
Recreatie Noord-Holland
Advies, realisatie en exploitatie van recreatie en groen

Recreatie Noord-Holland NV

Recreatie Noord-Holland is dé organisatie die zorgt 
voor een brede variatie aan recreatieve activiteiten  
in een groene omgeving. Wij ontwikkelen en 
beheren een aantrekkelijke groene omgeving  
voor veel verschillende mensen, in alle jaargetijden. 
We zorgen voor mogelijkheden om te genieten  
van rust of vertier, door in- of ontspanning.  
Centraal daarbij staat een goede balans tussen 
natuur en recreatie die de totale kwaliteit van  
de omgeving ten goede komt. 

Recreatie Noord-Holland

Advies & beleid

Voorbereiding & realisatie

Beheer & onderhoud

Informatie en contact

Meer informatie kunt u vinden op onze website 
www.recreatienoordholland.nl. 
Uiteraard kunt u altijd bellen met vragen over onze 
producten en diensten. Wij maken graag een 
vrijblijvende afspraak met u. Neem contact met 
ons op via telefoonnummer 023 - 520 28 20. 

Recreatie Noord-Holland NV
Genieweg 46, 1981 LN  Velsen-Zuid
Postbus 2571, 2002 RB  Haarlem

info@recreatienoordholland.nl
www.recreatienoordholland.nl
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Nieuwe 
voorzieningen
Met nieuwe voorzieningen en ontwikkelingen 
spelen we in op trends en vergroten we de 
aantrekkingskracht van recreatiegebieden. 
Recreatie Noord-Holland is betrokken bij de 
realisatie van de volgende voorzieningen:

•	 	Theaterboerderij,	Houtrak	in	Halfweg

•	 	Speeltoestellen	en	informatiezuilen,		
Park	van	Luna	in	Heerhugowaard

•	 	Vogelkijkhut,	Hekslootpolder

•	 	Toeristische	Overstap	Punten	(TOP’s)	
in	Nationaal	Landschap	Laag	Holland

•	 	Rustpunten	in		
Nationaal	Landschap	Laag	Holland

•	 	Outdoor	Adventurepark,		
Veerplas	in	Spaarnwoude

Betrokken, duurzaam 
en transparant
Recreatie Noord-Holland biedt advisering en diensten van concept-
ontwikkeling tot en met realisatie en beheer van (groene) gebieden 
en routevoorzieningen. 

Wij zijn altijd betrokken bij onze opdrachtgevers en bij de omgeving. 
Wij zijn duurzaam in ons streven naar evenwicht tussen ecologische, 
economische en sociale belangen en transparant door altijd te laten 
zien wat we doen en hoe we dat doen.Bijzondere 

doelgroepen 
Om zoveel mogelijk doelgroepen aangename 
ontspanning te bieden zorgen wij voor een 
afwisselend aanbod van vrijetijdsbesteding. 
Recreatie Noord-Holland heeft onder  
andere de volgende bijzondere projecten 
gerealiseerd:

•	 	Rolstoelrecreatie	in	Het	Twiske

•	 	Jongeren	muziekpodium	in		
Geestmerambacht	

•	 	Geurtuin	voor	slechtzienden	in		
Spaarnwoude

•	 	Openlucht	fitnesstoestellen

•	 	Oplaadpunten	voor	elektrische	fietsen

Wij creëren 
Mensen gaan er graag op uit met de fiets of lekker wandelen, 
maar ook voor andere activiteiten komt men graag ‘in het groen’.

Wij ontwikkelen en beheren een aantrekkelijke groene omgeving 
voor veel verschillende mensen, in alle jaargetijden. We zorgen 
voor mogelijkheden om te genieten van rust of vertier, door in- of 
ontspanning. Centraal daarbij staat een goede balans tussen natuur 
en recreatie die de totale kwaliteit van de omgeving ten goede komt.

Dit doen wij al jaren voor de provincie Noord-Holland, voor de 
recreatieschappen Spaarnwoude, Het Twiske, Geestmerambacht, 
Uitgeester- en Alkmaardermeer, Landschap Waterland en 
Groengebied Amstelland, en voor vele gemeenten, terrein-
beheerders en particuliere organisaties.

Evenementen
Evenementen zorgen voor meer bezoekers en 
dus ook voor meer bekendheid van recreatie-
gebieden en de activiteiten. 
Recreatie Noord-Holland werft en contracteert 
exploitanten van evenementen. 

•	 	Dance-events	als	Indian	Summer,		
Dance	Valley,	Wooferland,	Awakenings,	
Mysteryland,	Amsterdam	Open	Air	en	
Welcome	to	the	Future

•	World	Jamboree

•	 ANWB	kampeerdagen

•	CliniClowns	Theatertour

3



54

Ondernemen
Om het verblijf in recreatiegebieden steeds  
aantrekkelijker en toegankelijker te maken, 
wordt er voortdurend geïnvesteerd.  
Recreatie Noord-Holand speelde een rol bij  
de volgende ontwikkelingen:

•	 	Waterskibaan	in	Park	van	Luna	in	
Heerhugowaard

•	 	Nieuwe	ondernemers	in	de	Twiske	Haven

•	 	Herontwikkeling	voormalig	Erfgoedpark	
de	Hoop	in	Uitgeest

•	 	Horeca	lusthof	Pampushout	in	Almere

Producten en diensten
Advisering
• Haalbaarheidsstudies
• Verdienmodellen
• Subsidiemogelijkheden
• Gebieds(ontwikkelings)visies
• Recreatie- en evenementenbeleid
• Veiligheidsplannen
• Bestuursondersteuning
• Nota’s van uitgangspunten voor mogelijke exploitaties

Realisatie
• Aanleg nieuwe gebieden en recreatieve routestructuren
• Programmamanagement
• Aanleg recreatieve voorzieningen
• Marketing- en communicatieactiviteiten
• Recreatiemakelaardij
• Projectondersteuning en -management
• Belangenbehartiging

Exploitatie
• Beheer en ontwikkeling
• Gebiedsmanagement
• Werving van recreatieondernemers
• Onroerend goed beheer
• Organisatie van agrarisch beheer
• Toezicht en handhaving
• Voorlichting en educatie

Van A tot Z 
Recreatie Noord-Holland begeleidt de ontwikkeling van groene, 
recreatieve voorzieningen vanaf de tekentafel tot de ingebruikname. 
We zijn ook sterk in het dagelijks beheer en het onderhoud van 
recreatievoor zieningen en -gebieden. 

Voorbeelden zijn het beheer en de ontwikkeling van recreatie gebied 
Spaarnwoude, de realisatie en het beheer van groen gebied  
Purmerland en de realisatie en het beheer van het Noord-Hollandpad.

Routes 
Naast het beheren van gebieden, zijn we ook 
continu aan het werk om nieuwe recreatie-
mogelijkheden te realiseren. 
Recreatie Noord-Holland heeft bijvoorbeeld  
de volgende recreatieve routes aangelegd:

•	 Ruiterroute	in	Geestmerambacht

•	 	Wandelroute	Stelling	van	Amsterdam	en	
het	Noord-Hollandpad,	in	opdracht	van		
de	provincie	Noord-Holland

•	 	Middeleeuws	sporenpad,	in	opdracht	van	
de	gemeente	Zeevang

•	 	Routes	voor	kano’s	en	kleine	recreatie-
vaart	in	Landschap	Waterland

•	 	Fietsknooppuntenroutes	in	de	stadsregio	
Amsterdam
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Cultuurhistorie
Bij het restaureren en toegankelijk maken van oude forten worden 
deze voor toekomstige generaties behouden en ontstaan er nieuwe 
kansen voor ondernemers. Recreatie Noord-Holland begeleidt de 
ontwikkeling van onder andere de volgende cultuurhistorische  
locaties:

•	 	Fort	Uitermeer,	Weesp,	in	opdracht	van	Provincie	Noord-Holland

•	 	Fort	aan	de	Nekkerweg,	Zuidoostbeemster,	in	opdracht	van	
Landschap	Waterland

•	 	Fort	benoorden	Spaarndam,	in	opdracht	van	Recreatieschap	
Spaarnwoude

•	 	Vuurtoreneiland	Durgerdam,	in	opdracht	van	Staatsbosbeheer

•	 	Herontwikkeling	Industrieel	Erfgoedpark	De	Hoop	in	opdracht	
van	Recreatieschap	Alkmaarder-	en	Uitgeestermeer

•	 	Herbouw	veenschuur	in	opdracht	van	Groengebied	Amstelland

Wij spreken 
de taal
Wij weten hoe het politiek-bestuurlijke veld in 
elkaar zit en spreken de taal van bestuurders. 
We weten hoe te handelen bij tegengestelde 
belangen en we kunnen een beroep doen op 
een uitgebreid ambtelijk en bestuurlijk netwerk. 
Recreatie Noord-Holland wijst u ook de weg in 
subsidiemogelijkheden en wet- en regelgeving. 

Betrokken en 
duurzaam
Door aandacht te hebben voor duurzaamheid 
en maatschappelijke verantwoordelijkheid, 
draagt Recreatie Noord-Holland haar steentje  
bij aan milieu en welzijn. Voorbeelden van  
projecten zijn: 

•	 	De	KiKarun	en	de	CliniClowns	Theatertour	
in	Spaarnwoude

•	 	Maatschappelijke	stages	voor	scholieren	
in	alle	recreatiegebieden

•	 	Stimuleren	van	plattelandsvernieuwing

•	 	Koudewinning	in	Groengebied	Amstelland

•	 	Ondergronds	afvalsystemen	in		
verschillende	gebieden

•	 	PVC	damwanden	in	Het	Twiske

•	 	Diverse	biomassa

•	 	Inzet	medewerkers	van	sociale		
werkvoorzieningen

Veiligheid
Veiligheid speelt bij recreatie een belangrijke rol. Als zaken goed  
geregeld zijn, hoeven recreanten zich nergens om te bekommeren.  
Recreatie Noord-Holland houdt zich bezig met veiligheid in de breedste 
zin van het woord, bijvoorbeeld door de inzet van:

•	 	Toezicht	op	terreingebruik

•	 	Handhaving	van	openbare	orde	en	veiligheid	(BOA’s)

•	 	Realisering	van	veiligheids-	en	handhavingsplannen

•	 	Toezicht	te	water

•	 	Blauwalgbestrijding	in	zwemwaterplassen

Kennis en ervaring
Recreatie Noord-Holland heeft ruim 40 jaar kennis en ervaring op 
het terrein van onderzoek, beleid, uitvoering, beheer en toezicht. 
Daardoor leveren wij realistische adviezen. Wij geven inzicht in de 
gevolgen voor de langere termijn en we streven naar optimaal 
rendement uit investeringen. Daarbij denken we altijd aan de  
balans tussen mens, natuur en omgeving.


