het

en de waterkwaliteit.’ De peilbuizen en de controle

Spaarne klaar is, fiets je vanuit Haarlem

putten zijn de enige herinneringen aan de voor

Noord zo de natuur in.

malige vuilstort. Het verontreinigde afval is afgedekt. Aan de zijkant met een damwand, aan de

Aanleg van recreatiegebied Schoteroog op de oude vuilstort aan het Spaarne.
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zicht op Schoteroog weer een doel voor fietsers uit
de regio. ‘Een recreatiegebied staat nooit op zichzelf. We proberen altijd verbindingen te maken.’

2.2	 Omgeving molen
De Oude Knegt
Openluchtmuseum op postzegelformaat
Wat:

rond herbouwde molen

Straks fiets je vanuit Haarlem Noord zo de
natuur in.

bovenkant met folie. Een lekdetectiesysteem piept
zodra er een gaatje in komt.

Genieten van natuur en cultuurhistorie

Waar:

Langs Pontjesroute (Akersloot)

Wie:

Stichting Herinrichting Omgeving Molen
De Oude Knegt

Wanneer: Gereed in 2005

De permanente afwisseling van nat en

Over toppen
Na de sluiting in de jaren tachtig ging de vuilstort

droog stond eeuwenlang aan de bakermat

in 1994 weer tijdelijk open, omdat de vuilverbran-

van het toen nog ruige Noord-Hollandse

dingsinstallaties nog niet al het afval aankonden.

landschap. Rond molen De Oude Knegt

Maar in de toekomst zou Schoteroog recreatie

herleven die tijden, inclusief luidruchtig

gebied worden. De vuilniswagens kiepten het vuil

parende padden.

op aangewezen plekken en bouwden zo aan een
duinlandschap.

Nieuwe natte natuur maakt van

Vanaf de hoogste top kun je ver kijken. Roozenbeek

herbouwde molen de ideale pleisterplaats

wijst: ‘De hoogovens van Corus, de sluizen van

in fietsroute.

Spaarndam, de kranen van het Westelijk Haven
gebied, De Westertoren, Schiphol, de Sint Bavo... Ik
wil hier ook een panoramatafel.’
Met subsidie van de provincie richt Recreatieschap
Spaarnwoude het gebied in. Steigers aan de Mooie
Nel om te vissen of naar de rietlanden te kijken.
Struiken voor kleur in alle seizoenen, een kinderspeelplek en een jachthaven. Maar vooral heel veel
fiets-, wandel- en ruiterpaden. ‘Als wandelaar ben
je hier zo drie kwartier zoet. Fietsers kunnen een
rondje van drie kilometer maken over de toppen.’
Wie meer wil, fietst door naar recreatiegebied
Waarderpolder of de Veerplas, andersom is het uit-



n

P R O V I N C I E

N O O R D- H O L L A N D

Een verdwaalde vuurpijl zette in de laatste nacht
van het jaar 2000 korenmolen De Oude Knegt in
vuur en vlam. Dankzij de verzekeringsgelden kon
de molen zelf redelijk snel worden herbouwd. ‘De
buurt heeft dat aangegrepen om ook de omgeving
van de molen aan te pakken,’ vertelt Léon Klein
Schiphorst, één van de bewoners die samen een

wordt gemalen. Informatiepanelen vertellen het

stichting in het leven riepen om het saaie weiland te

verhaal van de molen, het landschap en de omge-

herscheppen in een authentiek plasdrasgebied.

vingsgeschiedenis. Een picknicktafel completeert

‘Met aandacht voor zowel de natuur als de cultuur-

deze ideale tussenstop voor de circa 25.000 fietsers,

historie. Akersloot ligt op de oudste strandwal van

recreanten en toeristen, die jaarlijks de populaire

Noord-Holland. Vroeger lag die wal aan zee, zodat

Pontjesroute doen.

het water vrij spel had. Een ruig gebied met gleuven en slenken.’

Luidruchtig

De stichting maakte een plan om dit oer-Hollandse

Twee jaar na het afronden van de werkzaamheden

landschap te doen herleven. Dat plan voorzag in

zijn er al spectaculaire veranderingen in het land-

waterpartijen die zorgen voor dynamische natuur

schap waarneembaar. Léon Klein Schiphorst: ‘Het

met de bijbehorende flora en fauna. Voor bezoekers

water zit vol leven. De rugstreeppad bedrijft hier

is bovendien een molenaarshuisje gebouwd, met

luidruchtig de liefde en er is zelfs een ijsvogeltje

een passantentoilet en een winkeltje, waar het meel

gespot. Op de oevers bloeit van alles. Niet alleen

wordt verkocht dat elke zaterdag in De Oude Knegt

allerlei riet- en biessoorten, maar ook rietorchis,
blaartrekkende boterbloem en gele ratelaar’.
Van het eindresultaat profiteren niet alleen de passerende dagjesmensen. ‘Het geld van de provincie was
cruciaal, maar de betrokkenheid en inzet van de vele
vrijwilligers ook. Het is leuk, leerzaam, gezellig en
goed voor de sociale samenhang in het dorp.’

Waterpartijen zorgen voor dynamische natuur

De Oude Knegt is een ideale tussenstop voor

met bijbehorende flora.

fietsers van de Pontjesroute.
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2.3	 Heerhugopad
Rijgen aan Waardse Parelketting
Wat:

Inrichting wandelpad

Waar:

Van Heerhugowaard naar Obdam

Wie:

Gemeente Heerhugowaard

Wanneer: Eerste fase (opknappen Molendijk)
gereed. Streven is dat de gehele route
over twee à drie jaar is te bewandelen

De Waardse parelketting: zo heet het toe
komstige Heerhugopad in de wandelgangen
van het gemeentehuis in Heerhugowaard.
Niet verwonderlijk want deze 18-kilometer
lange wandelroute voert langs vele pitto
reske plekjes en verbindt verschillende
natuur- en recreatiegebieden met elkaar.

Molens
De officiële wandeling loopt van station Obdam tot

Lange wandelroute door het hart van

station Heerhugowaard en is dus voor iedereen

Noord-Holland maakt ook interessante

goed toegankelijk. Maar de vele dwarsverbindin-

doorsteekjes mogelijk.

gen maken ook allerlei leuke ommetjes mogelijk!
Inwoners krijgen zo de mogelijkheid om dicht bij
huis te genieten van de omgeving via gevarieerde,
korte of langere routes.
Als eerste deel van het Heerhugopad is nu de
natuurhistorisch waardevolle Molendijk opgeknapt. Langs deze dijk stonden rond 1800 nog
zeven van de oorspronkelijke negen molens om de
Waardse polder droog te pompen. Door de komst
van het stoomgemaal werden ze overbodig. Sinds
de sloop van deze bouwwerken aan het eind van de
19e eeuw ligt de Molendijk als een strook natuurgebied op de grens van Oterleek en Heerhugowaard.
‘Een bijzonder gebied’, aldus projectleider Gerlof
Kloosterman. ‘Het groen op de dijk is nu opgeknapt
en er is een fiets- en wandelpad aangelegd. De plekken waar vroeger de molens hebben gestaan hebben we gemarkeerd met klinkerbestrating en er

De wandelroute kent veel pittoreske plekjes.
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komt een informatiebord.’

2.4	 Kinderbaden Amsterdamse
Bos
Plonzen in het Amsterdamse Bos
Wat:

Renovatie peuterbaden

Waar:

Amsterdamse Bos (Amstelveen)

Wie:

Gemeente Amsterdam

Wanneer: Open in zomerseizoen 2006

In de jaren vijftig spetterden hun oma’s en
opa’s in het nieuwe peuterbad, midden in
het Amsterdamse Bos. In de jaren zeventig
showden hun papa’s en mama’s hun bad
kleding in het nieuwe kleine peuterbad bij
de hoofdingang. Beide baden zijn decennia
lang populair bij peuters en hun ouders.
Een renovatie maakte de baden geschikt
voor nog eens jarenlange waterpret.
Het Heerhugopad loopt rondom
Heerhugowaard.

Ook de komende generaties Amsterdamse
peuters spatten, spetteren en spelen naar

Snelle groei

hartenlust in het Amsterdamse Bos.

Het Heerhugopad is een waardevolle toevoeging
aan het wandelnetwerk in Noord-Holland, meent
Kloosterman. ‘De meeste routes lopen langs de kust

Op warme dagen komen er zevenhonderd tot dui-

of rond de polders. In het tussengebied zijn nog

zend mensen naar de peuterbaden met terrassen

maar weinig wandelingen.’ Bovendien, zegt
Kloosterman, is het inwonertal van Heerhugo
waard enorm toegenomen. ‘Wij waren decennialang de snelst groeiende gemeente van Nederland.
In de jaren ’50 telden we 6.000 inwoners, nu zitten
we bijna op 50.000! Er is veel aandacht geweest
voor stedenbouw en groen op wijkniveau maar
weinig aandacht voor groene recreatie in de omgeving. Daar zijn we nu volop mee bezig.’ De
komende jaren wordt gefaseerd de rest van het pad
aangelegd.
De baden hebben weer hun originele kleur die
past in het boslandschap.
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Ook in de jaren ’60 waren de peuterbaden
al in trek bij de Amsterdammers.

gelegd en de baden hebben weer hun originele kleur.
‘Niet dat harde zwembadblauw, maar zacht tur-

en ligweiden. Het is een gratis trekpleister van

koois. Die kleur past mooi in het boslandschap.’ De

jewelste. ‘Net het Noordzeestrand,’ zegt projectlei-

kiosk en de nieuwe toiletten – nu ook voor minder-

der Jeroen Cornelissen. De renovatie was hard

validen – zijn ondergebracht in een mooi nieuw

nodig. Zowel het grote als het kleine peuterbad

gebouwtje. ‘Die staan overal in het bos. Het is een

was verzakt. Ook voldeden de baden niet aan de

speciaal ontwerp, passend in het bos maar toch

nieuwe milieuregels. Het water bevatte te veel

modern. Geen nostalgische blokhutjes.’

chloor om in het oppervlaktewater te lozen. Maar

Cornelissen probeerde de baden deze zomer met zijn

ook nu is er geen waterzuiveringinstallatie. ‘Dat is

eigen kinderen uit. ‘Het was stervensdruk. Mensen

niet te betalen, ook niet met het geld van de

waren blij dat de baden weer open waren.

Vernieuwingsimpuls. Met het Hoogheem

Amsterdammers zijn ermee opgegroeid. De renova-

raadschap Rijnland en de provincie hebben we een

tie heeft hen gerustgesteld: de baden kunnen weer

even ingenieus als eenvoudig systeem bedacht.

jaren mee. Ook de regio kan meeprofiteren van deze

Omdat chloor vervliegt, voegt de beheerder gedu-

unieke voorzieningen.’

rende de dag steeds chloor toe. De kunst is om de
laatste chloortoevoeging zo te doseren, dat het
water precies voldoende chloor bevat om nog
hygiënisch te zijn, maar niet zoveel dat het niet

2.5	 Toiletvoorzieningen
Geestmerambacht

meer de sloot in mag.’

De pot op in Geestmerambacht
Zacht turkoois

Wat:

Verbetering toiletten

Bij de renovatie was het oorspronkelijke ontwerp

Waar:

Geestmerambacht (Langedijk)

heilig: in Engelse landschapsstijl met zijn doorkijk-

Wie:

Recreatieschap Geestmerambacht

jes en zichtlijnen. De roestvrijstalen goot rondom

Wanneer: Klaar in 2007

het peuterbad is in de karakteristieke niervorm

12
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Recreatieplas de Zomerdel biedt volop moge-

den uitgebreid, met liefst 250 hectare. Tegelijkertijd

lijkheden om te spelen, te zonnen en te zwem-

is het noodzakelijk om het voorzieningenniveau

men.

voor de bezoekers te verbeteren.

Naaktrecreanten hoeven straks niet

Toiletpotten hufterproof

meer de broek aan te schieten en naar

Bij de zwemlocaties zijn nu drie toiletgebouwen.

het toilet een eind verderop te rennen.

Helaas zijn de porseleinen toiletpotten in het verleden nogal eens vernield. Het Recreatieschap
Geestmerambacht heeft die daarom vervangen

Toiletten, je waardeert ze pas echt als ze er

door roestvrijstalen exemplaren die bovendien ste-

niet zijn! Het ontbreken van goede

vig in de muur zijn verankerd. Ook komt er een

toiletten kan een leuk dagje uit behoorlijk

extra toiletgebouw op het terrein dat is bestemd

vergallen. Het verbeteren en uitbreiden van

voor ongeklede recreatie.

toiletvoorzieningen op recreatieterreinen
kan dan ook op de steun van de provincie
Noord-Holland rekenen.
Vernieuwing Geestmerambacht
Geestmerambacht is een recreatiegebied bij
Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk. De recreatieplas, de Zomerdel, vormt het hart van het gebied.
Er zijn zwembaaien met strandjes, speel- en ligweiden en de plas wordt gebruikt voor surfen, kanoën
en duiken. Maar je kunt hier ook heerlijk wandelen
en fietsen. Door de nieuwbouw in de omgeving is
het aantal bezoekers de afgelopen tijd sterk toegenomen. Jaarlijks trekt het gebied nu zo’n 900.000
bezoekers. Geestmerambacht zal daarom flink wor-

De nieuwe toiletten zijn hufterproof.
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‘Naaktrecreanten klaagden over het gebrek aan een
eigen toilet’, aldus Johan de Jong van het recreatieschap. ‘Ze hoeven straks in geval van ‘hoge nood’
niet langer met spoed een broek aan te trekken en
tussen andere recreanten door te slalommen naar
een toiletgebouw een eind verderop.’

2.6	 Uitbreiding Streekbos
Verleden wordt zichtbaar in Streekbos
Wat:

Uitbreiding Streekbos

Waar:

Streekbos (Stede Broec en Andijk)

Wie:

Recreatieschap Westfriesland

Wanneer: Klaar in 2007

Wat doe je als je een recreatiegebied wilt

len bezoekers het verhaal van de kreekruggen en
tonen hoe het er hier vroeger heeft uitgezien.’

Gele lis en dotterbloem

uitbreiden en de bodem blijkt unieke sporen

Naast de aanleg van dit archeologisch spoor voor-

van het verleden te bevatten? Dat over

ziet de uitbreiding in nieuwe stukjes natuur die

kwam het Recreatieschap Westfriesland

deel uitmaken van de Ecologische Hoofdstructuur.

met het Streekbos.

Er komen plasdrasgebieden waar veel soorten planten en dieren zich thuis voelen, zoals de gele lis,

Een unieke combinatie van cultuur,

dotterbloem, zwanenbloem, roerdomp en rietzan-

natuur en recreatie.

ger. Sinds 1995 wordt het bos meer ecologisch en
natuurvriendelijk beheerd. Er is een Eco-terrein

Door het uitbreidingsgebied loopt namelijk een
zogenaamde kreekrug. Dit was vroeger een hoger
gelegen stuk grond waarop de eerste bewoners van
West-Friesland hun toevlucht zochten. Naar alle
waarschijnlijkheid liggen hierin resten uit de
Bronstijd (1900-800 voor Christus). Het recreatieschap maakt van de nood een deugd. Directeur
Klaas Albers van het recreatieschap: ‘In het uitbreidingsplan geven we het verleden ruim baan. De
resten blijven ondergronds; de bodem is namelijk
de beste bewaarplaats voor archeologisch erfgoed.
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Maar op verschillende plekken maken we de

De zwanenbloem voelt zich thuis in plasdras-

kreekrug weer zichtbaar. Informatiepanelen vertel-

gebieden.
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2.7	 Skaten en skeeleren
Zeventien kilometer skeeleren
Wat:

Toplaag op fietspaden voor skeelers en
skaters

Waar:

Het Twiske (Oostzaan en Landsmeer)

Wie:

Recreatieschap Het Twiske

Wanneer: Open in september 2006

Recreatieschap Het Twiske verving de
versleten toplaag van de fietspaden en
koos daarbij niet voor het gebruikelijke
grove asfalt maar voor een gladde toplaag.
Speciaal voor skaters en vooral skeelers.
ingericht met informatieborden over de natuur. Het
IVN, Vereniging voor Natuur- en milieueducatie,

Skeelers gaat het niet om de mooie

heeft in het Streekbos een informatiecentrum en

plekjes, maar om de kilometers.

verzorgt excursies, rondleidingen en rondvaarten,
onder andere met de fluisterboot.

Klootschieten… en nog veel meer
Het Streekbos ligt ten noorden van Bovenkarspel en
werd in 1978 aangelegd na landinrichting van de
polder Het Grootslag. Het bos wordt van 58 hectare
uitgebreid naar 72 hectare. Het ontwikkelt zich
steeds meer tot een uniek gebied met grote landschappelijk waarde en zeer diverse recreatiemogelijkheden voor de regio West-Friesland. In het zuidwestelijk deel ligt een recreatieplas met een zandstrand en een recreatiecentrum met horeca.
Bezoekers kunnen er terecht voor midgetgolf, jeu
de boules, boogschieten, klootschieten en kanovaren. Het Streekbos heeft verder enkele
(dag)kampeerterreinen, trekkershutten en natuurlijk prachtige fiets- en wandelroutes!

In Het Twiske zijn voor skeelers verschillende
routes mogelijk.
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Het gebied trekt ook veel wandelaars.

Langs de drukbezochte picknickvelden en de recreatiestranden in het zuidwesten, via het ruige heu-

Het succes is groot, maar zeker niet onverwacht:

vellandschap naar de weilanden en de molen van

‘De vraag was bekend. Skeelers maakten veel

De Marsen in het noorden van Het Twiske. De

gebruik van de fietspaden tussen de dorpen. Dit gaf

skeeler proeft onderweg de verschillende karakters

verkeersconflicten. Met onze supergladde toplaag

van het recreatie- en natuurgebied. Maar dat is bij-

hebben we de skeelers naar de paden in Het Twiske

zaak, vindt projectleider Vincent Lommerse. ‘Het

gelokt.’

gaat om de kilometers. Een skeeler houdt van lange

Ook de schaatsclubs zijn enthousiast. Hard Gaat Ie

afstanden. In Het Twiske kan hij een rondje maken

uit Landsmeer traint nu in Het Twiske, net als de

van zeventien kilometer.’

concurrentie uit Oostzaan en Den Ilp. Zelfs ijsclubs

Het parcours ligt net binnen de buitenrand. ‘Dat

uit Zaandam en Purmerend hebben het rondje

geeft de minste conflicten met fietsers en wande-

Twiske opgenomen in hun trainingsprogramma.

laars. Daarnaast hebben we nog twee kleinere rond-

Naast de positieve reacties kwamen er klachten van

jes gemaakt in het meer natuurlijke deel van Het

skeelers die gestruikeld waren over het veerooster.

Twiske.’ In het voorjaar volgt, opnieuw met subsi-

‘Zij hadden het klaphekje naast het rooster niet op

die uit de Vernieuwingsimpuls, een vierde traject

tijd gezien. Nu kondigen we rooster en klaphekje

dat dwars door het natuur- en recreatiegebied

aan.’ Ook op het wegdek, want skeelers kijken nu

loopt. ‘De ervaringen zijn zo goed dat we dat

eenmaal naar beneden.

inmiddels aandurven.’
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2.8	 Recreatiegebied
Gaasperplas
Tweede leven voor Gaasperplas
Wat:

Versnelde renovatie surfoever, bruggen
en beschoeiing

Waar:

Recreatiegebied Gaasperplas
(Amsterdam Zuidoost)

Wie:

Groengebied Amstelland

Wanneer: Voorjaar 2007 alles klaar

Surfen, zonnen en barbecueën, ook in de
regio van Amsterdam gaan mensen zich op
mooie dagen graag te buiten aan dergelijke
zomerse activiteiten. Een uitgelezen plek
daarvoor is de Gaasperplas, met z’n
wuivende rietkragen en idyllische eilandjes.
Bewoners van de zuidoostelijke wijken van

Veel fietspaden doorkruisen het gebied.

de hoofdstad vinden dat alles op een steen
worpafstand van hun voordeur.

Helaas bleek het recreatiegebied niet immuun voor
de tand des tijds: door versleten bruggen en verval-

Bakken in de zon of roosteren op de

len oevers kon de veiligheid van de recreanten niet

barbecue onder de rook van Amsterdam.

langer worden gegarandeerd. De Vernieuwings
impuls bracht uitkomst. ‘Mede daardoor konden
we op flinke schaal groot onderhoud plegen,’ aldus
projectleider Henk Meuleman van Recreatie NoordHolland NV. ‘Bovendien konden we nu in relatief
korte tijd diverse projecten tegelijk aanpakken,
zodat de overlast voor bezoekers beperkt blijft. En
ook voor de flora en fauna trouwens.’

Bakken en braden
Niet alleen zijn de bruggen en de beschoeiingen
hersteld, er zijn ook diverse extra voorzieningen
toegevoegd. Henk Meuleman: ‘Langs de plas is er
bijvoorbeeld een fraaie vlonder aangelegd. En verder is er een dagcamping met ligweiden.’ Wie
Op mooie zomerdagen trekt de Gaasperplas

graag een visje of hamburger roostert, kan boven-

veel Amsterdammers.

dien terecht op één van de barbecueplekken.
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Dat de bruggen zijn opgeknapt is trouwens niet
alleen goed nieuws voor dagjesmensen, maar ook
voor de vele fietsers die gebruik maken van de
fietsroutes die het gebied doorkruisen en ook de
eilanden aandoen. ‘Bovendien wordt er gewerkt
aan een horecavoorziening aan de zuidoever. Dat
staat natuurlijk los van de subsidie, maar geeft wel
aan hoe belangrijk de Gaasperplas is voor de recreatie in dit deel van de regio Amsterdam.’
Sinds de ondergrondse containers zijn

2.9	 Pilot ondergrondse
afvalopslag
Dan liever de grond in
Wat:

Vervanging 60 kliko’s door 26 onder-

geplaatst blijven de terreinen veel schoner.

Liever ondergrondse containers dan
afvalbakken, zeggen bezoekers.

grondse afvalcontainers
Waar:

Wie:

Recreatieterreinen Zwaansmeer,
Dorregeest, De Hoorne, Uiterdam

Ingrepen hoeven niet altijd spectaculair te

(Uitgeest en Castricum)

zijn om veel effect te sorteren. Net als in

Recreatieschap Alkmaarder- en

steeds meer woonwijken kunnen ook in

Uitgeestermeer

recreatiegebieden ondergrondse afval

Wanneer: Afgerond maart 2006, voor de start van
het recreatieseizoen

containers worden geplaatst. Het oogt een
stuk frisser en de kosten zijn lager. Het
Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeester
meer heeft bij wijze van proef op vier oever
parken de afvalbakken vervangen door
ondergrondse containers. Eén container kan
evenveel afval opslaan als zeven kliko’s. Ze
hoeven dus minder vaak geleegd te worden
en dat scheelt behoorlijk in de kosten. Het
recreatieschap geeft de opdracht voor het
legen en de afvalverwerker stemt de
logistiek daarop af. Ook deze efficiënte
routing draagt bij aan de kostenbesparing.
Natuurlijke uitstraling
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In de nieuwe ondergrondse afvalcontainer kan

Omdat het aantal afvalpunten is verminderd, moe-

evenveel afval als in zeven kliko’s.

ten mensen soms wat verder lopen om hun afval
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kwijt te kunnen. ‘Toch hebben we de indruk dat er
veel minder zwerfvuil op de terreinen achterblijft,’
zegt Arthur van Leuven, toezichthouder bij het
Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer.
Een evaluatie zal uitwijzen of er wellicht nog containers bij moeten worden geplaatst, of dat sommige beter op een andere plek kunnen staan. ‘We
hebben alleen nog maar positieve reacties gehad
van bezoekers. Het ziet er veel netter uit, vinden ze.
Doordat het bovengrondse deel met hout is afgewerkt, hebben de containers een natuurlijke uitstraling. Bovendien blijven ze het hele jaar door in
gebruik. Vroeger werden de kliko’s in de winter

Op het asfalt kunnen de renners vaart houden.

weggehaald omdat ze anders werden vernield.
Deze kunnen blijven staan, dat is een extra voor-

In wielerrestaurant La Ronde ruikt het

deel.’

naar Franse kazen en dure parfums,
vermengd met rennerszweet.

2.10 Wielerbaan Spaarnwoude
Baanwielrennen leeft weer in

van Koeverden uit. ‘Renners moesten daar voor-

Spaarnwoude

zichtig overheen. Nu is alles asfalt waardoor de

Wat:

Vernieuwde wielerbaan en parkeerplaats

renners vaart kunnen houden. Ook de bochten heb-

Waar:

Spaarnwoude (Haarlemmerliede en

ben we verbreed en licht hellend gemaakt. Je kunt

Spaarnwoude)

dus lekker hard de bocht door.’

Recreatieschap Spaarnwoude

Er zijn drie verschillende rondes mogelijk. ‘We wil-

Wie:

Wanneer: Open sinds april 2006 (Officieel geopend
in juni 2006)

den echt een baan voor de renners maken. Waar
kun je het best de bocht beginnen, welk asfalt is het
meest geschikt? Daar hebben we lang over gepraat

Spaarnwoude heeft een vernieuwde

met de asfalteerbedrijven.’

wielerbaan. De unieke baan ligt nog altijd

Het parcours gaat grotendeels door het bos.

in het bos maar is nu veel sneller. De baan

‘Daarom hebben we voor de parkeerplaats ook

trekt renners vanuit de wijde omgeving en

grastegels gebruikt. Zo behoud je het groene karak-

het ledental van wielervereniging De

ter.’

Kampioen groeit. Alleen een paar oude
leden kijken met heimwee terug naar de
tijd van de kasseien.

Jeugdleden
Er is veel lof voor de snelle baan die bij de opening
is goedgekeurd door Jan Jansen, Nederlands eerste

‘De oude baan had een aantal klinkerstroken, een

Tourwinnaar. ‘Iedereen wil erop rijden,’ zegt Van

soort namaakkasseien,’ legt projectleider Adriaan

Koeverden. Aan de openingswedstrijd deden 150
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2.11 Recreatieplan De Schager
Wiel
Een badstrand in de polder
Wat:

Historisch wiel in ere hersteld als recreatiegebied

Waar:

De Schager Wiel (Schagen)

Wie:

Gemeente Schagen

Wanneer: September 2006 opgeleverd

Schagen heeft De Wiel opnieuw gevonden.
En terecht, want De Schager Wiel vervult al
sinds zijn ontstaan na de Sint Elisabeth
vloed in 1248 een belangrijke rol voor het
dorp. Om te beginnen als zwem-, vis- en
vaarwater, maar daarnaast maken wande
Uit de wijde omgeving komen renners naar de

laars in alle jaargetijden graag een ommetje

vernieuwde rennerbaan.

rond de plas.

renners mee, 50 meer dan verwacht. De premie-

De Schager Wiel is weer een paradijs

wedstrijden, ploegenritten, achtervolgingen en

voor waterratten en wandelaars.

andere wedstrijden trekken renners uit het hele
land. Het ledental van De Kampioen, die de baan
huurt maar beschikbaar stelt voor niet-leden, is verdubbeld, het aantal jeugdleden zelfs verdrievoudigd.
De eerste aanzet voor de opleving van het baanwielrennen in Spaarnwoude kwam van Wheeler
planet, een stichting van twee bij de club betrokken
ondernemers. Wheelerplanet legde een mountainbikeparcours aan en verving de oude kantine door
het chique restaurant La Ronde, dat nu ook kantine
is. ‘Dat ruikt heel apart ja.’
Plannen zijn er voor een sportrevalidatiecentrum,
een zwembad en een verkeersspeeltuin. ‘Als het
aan Wheelerplanet ligt, wordt dit het Papendal
voor wielrenners. Ze willen ook wedstrijden organiseren voor de hoogste categorie amateurs. Of het
lukt? De baan is er in ieder geval klaar voor.’
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De Schager Wiel vanuit de lucht.

Tropische dagen
De officiële opening was in het najaar van 2006,
maar het strandje was de voorafgaande zomer al
volop in gebruik. Elly Klaver: ‘En dat was gewoon
één groot succes, vooral op die tropische dagen in
juli. Ook buiten het zwemseizoen is het er fantastisch, al was het maar vanwege de prachtige natuur
en het landelijke uitzicht richting Valkoog. En als
gemeente gaan we er nu natuurlijk ook voor zorgen
dat De Wiel mooi blijft!’

2.12	Fietspad Nationaal Park
Zuid-Kennemerland
Over rode klinkers door de duinen
Toch raakte het terrein aan het eind van de vorige

Wat:

Laatste schakel in landelijke lange

eeuw in de greep van de verloedering. Dat culmineerde in een daverende explosie toen baldadige

afstandsfietsroute
Waar:

Fietspad in Nationaal Park Zuid-

jongeren een gasfles op een vuurtje mikten. Een

Kennemerland (ter hoogte van

groep bewoners van de aanpalende wijk

Santpoort)

Waldervaart sprong op de bres voor hun Wiel, niet

Wie:

Nationaal Park Zuid-Kennemerland/

alleen om de wantoestanden aan te pakken, maar
ook om de sluimerende plannen voor luxe woning-

Vereniging Natuurmonumenten
Wanneer: Klaar in april 2007

bouw tegen te gaan. ‘En terecht,’ stelt Elly Klaver
namens de gemeente Schagen, ‘als je ziet wat er

Voor buitenlanders blijft het een open

sindsdien allemaal is gebeurd en hoe mooi het is

baring, maar voor Nederlanders is het al zo

geworden.’

vanzelfsprekend dat een kleine onder

De bewonersgroep kwam in de loop van 2003 met

breking als een gemis wordt gevoeld. Dan

een plan voor een grootscheepse vernieuwing van

hebben we het natuurlijk over de vele, vele

het gebied, inclusief, strandjes, steigers, speeltoe-

kilometers vrijliggend fietspad hier te

stellen en een ecologische zone. Ook het historische

lande.

wandelpad rond De Wiel zou in oude luister worden hersteld.

Nieuw fietspad door één van de fraaiste

De gemeenteraad omarmde het plan. Dankzij de

duinlandschappen van Noord-Holland.

provinciale bijdrage, gemeentelijke ondersteuning
en vooral de tomeloze inzet van de bewonersgroep,
gingen de werkzaamheden in 2005 van start.

Dicht langs de kust van Den Helder naar Den
Haag: dat is al jaren een hartenwens van fietsers die
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Flora en fauna in het Noord-Hollands duinlandschap.

zich graag laven aan het unieke Hollandse duin-

Wat ons betreft moet het fietspad een beetje ver-

landschap. Het grootste gedeelte van dat traject is

smelten met de omliggende natuur, we gaan het

al af te leggen over fraaie fietspaden.

dus ook niet elke week vegen.’

‘Alleen ter hoogte van Haarlem mist er een stukje,’

De laatste ontbrekende schakel doorkruist het

aldus Wim Grootendorst van Vereniging Natuur

Nationaal Park Zuid-Kennemerland en bestaat

monumenten. ‘Daar moet je door de stedelijke

voornamelijk uit al bestaande wegen en paden, die

bebouwing en kun je niet door het duingebied, dat

nu met elkaar zijn verbonden. ‘Maar er ligt nu ook

daar juist behoorlijk breed is. Heel veel mensen vin-

al een heel nieuw fietspad door een stukje open

den dat een gemis, niet alleen lange-afstand-fiet-

duin waar nog helemaal geen pad was. In die zin is

sers, maar ook mensen uit de buurt. We krijgen dus

het een extra ontsluiting van een prachtig gebied,

al jaren de vraag of daar niet iets aan te doen is.’

zodat mensen ook daar van de natuur kunnen
genieten.’

Versmelten
En gelukkig blijkt er iets aan te doen. ‘Mede dankzij
de bijdrage van de provincie zijn we er nu druk
mee bezig. Er komt een mooi breed fietspad van
pakweg drie kilometer lang en ruim drie meter
breed. Nee, geen asfalt, maar mooie rode klinkers.
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De brochure houdt hier op, maar de vernieuwing gaat door.
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