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Evenementen & locaties: 
de combinatie bepaalt het succes
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Sinds 2004 zijn wij gespecialiseerd in recreatie in de buitenlucht. Wij snappen  hoe mensen 
de groene ruimte willen beleven en benutten. Daarover adviseren wij bestuurders, overheden 
en ondernemers. Onze jarenlange ervaring zetten wij in bij conceptontwikkeling, realisatie en 
exploitatie van groene ruimte en routestructuren. Onze ervaren toezichthouders zijn overal 
inzetbaar. Wij snappen hoe bestuurlijke processen lopen en gaan actief de recreatiemarkt op. 
Recreatie Noord-Holland brengt buiten tot leven.
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We hebben allemaal regelmatig behoefte aan een frisse neus. Als we 

jong zijn spelen we graag buiten en gaan we sporten en chillen in 

het groen. Zijn we later in ons leven eenmaal overgeleverd aan een 

werkend kantoorbestaan, dan is er geen grotere traktatie dan een uur 

in de open lucht. Die dagelijkse dosis zuurstof is onmisbaar om onze 

productiviteit op te schroeven en onze creativiteit te optimaliseren. 

Met een tijdloos product als recreatie in het groen staan we in principe 

aan de goede kant van de markt. Vraag in overvloed en met het 

aanbod zit het ook wel goed – al is het soms een flinke uitdaging om 

voor voldoende middelen en variatie te zorgen. Gelukkig tonen onze 

opdrachtgevers en de ondernemers die we voor ze werven zich keer 

op keer verrassend creatief. Er zijn in onze zoektocht naar nieuwe 

vormen van financiering, beheer en recreatie weinig bijltjes waarmee 

wij nog niet hebben mogen hakken.

Opdrachtgever, ondernemer en recreant: in het centrum van die 

driehoek zijn wij op ons best. Laverend tussen alle belangen, 

altijd weer op zoek naar het optimale evenwicht. Dat is soms 

best spannend, want zelfs aan één en dezelfde zijde van die 

driehoek kunnen de wensen behoorlijk uiteen lopen:  van 

provinciale tot gemeentelijke overheid, van crossautoverhuurder tot 

golfbaanexploitant, en van festivalganger tot natuurbeschermer.

Aan ons om opdrachtgever en ondernemer te helpen optimaal in 

te spelen op de vraag van de recreant. Door onze maatschappelijke 

rol te pakken. Door festivalganger, dagbesteder, wandelaar, 

natuurvrijwilliger én mountainbiker samen te laten genieten van een 

frisse neus.

Geniet in ons mooie groen!

Jan Hylkema

directeur Recreatie Noord-Holland

Tijdloos 
eigentijds
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Vrijwilligers 
       maken      het verschil

In 2015 werkten circa driehonderd vrijwilligers  
in de recreatiegebieden van Noord-Holland. ‘Hun 
werkzaamheden variëren van een eenmalige 
opruimdag in ruil voor een festivalkaartje tot het 
maandelijks bemensen van een informatiebalie,’ 
zegt Michael Omvlee, manager Beheer bij 
Recreatie Noord-Holland. 
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V
rijwilligers maken vaak het verschil,’ zegt  
Michael stellig. ‘We zijn heel blij met hun inzet 
en betrokkenheid. Met goede afspraken maken 
zij ons werk makkelijker. De werkzaamheden 
moeten natuurlijk wel passen in het beheerplan 

en onze afspraken met de recreatieschappen. Daarnaast 
moet onze inzet aan begeleiding in verhouding staan tot wat 
het vrijwilligerswerk oplevert voor het recreatiegebied. Maar 
binnen die randvoorwaarden kan er veel.’

Landelijk en lokaal
Tijdens de landelijke Natuurwerkdag die Landschap 
Noord-Holland jaarlijks in onze provincie coördineert, vin-
den er op meerdere plekken in de recreatiegebieden activi-
teiten plaats. Op een centrale website kunnen vrijwilligers 
zien waar ze in de buurt aan de slag kunnen en zich daar ook 
meteen aanmelden. Michael: ‘Onze gebiedsbeheerders wer-
ken hier graag aan mee, vooral vanwege de duidelijke opzet 
en communicatie. Dat geldt overigens ook voor werkdagen 
op lokaal niveau, zoals het buurtinitiatief voor natuurbeheer 
in de Tuinen van West in Amsterdam, het wilgen knotten 
door de Stichting Ecologisch Beheer in Haarlem en de sa-
menwerking met de stichting MEERGroen in de Haarlem-
mermeer. Ook deze vormen van samenwerking hebben hun 
meerwaarde inmiddels bewezen.’ 

Vrijwilligersdagen voor festivalbezoekers
Festivalorganisatoren willen steeds vaker iets tastbaars te-
rugdoen voor het recreatiegebied waarin hun festival plaats-
vindt en organiseren daarom vrijwilligersdagen. In 2015 
organiseerde ID&T een vrijwilligersdag waarbij jongeren in 
Het Twiske aan de slag gingen met het snoeien van struiken 
en bomen en onderhoudswerkzaamheden aan het molen- 
erf. Festival Amsterdam Open Air regelde dat vrijwilli-
gers een dagje aan de slag konden in het Gaasperplaspark.  
Michael: ‘Het is mooi om te zien dat jongeren wat terug wil-
len doen voor het recreatiegebied. Zo leren ze het gebied op 
een hele andere manier kennen dan tijdens het festival. Bo-
vendien levert het werk een toegangskaartje op. Dat is toch 
mooi meegenomen.’ <

OUDERKERKERPLAS LENTEKLAAR

Een betrokken groep gebruikers van recreatiegebied de Ouder-
kerkerplas ging aan de slag tijdens de grootste vrijwilligersactie 
van Nederland; NLdoet. Op de derde zaterdag van maart kreeg 
de oeverzwaluwwand aan de zuidkant van de plas een voor-
jaarsbeurt. De dag daarna verwijderden vrijwilligers het zwerfaf-
val rond de plas en aan de oostkant van de Ronde Hoep.
De groep bestond uit leden van de Vogelwerkgroep Ouderkerk, 
de lokale hardloopgroep La Rotonde en een aantal regelmatige 
bezoekers van het recreatiegebied. Als enthousiaste gebruikers 
van het gebied wilden zij graag hun bijdrage leveren aan een 
opgeruimde en schone omgeving.

‘Hoe groot of klein 
de bijdragen van 
vrijwilligers ook 
zijn, ze maken de 
gebieden altijd 
aantrekkelijker’

SAMENWERKING6
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INFORMATIEBOERDERIJ ZORGVRIJ 
KAN NIET ZONDER VRIJWILLIGERS

Informatieboerderij Zorgvrij in recreatiegebied Spaarnwou-
de is voor een groot aantal activiteiten afhankelijk van vrij-
willigers. Circa vijfenzestig enthousiastelingen voeren hier  
regelmatig werkzaamheden uit. Recreatie Noord-Holland 
ziet erop toe dat dit allemaal gecoördineerd verloopt.

Omdat de groep inmiddels behoorlijk groot is en het belang 
van hun inzet en bijdrage belangrijk, is de vrijwilligersorga-
nisatie in 2015 verder geprofessionaliseerd. Zeven groepen 
kregen een eigen coördinator. De vrijwilligers houden zich 
bezig met educatie, kleinveeverzorging, baliewerkzaam- 
heden, erfonderhoud, klussen in en om het gebouw, assis-
tentie bij evenementen en de nieuwsbrief. 

Een uitgebreide campagne via oproepen op sociale media 
en in regionale kranten, mond-tot-mond-reclame en een 
kennismakingswerkdag zorgde voor nieuwe aanwas. Circa 
vijftien nieuwe vrijwilligers vonden een plek, passend bij 
hun interesses en mogelijkheden. 

Mede dankzij een bijdrage van het fonds Betrek-
ken bij Groen van de provincie Noord-Holland, kon-
den vrijwilligers het spinnenbos bij informatieboerde-
rij Zorgvrij in 2015 flink opknappen. Zij maakten nieuwe 
tunnels van wilgentenen zodat kinderen weer spannende 
tochten kunnen maken via kruip- en sluipdoorpaadjes. 
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RONDJE RECREATIE

Recreatiegebieden bieden ruimte. Ruimte voor 
rust én ruimte voor ontspanning, soms door 
inspanning. Het afgelopen jaar vonden er enkele 
mooie initiatieven plaats, die allemaal een positief 
gevoel geven. Want daarvoor is er zéker ruimte. 

GOED GEVOEL
GOED DOEL

Spierathlon bij de Ouderkerkerplas

GROENGEBIED AMSTELLAND
Op zaterdag 13 juni vond voor het eerst de Spierathlon plaats in 
en rond de Ouderkerkerplas. De Spierathlon is een één achtste 
triathlon. In teamverband gaan volwassenen en kinderen (met 
of zonder spierziekte) vijfhonderd meter zwemmen, twintig kilo-
meter fietsen en vijf kilometer hardlopen. Daarbij probeert ieder 
team geld op te halen voor kinderen met een spierziekte. 

De opbrengst van de Spierathlon editie 2015 kwam ten goede 
aan de uitbreiding van het Spieren voor Spieren Kindercentrum 
in het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht. In de toekomst 
kunnen daardoor nog meer kinderen met een mogelijke spier-
ziekte gebruik maken van gecentraliseerd zorgonderzoek en  
diagnosestelling. Met de extra kennis en data kan er meer onder-
zoek worden gedaan om spierziekten uiteindelijk de wereld uit 
te helpen. 
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Jongeren betrekken bij groen

ALKMAARDER- EN UITGEESTERMEER
In september maakten leerlingen van verschillende klassen 
van het Castricumse Bonhoeffercollege twee nieuwe vogel-
spotwanden langs het wandelpad in de Dorregeesterpolder 
in Uitgeest. Dit gebeurde onder leiding van docenten van de 
school en medewerkers van Recreatie Noord-Holland. De oude 
wanden werden weggehaald en vervangen door twee nieuwe 
op betere locaties. 

De stages dragen bij aan de maatschappelijke betrokkenheid 
van deze jongeren, hun besef van waarden en normen, hun 
sociale ontwikkeling en hun gevoel van verantwoordelijkheid 
voor de groene omgeving. Hiermee geven het Bonhoeffercol-
lege, het recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer en  
Recreatie Noord-Holland invulling aan de gezamenlijke over-
eenkomst Maatschappelijke stages in het groen.
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RONDJE RECREATIE

Run for KiKa 

SPAARNWOUDE
Op zondag 31 mei 2015 stonden bij-
na vijftienhonderd enthousiaste ren-
ners aan de start van de Run for KiKa 
in Spaarnwoude, georganiseerd door 
de Stichting Kinderen Kankervrij. Vol-
wassen deelnemers liepen vijf of tien 
kilometer en de kinderen liepen de 
KidsRun van één kilometer. Namens 
het recreatieschap Spaarnwoude ver-
leenden de medewerkers van Recrea-
tie Noord-Holland ondersteuning aan 
dit evenement. Ook deze editie lever-
de weer een mooi sponsorbedrag op 
voor de Stichting Kinderen Kankervrij.



Zorg en groen in de Middelpolder

GROENGEBIED AMSTELLAND
Het bestuur van Groengebied Amstelland reageerde in 
2015 positief op de vraag van dagcentrum Middelpolder, 
of hun cliënten werkzaamheden voor het recreatieschap 
konden uitvoeren. Het centrum biedt dagbesteding aan 
mensen met een verstandelijke (of meervoudige) beper-
king en ligt  tegen recreatiegebied Middelpolder aan. On-
der begeleiding timmerde een aantal cliënten nestkasten, 
die vervolgens een plek kregen in het recreatiegebied. 

De medewerkers van Recreatie Noord-Holland hebben 
met de begeleiders van het dagcentrum de afspraak ge-
maakt andere samenwerkingsmogelijkheden te verken-
nen. Te denken valt aan groenonderhoud en het maken 
van insectenhotels. Goed voor de cliënten én goed voor 
de Middelpolder.
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DIENSTEN VOOR DERDEN

Focus op
handhaving

In 2015 deed Staatsbosbeheer drie keer een 
beroep op de buitengewoon opsporingsambtenaren 
(boa’s) van Recreatie Noord-Holland. De boa’s  
kwamen in actie in de Schoorlse Duinen, Texel en  
de Houtrakpolder. De ervaringen smaken naar meer, 
vinden zowel Erik van der Spek (boa-coördinator van 
Staatsbosbeheer Noord-Holland) als Peter Pannegieter 
(boa bij Recreatie Noord-Holland).
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D
e keuze van Staatsbosbeheer voor 
Recreatie Noord-Holland was gauw 
gemaakt. ‘Recreatie Noord-Hol-
land zit in de buurt en dat is ge-
woon praktisch,’ licht Erik toe. ‘Hun 

toezichthouders werken net als wij veelal in de 
provincie. Daarnaast is Recreatie Noord-Hol-
land partner van het in 2014 gesloten convenant 
Groene handhaving, dat inhuur van elkaars boa’s 
eenvoudig en laagdrempelig maakt. Tenslotte 
heeft Recreatie Noord-Holland de capaciteit om 
voor derden te werken. Capaciteitsgebrek is de 
reden dat wij toezicht inhuren.’

Duidelijkheid voorop
Als Staatsbosbeheer Noord-Holland boa’s wil 
inhuren, begint het proces in de meeste gevallen 
bij boa-coördinator Erik. Hij inventariseert de 
behoefte bij collega’s uit de hele provincie. Zo-
dra er duidelijkheid is over de gewenste inhuur, 
zowel in aantal als in vorm, speelt hij de vraag 
door naar Marcel Doornbosch, manager Toezicht 
bij Recreatie Noord-Holland. Vervolgens worden 
afspraken gemaakt over de uitvoering van de 
opdracht. 

Peter benadrukt de noodzaak van een duidelij-
ke opdrachtomschrijving. ‘Des te beter de brie-
fing en de kennismaking met de gebieden, des 
te eerder kunnen wij aan de slag. Staatsbosbe-
heer Noord-Holland heeft specifiek omschreven 
hoe boa’s met bepaalde onderwerpen moeten 
omgaan, zoals bijvoorbeeld loslopende honden 
of mountainbikers die zich op wandelpaden be-
vinden. Dat schept duidelijkheid. Voor de inzet 
op Texel had Staatsbosbeheer de specifieke aan-
dachtspunten in kaart gebracht en daarbij de lo-
caties aangegeven die bijzondere aandacht moes-
ten krijgen.’

Verschillen in werkwijze
Hoewel de werkwijze van de boa’s van Recrea-
tie Noord-Holland volgens Erik grotendeels 
overeen komt met die van Staatsbosbeheer, 
zijn er ook verschillen. ‘De boa’s van Recreatie 
Noord-Holland werken altijd in duo’s en dra-
gen een wapengordel. Wij niet. Dat heeft wel-
licht te maken met de aard van de gebieden. 
De recreatiegebieden dicht bij de steden vragen 
toch een andere aanpak. De boa’s van Recrea-
tie Noord-Holland werken vaak door tot in de 

‘Recreatie Noord-Holland 
heeft de capaciteit om 
voor derden te werken’

DIENSTEN VOOR DERDEN

Erik van der Spek en Peter Pannegieter
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avonduren, bijvoorbeeld tijdens evenementen of 
festivals. Ook dat doen wij niet.’

‘Op het gebied van toezicht kunnen wij een 
goede aanvulling bieden,’ zegt Peter. ‘Wij heb-
ben een andere kijk op toezicht dan de meeste 
natuurorganisaties. Er werken bij Staatsbosbe-
heer echt super-boa’s met hart voor de natuur. 
Daar leren wij veel van. Maar onze focus ligt toch 
meer op handhaving en dat zie je terug in onze 
werkwijze. Wij krijgen bijvoorbeeld specifieke 
training in het houden van toezicht op de fiets. 
Omdat we altijd in duo’s werken, kunnen we 
na kort overleg meteen in actie komen. In geval 
van nood kunnen we via C2000-apparatuur snel 
contact leggen met de meldkamer van de politie. 
Die mogelijkheid hebben de boa’s van andere 
terreinbeherende organisaties vaak niet.’

Vreemde ogen dwingen
‘Bijkomend voordeel is dat vreemde ogen dwin-
gen,’ vervolgt Peter. ‘Toen de boswachter van 
Staatsbosbeheer op Texel constateerde dat een te 
grote groep mountainbikers zich niet meer aan de 
regels hield, schakelde hij ons in. Je kunt immers 

niet blijven waarschuwen. Mensen nemen je dan 
niet meer serieus. Staatsbosbeheer huurt ons in 
met een heel specifiek doel. Samen kun je de regels 
aanscherpen en duidelijkheid scheppen. Als we tij-
dens zo’n actie veel recreanten bereiken, heeft de 
boswachter daar een hele periode plezier van.’

Voor de toekomst ziet Erik meer samenwer-
kingsmogelijkheden. Erik: ‘Vanuit mijn functie 
als boa-coördinator heb ik de beheereenheden 
in onze provincie een overzicht gestuurd met de  
gebieden en ervaringen van de boa’s van Recreatie 
Noord-Holland. Op dat niveau wordt namelijk be-
paald hoe de uren voor toezicht worden ingevuld. 
Kansen zie ik op korte termijn vooral bij het Die-
merbos, omdat beide organisaties daar een verant-
woordelijkheid hebben. We kunnen vrij eenvoudig 
afspraken maken over wie waar en wanneer toe-
zicht houdt en daardoor efficiënt werken.’

Inplannen naar behoefte
‘Ik hoop dat het werk voor derden blijft groeien,’ 
spreekt Peter hoopvol uit. ‘Je krijgt een kijkje in 
de keuken bij andere terreinbeherende orga-
nisaties, dat maakt het werk afwisselend. En je 
leert veel over andere gebieden, het werk van 
boswachters en hun passie voor de natuur. Bo-
vendien is het werk in de basis hetzelfde: net als 
boswachters zijn wij gastheer van een gebied. 
Recreanten moeten zich vooral welkom bij ons 
voelen. Ik vind het leuk om af en toe elders gast-
heer te mogen zijn.’

Manager Toezicht Marcel Doornbosch deelt die 
wens, al nuanceert hij hem wel. ‘Kwaliteit en inzet 
voor onze grootste opdrachtgevers, de vijf recrea-
tieschappen in Noord-Holland, mogen natuurlijk 
niet lijden onder ons werk voor andere terrein-
beherende organisaties. Die garantie moeten we 
blijven geven. Op basis van onze ervaring kun-
nen we gelukkig goed inschatten waar en wan-
neer boa-capaciteit nodig is. We plannen de inzet 
naar behoefte in. Zo kan het gebeuren dat we ’s 
ochtends een rondje maken in Het Twiske en ’s 
middags in de Schoorlse Duinen te vinden zijn.’ <

CONVENANT GROENE HANDHAVING

In het convenant Groene handhaving heb-
ben tien terreinbeherende organisaties in 
Noord-Holland afspraken gemaakt over de 
inzet van boa’s in de regio. Het gaat om: ge-
meente Amsterdam namens het Amster-
damse Bos, Goois Natuurreservaat, Natuur-
monumenten, Recreatie Midden-Nederland, 
recreatieschap Westfriesland, Staatsbosbe-
heer, PWN, Waternet, Landschap Noord-Hol-
land en Recreatie Noord-Holland.
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EVEN VOORSTELLEN

RNH

Nanette Koning, medewerker Personeel & 
Organisatie 

‘Het fijne van mijn werk vind ik de grote 
mate van zelfstandigheid, flexibiliteit en de 
afwisseling in mijn dagelijkse werkzaam-
heden. Als medewerker Personeel & Orga-
nisatie heb je veel contact met collega’s; ei-
genlijk met iedereen die werkt bij Recreatie 
Noord-Holland. Ook dat maakt mijn werk 
erg leuk. Ik zorg ervoor dat alles op P&O-ge-
bied soepel verloopt, zoals bijvoorbeeld het 
implementeren van cao-onderdelen en het 
verwerken van wijzigingen daarin. Ik vind 
het een uitdaging om dit tot een goed ein-
de te brengen en mijn collega’s daarover 
goed te informeren.’

Alex Rohof,  afdelingshoofd Projecten

‘Het leukste aan het werk vind ik dat het re-
sultaat voor iedereen buiten is te zien en te 
gebruiken. Terugkijkend op 2015 ben ik het 
meest trots op de realisatie van het sloepen-
netwerk Laag Holland, inclusief de app voor 
smartphones en tablets. Dit eigentijds pro-
duct is tot stand gebracht door een onderne-
mende houding en intensieve samenwerking 
met overheden en ondernemers. Ook ben ik 
trots op het gerealiseerde behendigheidspar-
cours voor 4x4-voertuigen in recreatiegebied 
Spaarnwoude. De samenwerking met de on-
dernemer Action Company en de weg- en 
waterbouwondernemer GMG/K3 Delta was 
van cruciaal belang voor dit succes.’

Miriam Brouwer, programmamanager 
Spaarnwoude

‘Ik heb een veelzijdige functie. Ik adviseer 
het bestuur van het recreatieschap, voer ge-
sprekken met recreatieondernemers, denk 
mee over kosteneffectief beheer en alles wat 
daar tussenin zit. Met veel energie heb ik in 
2015 gewerkt aan het programma Duur-
zaam Spaarnwoude, waarin we de inkom-
sten en uitgaven van het recreatieschap in 
balans proberen te brengen. Dat is een las-
tige opgave, waarbij moeilijke keuzes open 
op tafel liggen. Gelukkig zien we ook de eer-
ste resultaten: de reguliere kosten en baten 
komen meer in evenwicht. In 2016 gaan we 
in gebiedsateliers vervolgafspraken maken 
met betrokkenen en belanghebbenden.’
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Peter Post, locatiebeheerder Alkmaarder-
en Uitgeestermeer

‘Als beheerder heb je veel contacten. Re-
creanten, maatschappelijke organisaties, 
politici, mensen uit het verenigingsleven, 
pachters, ondernemers, aannemers en 
ambtenaren hebben vaak een sterke be-
trokkenheid bij het gebied. Daardoor blijf 
je lekker scherp. In 2015 besteedde ik een 
groot deel van mijn tijd aan het onderhoud 
van duizend kilometer aan wandelroutes. 
Alle routepalen en startpanelen zijn gecon-
troleerd, opgeslagen in het beheersysteem 
en vervolgens op gemeenteniveau gemu-
teerd. Zo weten we precies wat waar wan-
neer hersteld moet worden.’

Vraag een willekeurige medewerker van  
Recreatie Noord-Holland waarom werken bij 
onze organisatie zo leuk is en de kans is groot dat 
je hoort: ‘de vele contacten en het samenwerken 
met verschillende mensen en partijen.’ Dat leidt 
vaak tot mooie resultaten. En daar profiteren 
uiteindelijk vooral de recreanten van. 

Tineke Huising-de Vries, medewerker 
Secretariaat

‘Fijn aan mijn werk bij Recreatie Noord Hol-
land is de veelzijdigheid. Bij het Secretariaat 
werk je voor alle opdrachtgevers. Je hebt 
contact met medewerkers van alle afdelin-
gen en bent van veel zaken op de hoogte. 
Vragen van in- en externe klanten komen 
direct bij ons binnen. Via de telefoon, e-mail 
of heel direct aan de balie. Het Secretari-
aat heeft de taak dit zo goed mogelijk en 
klantvriendelijk af te handelen. Dat is ook 
het leuke ervan. Ik ondersteun daarnaast de 
afdeling Beheer Spaarnwoude. Het is leuk 
om van de beheerwerkzaamheden in dit 
gebied net iets meer te weten.’
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EVENEMENTEN IN HET GROEN

Partytime!
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In 2015 vonden er in de recreatie-
gebieden in Noord-Holland 
bijna dertig evenementen plaats. 
Dat was een handjevol toen 
marketingadviseur Mark Schoots 
zo’n twaalf jaar geleden in dienst 
kwam. Die spectaculaire toename 
roept meteen twee vragen op: Hoe 
vind je geschikte evenementen? 
En blijft deze groei zich onbeperkt 
voorzetten?
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E
venementen zijn de laatste jaren be-
langrijker geworden voor recreatie-
schappen,’ verklaart Mark. ‘Ze trekken 
nieuwe, vooral jongere, doelgroepen 
naar de recreatiegebieden. Die doel-

groepen komen op andere momenten terug, 
blijkt uit onderzoek. Evenementen maken een 
gebied dynamischer. Kijk maar eens hoe evene-
menten bijdragen aan de uitstraling van bijvoor-
beeld het Westerpark in Amsterdam. Bovendien 
zorgen evenementen voor inkomsten en die zijn 
hard nodig voor het onderhoud en beheer van re-
creatiegebieden.’ 

Een plek verwerven
Een organisator van een nieuw evenement kan via 
twee verschillende wegen een plek verwerven in 
een recreatiegebied. Mark: ‘Soms zoeken wij een 
nieuw evenement voor een specifieke locatie. Dat 
was vorig jaar het geval in de recreatiegebieden 
Ouderkerkerplas in Groengebied Amstelland, 
Geestmerambacht en Het Twiske. Andere keren 
worden we benaderd door een festivalorganisator 

die zijn oog heeft laten vallen op een plek in een 
van de gebieden die wij beheren.’

In de verkenningsfase van beide scenario’s spe-
len volgens Mark vier factoren een rol. ‘De eerste 
is vooral technisch van aard: is de grond geschikt 
voor de plannen en zijn de ontsluitingsmogelijk-
heden van het terrein goed? Daarnaast telt het 
karakter van de plek zelf. Evenement en terrein 
moeten elkaar versterken, want tegenwoordig 
draait alles om beleving. Ten derde is het goed 
te weten aan welke evenementen gemeente en 
provincie willen meewerken. En tenslotte, mis-
schien wel de belangrijkste: er moet draagvlak 
zijn in de omgeving, met name bij bewoners en 
ondernemers.’

Zorgvuldig selectieproces
In 2015 verliep de zoektocht uiterst succesvol. 
Mark: ‘Voor alle drie de recreatiegebieden vonden 
we nieuwe evenementen via ons eigen netwerk en 
social media. Dat lijkt eenvoudig, maar we hante-
ren een uitgebreid en zorgvuldig selectieproces.’ 
Een beoordelingscommissie toetst het evenemen-
tenconcept aan de vooraf geformuleerde criteria. 
In deze commissie zitten de gebiedsbeheerder, 
de programmamanager van het recreatieschap en 
Mark als marketingadviseur. De besluitvorming 
verloopt doorgaans vrij soepel. ‘Wat me telkens 
weer verbaast, is dat we ondanks de verschillende 
functies en achtergronden tot dezelfde waardering 
van de criteria komen.’

NATUURTOETS

Organisatoren laten voorafgaand aan een evenement vrijwel altijd een 
natuurtoets uitvoeren. Deze toets geeft inzicht in de aanwezige na-
tuurwaarden en de mogelijk daarmee samenhangende consequenties 
vanuit natuurwetgeving. Er mogen geen ontwikkelingen plaatsvinden 
die op onoverkomelijke bezwaren stuiten door effecten op bescherm-
de natuurgebieden en/of flora en fauna. 

EVENEMENTEN IN HET GROEN

‘

‘Wij weten waar 
op te letten en met 
wie we namens de 
recreatieschappen 
zaken willen doen’
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De beoordelingscommissie weegt de concepten 
aan de hand van vijf punten. Als eerste noemt 
Mark het concept zelf.  ‘Is het concept toekomst-
gericht en past het bij de aard van het recrea-
tiegebied? Bovendien telt de inpasbaarheid; het 
evenement moet passen bij de kernwaarden 
van het recreatieterrein. Daarnaast kijken we 
kritisch naar de organisator; heeft hij de nood-
zakelijke kwaliteiten en ervaring? Een passen-
de financiële vergoeding aan het recreatieschap 
voor gebruik van het terrein weegt ook mee. 
Tenslotte maken we een inschatting van de kans 
van slagen, dus of het plan voldoende draagvlak 
heeft in de omgeving. De totaalscore op deze 
beoordelingscriteria bepaalt de rangorde van 
geschiktheid. ‘

Kaf van het koren
‘Het is allemaal best complex,’ zegt Mark. Juist 
daarom benadrukt hij het belang van een grondig 
selectieproces. ‘Recreatie Noord-Holland werkt al 
meer dan tien jaar met evenementenorganisato-
ren samen. De partijen in de wereld van dancefes-
tivals kennen we inmiddels heel goed. Er zit veel 
kaf tussen het koren. Wij weten waar op te letten 
en met wie we namens de recreatieschappen za-
ken willen doen. ‘

Ook de fase die volgt op de selectie luistert nauw. 
‘Dan gaat het om het sluiten van een overeen-

komst waarin de risico’s worden beschreven. We 
hebben kennis van het terrein, ervaring met ter-
reinbeschermende maatregelen, een goed net-
werk van betrouwbare aannemers en zien er op 
toe dat het terrein na het evenement weer snel 
beschikbaar komt voor de overige recreanten.’ 

Verschillen met vroeger
De overeenkomsten zien er tegenwoordig anders 
uit dan zo’n twaalf jaar geleden. Lagen destijds 
vrijwel alle risico’s bij de organisator, tegenwoor-
dig zijn ze meer evenredig verdeeld. ‘Als een fes-
tival vanwege slecht weer werd afgelast, moest de 
organisator niet alleen de kaartjes terugbetalen 
aan het publiek, maar ook het recreatieschap vol-
ledig uitbetalen. Dat doen we nu anders. Tegen-

woordig krijgt het recreatieschap een vergoeding 
voor de gemaakte kosten.’ Er is meer veranderd. 
Zo worden de meeste overeenkomsten tegen-
woordig afgesloten voor een termijn van vijf jaar 
in plaats van jaarlijks. Mark: ‘We beginnen altijd 
met een eenjarig contract. Als het evenement het 
eerste jaar goed verloopt, maken wij daarna af-
spraken voor een langere termijn. Dat biedt beide 
partijen zekerheid. Je kunt dan iets opbouwen, 
met elkaar, met de omwonenden en met overige 
stakeholders. Haakt een van de partijen binnen 
de afgesproken termijn af, dan staat daar een af-
koopsom tegenover.’ 

LOKAAL ECONOMISCH EFFECT 

Evenementen kunnen goed uitpakken voor het lokale be-
drijfsleven. Uit onderzoek van de gemeente Haarlemmer-
meer blijkt dat Mysteryland 2015 goed was voor ongeveer 
1,8 miljoen euro aan bestedingen bij het Haarlemmermeer-
se bedrijfsleven. Het merendeel van die uitgaven komt voor 
rekening van de tienduizenden bezoekers. Zij geven voor 
en na het evenement geld uit aan onder andere eten en 
drinken, parkeren, taxikosten en openbaar vervoer. Voor 
buitenlandse bezoekers komen daar vaak nog winkel- of 
souveniraankopen bij. 

NB: bestedingen op het evenemententerrein zijn niet meege-
nomen in het totale bestedingseffect.
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Economische spin-off
De vergoeding aan het recreatieschap wordt on-
der andere bepaald op basis van het aantal bezoe-
kers. Meer bezoekers betekent meer inkomsten. 
Groei in bezoekersaantallen heeft nauwelijks in-
vloed op de omgevingsoverlast; die blijft bij vijf- 
en vijftienduizend bezoekers vrijwel gelijk. ‘Ik zie 
de komende jaren een verschuiving van één- naar 
tweedaagse evenementen, bijvoorbeeld in combi-
natie met een camping. Dat is voor de onderne-
mers in de omgeving ook interessant, want al die 
mensen moeten slapen, eten en worden vervoerd. 
De economische spin-off kan substantieel zijn.’ 

De medewerkers van Recreatie Noord-Holland 
hebben hun handen vol aan het behandelen van 
alle aanvragen van festivalorganisatoren. ‘De 
dancefestivalmarkt blijft groeien,’ aldus Mark. 

‘De behoefte aan locaties in de buurt van Am-
sterdam is onverminderd groot. Ook voor spor-
tieve evenementen neemt de belangstelling toe, 
zelfs vanuit het buitenland. Er zitten aanvragen 
uit Zweden en Duitsland in mijn mailbox.’

Meer kleinschalige impact
Voor de recreatieschappen gaat Recreatie 
Noord-Holland de komende jaren vooral op 
zoek naar evenementen met een meer klein-
schalige impact, zoals food- en kinderfestivals. 
Die hebben meer sympathie volgens Mark. ‘Tot 
nog toe zijn dancefestivals nog steeds inpasbaar, 
maar het draagvlak voor festivals met een be-
hoorlijke geluidsbelasting neemt af.’

Omwonenden laten hun stem steeds vaker ho-
ren omdat zij zich zorgen maken over de over-
last. Daarnaast stellen gemeenten specifiekere 
eisen aan evenementen. En ook de provincie 
speelt een rol. Die beoordeelt of een evenement 
past binnen de wetten en randvoorwaarden van 
de natuur. Mark: ‘Onderzoek van bureau Waar-
denburg laat overigens zien dat de natuur heel 
wat kan hebben. Zo lang je respectvol omgaat 
met de natuur, is heel wat mogelijk.’ Binnen dit 
speelveld zorgt Recreatie Noord-Holland ervoor 
dat met alle partijen een zorgvuldig en transpa-
rant proces wordt doorlopen. < 

‘Zolang je respectvol 
omgaat met de natuur, 
is heel wat mogelijk’
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ROUTEBUREAU

 VAN KNOOPPUNT NAAR KNOOPPUNT

‘Het was een uitdagende klus en dat blijft het 
ook in de beheerfase,’ zegt Marieke van Beugen.  
Deze projectleider bij Recreatie Noord-Holland 

realiseerde in 2015 het Sloepennetwerk 
Laag Holland. Totaal werd ruim driehonderd 

kilometer aan vaarroutes genummerd en 
ondergebracht in het netwerk. 

VAN KNOOOPPUNT NAAR KNOOPPUNT
Varen
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ROUTEBUREAU

H
et sloepennetwerk werkt hetzelfde 
als het fietsknooppuntensysteem: 
aan de hand van knooppunten be-
paal je je vaarroute en met behulp 
van de app of de website (www.

sloepennetwerk.nl) bereken je afstand en vaar-
duur ervan. Wil je onderweg de route aanpassen? 
Geen probleem: op de app worden afstand en 
tijdsduur vrijwel onmiddelijk automatisch aange-
past. En op de digitale kaart zie je meteen welke 
horecaondernemers langs de route te vinden zijn.

Laag Holland is een uitgestrekt gebied met veel 
water. Konden botenverhuurders voorheen een 
of twee vaarroutes aanbieden, het nieuwe sloe-
pennetwerk biedt een zee aan mogelijkheden 
om Laag Holland vanaf het water te ontdekken. 
Marieke: ‘Het sloepennetwerk maakt het gebied 
behapbaar voor mensen die het minder goed 
kennen. Bovendien verbindt het ondernemers 
met elkaar. De verwachting is dat ze dan sneller 
samen arrangementen ontwikkelen. Ontsluiting 
en verbinding waren voor recreatieschap Twis-
ke-Waterland de belangrijkste redenen om Recre-
atie Noord-Holland het sloepennetwerk te laten 
ontwikkelen.’ 

Het Sloepennetwerk Laag Holland ligt grotendeels 
in de recreatiegebieden Alkmaarder- en Uitgees-
termeer, Het Twiske en Landschap Waterland. Als 
beheerder van de recreatiegebieden kent Recrea-
tie Noord-Holland deze regio goed. Toch kostte de 
voorbereiding volgens Marieke nog heel wat tijd. 
‘Dat komt vooral doordat er met zoveel verschillen-
de partijen afspraken moesten worden gemaakt. Er 
was veelvuldig overleg nodig met gemeenten: over 
de routes zelf, de locaties van de bordjes en de beno-
digde vergunningen. Ook de provincie Noord-Hol-
land, Hoogheemraadschap Hollands Noorder-
kwartier en Havenbedrijf Amsterdam waren nauw 
betrokken. En als we een bordje bij een ondernemer 
wilden plaatsen, ging dat uiteraard in goed overleg.’ 
Na de grondige voorbereiding verliep de uitvoering 
een stuk sneller. Marieke: ‘Dat was vooral te danken 
aan de relatie die onze beheerders in de loop der 
jaren met de ondernemers in de gebieden hebben 
opgebouwd.’ 

Beheer en onderhoud
Inmiddels staan er zo’n driehonderd bordjes met 
knooppunten in het gebied, die samen het sloe-
pennetwerk vormen. Op achttien plekken geven 
grote informatiepanelen uitleg over de omvang 
en werkwijze. Al die informatie is vastgelegd in 
het beheersysteem van Recreatie Noord-Holland. 
Marieke: ‘We hebben van elk geplaatst bord een 
foto in ons systeem opgeslagen. Daarbij vermel-
den we de informatie over het soort bord en de 
richting waarin het staat. We weten dus precies 
waar wat hoort te staan. Zo doen we dat ook bij 

het fietsknooppuntensysteem, dat we in Laag 
Holland al jarenlang beheren.’

Voor het onderhoud in het veld zijn de beheer-
medewerkers van de recreatieschappen Twis-
ke-Waterland en Alkmaarder- en Uitgeestermeer 
verantwoordelijk. ‘Voor aanvang van het seizoen 
varen zij een controle- en schoonmaakronde. Ze 
vervangen de kapotte bordjes en maken de vuile 
bordjes weer schoon, zodat recreanten de vaar-
route zonder problemen kunnen afleggen. Dat 
doen we in samenwerking met werkvoorzie-
ningsschappen. Ook dit werkt hetzelfde als bij 
het fietsknooppuntensysteem. Zo geven we ook 
bij het beheer van de routenetwerken invulling 
aan onze maatschappelijke rol.’

Aansluiting en uitbreiding
Het Sloepennetwerk Laag Holland vormt een 
goede aanvulling op de bestaande sloepennet-
werken in Delfland, het Groene Hart, Vechtstreek 
en Utrecht. Hierdoor zijn de recreatiemogelijkhe-
den op het water in Nederland een stuk groter en 
vooral toegankelijker geworden. Er liggen echter 
nog volop uitbreidingskansen. Zo ziet Marieke 
mogelijkheden om in de toekomst een sloepen-
netwerk aan te leggen in Groengebied Amstel-
land, Haarlem en de Kop van Noord-Holland. 

Haar grote wens, het aan elkaar knopen van de 
verschillende netwerken, is echter niet overal 
even eenvoudig te realiseren. 

Marieke: ‘Het liefst zien wij een verbinding via Am-
sterdam. De vaarmogelijkheden worden zoveel 
groter wanneer we het sloepennetwerk van Laag 
Holland kunnen verbinden met een netwerk ten 
zuiden van Amsterdam. Maar het Noordzeekanaal 
is een flink obstakel. Om veiligheidsredenen is het 
nu nog niet mogelijk die doorsteek in een sloepen-
netwerk op te nemen. Maar we zijn niet voor één 
gat te vangen! Uiteraard blijven we zoeken naar 
mogelijkheden om het voor de varende recreant 
nog aantrekkelijker te maken in Noord-Holland.’  < 



25

Ja
ar

ve
rs

la
g

  2
0

15
 -

 R
e

cr
e

at
ie

 N
o

o
rd

-H
o

lla
n

d

‘Het sloepennetwerk 
maakt het gebied boven 
Amsterdam toegankelijker 
voor de recreant met een boot’

WWW.SLOEPENNETWERK.NL

Met behulp van www.sloepennetwerk.nl kunnen re-
creanten hun eigen route samenstellen door vaar-
knooppunten aan te klikken. Leuke stopplaatsen 
langs de route staan eveneens aangegeven. Ook 
handig: de site biedt een overzicht van botenver-
huurlocaties. Ondernemers kunnen zich via de site 
aanmelden zodat zij worden opgenomen op de 
overzichtskaart. Daarnaast is er een aanmeldmoge-
lijkheid voor de nieuwsbrief, die regelmatig nieuwe 
vaarmogelijkheden onder de aandacht brengt.
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RONDJE RECREATIE

Bewustwording door handhaving
Omdat de natuur kwetsbaar is, gelden er regels 
voor het wandelen met de hond in natuur- en 
recreatiegebieden. In het voorjaar 2015 bundel-
den de Noord-Hollandse natuur- en recreatie-
organisaties voor het eerst hun krachten om het 
publiek voor te lichten over deze regels. 

Doel van deze provinciebrede aanpak was het  

bevorderen van naleving van de regels en hon-
denbezitters bewuster te maken van de invloed 
van hun huisdier op natuur en mederecreanten. 
Honden kunnen immers broedvogels en wild 
verstoren of mederecreanten angst aanjagen. 
In het najaar volgde een gezamenlijke hand-
havingsactie gericht op mountainbikers. Ook 
hier stonden de bescherming van natuur én het  
gebruik en de beleving ervan centraal.

MET EEN TINTJE  
GROEN

In de recreatiegebieden van  
Noord-Holland gaan we zorgvuldig om 
met de natuur. Soms helpen we haar een 
handje; door haar te beschermen of door 
gunstige omstandigheden te creëren 
voor natuurontwikkeling. Dat bewijzen de 
voorbeelden op deze twee pagina’s. 
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Tuin vol biodiversiteit
Bij het kantoor van Recreatie Noord-Holland 
werden in 2015 een insectentuin en diervriende-
lijke oevers aangelegd. Via de aflopende oevers 
kunnen amfibieën vanuit het water gemakke-
lijk de kant opklimmen. Het insectenhotel lokt 
insecten die nuttig zijn voor de bestuiving van 
bloemen en die bladluizen eten. Op deze ma-
nier draagt Recreatie Noord-Holland bij aan het 
verbeteren van de biodiversiteit in onze pro-
vincie. Landschap Noord-Holland tekende het 
ontwerp van de tuin en verzorgde de uitvoering, 
terwijl de provincie Noord-Holland een deel van 
de kosten voor haar rekening nam. 

Broedseizoen? Aangepaste wandelroutes!
Beschermde weidevogels worden steeds zeldzamer in  
Nederland. Vooral het aantal grutto’s, tureluurs, veldleeu-
weriken en scholeksters neemt gestaag af. Deze soorten 
zijn erg gevoelig voor verstoring in de broedtijd. Het kan 
dan gebeuren dat ze in paniek hun nest verlaten en het 
legsel verloren gaat. Aanpassing van de wandelroutes tij-
dens het broedseizoen zorgt voor rust tijdens het broeden. 

Als beheerder van de gemarkeerde langeafstands-
wandelroute Noord-Hollandpad zorgt Recreatie 
Noord-Holland ervoor dat de tracés door weidegebie-
den elk jaar in het broedseizoen worden afgesloten of 
aangepast. De communicatie hierover vindt zowel in 
het veld als via regionale en sociale media plaats, zodat 
wandelaars onderweg niet voor verrassingen komen 
te staan.

Focus op één soort
In 2015 besloot het bestuur van Groengebied Amstelland tot het aan-
wijzen van een jaarlijkse aandachtssoort, om zo de biodiversiteit in 
de recreatiegebieden te bevorderen. De smient viel als eerste deze eer 
ten deel. Dat was niet voor niets: deze watervogel siert het logo van 
Groengebied Amstelland en benadrukt daarmee het samengaan van 
recreatie en natuur. 

De smient overwintert in Nederland in onder andere het veenweide-
gebied rondom Amsterdam. Daar vindt deze vogel een veilig heenko-
men op vaarten, boerensloten en grote waterplassen zoals de Ouder-
kerkerplas. Van 15 oktober tot 15 april is de plas afgesloten om smienten 
en andere winter-watervogels rust te gunnen. Zo kunnen ze vetreser-
ves opbouwen om in het voorjaar terug te vliegen naar hun broed- 
gebieden in Noord-Europa. Nederland heeft in de Flora- en Faunawet 
vastgelegd dat ons land een internationale verantwoordelijkheid heeft 
voor de bescherming van deze soort. Recreatie Noord-Holland advi-
seert Groengebied Amstelland over de invulling daarvan. 
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MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD

RECREATIEGEBIED DE BUITENLANDEN

De naam van dit recreatiegebied verwijst 
naar de buitendijkse oeverlanden tussen 
Beverwijk en Assendelft. Door de verbin-
ding met het Oer-IJ en de zee overstroom-
de het gebied regelmatig. De omgeving 
heeft een rijke historie: in de ondergrond 
zijn sporen te vinden van oude nederzet-
tingen uit de Ijzertijd, de Romeinse periode 
en de Middeleeuwen. Ook elementen van 
de Stelling van Amsterdam, zoals forten, 
dijken, damsluizen en kruitmagazijnen, 
kom je hier tegen.
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Grenzend aan recreatiegebied De 
Buitenlanden ligt een bijzonder agrarisch 
bedrijf. Op deze plek worden niet alleen 
biologische groenten geteeld, maar vinden 
mensen met een verstandelijke beperking 
een zinvolle dagbesteding. Ze helpen bij de 
groenteteelt en krijgen daarbij begeleiding 
van Stichting De Groeierij. In 2015 zijn de 
stichting en het Recreatieschap Alkmaarder- 
en Uitgeestermeer een bijzondere 
samenwerking aangegaan. 

DAGBESTEDING IN DE BUITENLUCHT 

HET MES SNIJDT AAN   
 TWEE KANTEN
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MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD

E
r schijnt een verraderlijk maarts zon-
netje als de auto het erf van De Oude 
Boerderij opdraait. Buiten snijdt een 
snerpende ochtendkou tot diep in je  
vezels. Een blonde jonge vrouw met 

paardenstaart en groene bodywarmer kijkt de be-
zoeker nieuwsgierig aan, om vervolgens huppe-
lend de weg te wijzen.

Op haar rug staat De Groeierij, de kwekerij waar 
ook mensen groeien. Ze gaat de hoek om, naar twee 
grote kassen en wat kale veldjes. Hier scharrelen 
nog tien mensen in identieke bodywarmers. Twee 
senioren plukken boerenkool (‘de stelen wil je 
niet op je bord,’ wordt later uitgelegd), wat de an-
deren doen is niet direct duidelijk. 

Teelt als middel
Oprichter Heleen Oudendijk -ook in bedrijfsjack- 
verschijnt van achter de kas met een kruiwagen. 
Even later schenkt ze een kop dampende koffie 
in één van de twee keten die de stichting tot haar 
beschikking heeft. Stichting de Groeierij biedt 
dagbesteding. ‘Dat is de meest laagdrempelige 
voorziening om mensen te activeren,’ legt Hel-
een uit. ‘Alles wat wij hier doen staat ten dienste 
van de groei in zelfstandigheid van onze cliënten. 
Wij verbouwen zelf niets, maar helpen de boer. 

DE GROEIERIJ

Stichting De Groeierij heeft een eenvoudig 
onderkomen langs de A9 in Beverwijk. De 
stichting heeft vierentwintig cliënten die ge-
middeld vier tot zes dagdelen op De Groei-
erij doorbrengen. Onder hen mensen met 
Alzheimer (dementie), licht verstandelijke 
beperkingen en psychiatrische stoornissen. 
Hun aanwezigheid op De Groeierij wordt 
betaald vanuit de wet maatschappelijke on-
dersteuning (WMO) en/of de wet langdurige 
zorg (WLZ), na een indicatie door het Cen-
trum Indicatiestelling Zorg.

In ruil voor huisvesting helpt De Groeierij de 
boer op het land, in de kas en in de Landwin-
kel op het erf. Bovendien heeft De Groeierij 
in de winkel een eigen bakkerij, verkoopt de 
stichting haardhout, kruiden en zelfgemaakt 
houten decoratiemateriaal. De inkomsten 
worden geïnvesteerd in activiteiten voor de 
cliënten, zoals de lunch, een jaarlijks uitje en 
in de zomer een karaokebarbecue. Van de 
vergoeding die De Groeierij van het recrea-
tieschap kreeg zijn ze gaan bowlen.

De teelt -voor de boer een doel- is voor ons niets 
meer dan een middel.’

Maatschappelijke taak
In de wintermaanden is er weinig werk op het 
land. Zo kon het gebeuren dat Heleen, op zoek 
naar activiteiten voor haar cliënten, in septem-
ber 2015 aan tafel belandde bij het recreatieschap 
om te kijken of ze wellicht iets voor elkaar kon-
den betekenen. De grond aan de overzijde van de 
weg behoort tot recreatiegebied De Buitenlanden, 
een deelgebied van het Recreatieschap Alkmaar-
der- en Uitgeestermeer. Daar ligt ook een par-
keerplaats met ruimte voor circa zeventig auto’s.  
Gebiedsbeheerder Peter Post en projectleider 

‘Alles wat wij hier 
doen staat ten dienste 
van de groei in 
zelfstandigheid van 
onze cliënten’
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MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD

Henny Scholten, beiden van uitvoeringsorganisa-
tie Recreatie Noord-Holland, vroegen zich af of De 
Groeierij die parkeerplaats wilde schoonhouden.  
‘Het recreatieschap heeft ook een maatschappelij-
ke taak. Als zij op deze wijze de allerzwaksten in de 
samenleving een nuttige dagbesteding kunnen bie-
den, terwijl de parkeerplaats dankzij hun inspannin-
gen netjes blijft, dan snijdt het mes aan twee kanten.’

Oefenen en opvoeden
Een uitstekend voorstel, vond Heleen. Sindsdien 
steekt een vrijwilliger van De Groeierij samen met 
vier cliënten eens per week de weg over. Gewa-
pend met vuilniszakhouders en papierprikkers –
geleverd door het recreatieschap- ontdoen zij de 
parkeerplaats van rommel. Cliënt Youp (16) vindt 
het maar niets. ‘Waarom staan er geen prullen-
bakken?’ Heleen legt hem geduldig uit dat prul-
lenbakken soms ook uitnodigen tot het dumpen 
van afval. ‘Het schoonhouden van die plek is een 
uiterst zinvolle activiteit,’ verklaart zij later. ‘De  
cliënten oefenen er hun motorische vaardigheden 
mee én ze worden opgevoed, doordat ze merken 
hoe belangrijk het is dat je je troep niet op straat 
gooit. Sommigen vinden het heel leuk. Youp niet 
en dat is helemaal niet erg. Wat hij er ook nog van 

leert, is dat je soms ook dingen moet doen die je 
niet leuk vindt.’

Gebrek aan buitenplekken
Tijdens haar vorige baan op een activiteitencen-
trum was Heleen voornamelijk bezig met het 
blussen van brandjes tussen jongeren. ‘De emoties 
konden hoog oplopen. Vroeger was er veel onge-
schoolde arbeid en nogal wat verkapte werkloos-
heid onder de landarbeiders. Tegenwoordig zijn er 
nauwelijks nog buitenplekken voor mensen die 
moeilijk meekomen in het reguliere werkproces. 
Daarom heb ik De Groeierij opgericht. Iedereen 
kan hier meedoen.’

Om stipt kwart over tien stroomt de keet vol met 
groene bodywarmers. Het is koffiepauze voor de 
elf cliënten en hun drie begeleiders. Structuur is 
belangrijk. ‘De cliënten weten precies hoe laat het 
is,’ lacht Heleen. ‘Drie keer per dag laten ze alles 
zo uit hun handen vallen.’ De sfeer is buitenge-
woon gemoedelijk. Jong en oud -de jongste cliënt 
van de Groeierij is zestien, de oudste boven de 
tachtig- schuiven aan. De vier tafeltjes met ruiten 
kleedjes zijn in een mum van tijd bezet. Even op-
warmen en straks weer lekker naar buiten. <

‘De cliënten weten 
precies hoe laat het 
is. Drie keer per dag 
laten ze alles zo uit 
hun handen vallen’



De toekomst van de organisatie was het 
belangrijkste gespreksonderwerp voor de 
medewerkers van Recreatie Noord-Holland. 
Dat blijft het ook nog wel even, denken René 
Kwintenberg, Marieke van Beugen, Huib Slings, 
Jasper van Beekhoven en Francis van Loon
van de ondernemingsraad. 

‘
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ONDERNEMINGSRAAD

E
en nieuwe strategie is nodig,’ zegt 
voorzitter Marieke. ‘Recreatie Noord- 
Holland moet zich als organisatie goed 
voorbereiden op de toekomst.’ Jas-
per: ‘De wereld om ons heen veran-

dert. Je ziet dat de provincie zich in Utrecht en 
Zuid-Holland meer terugtrekt uit de recreatie-
schappen. Een eigen koers van onze organisatie 
is essentieel om het vertrouwen van de mede-
werkers te behouden.’ 

‘De vraag is of recreatieschappen in hun huidi-
ge vorm blijven bestaan. Misschien ontstaan er 
wel geheel nieuwe vormen van samenwerking.’ 
zegt Marieke. Francis: ‘In ons jaarlijkse gesprek 
met de raad van commissarissen hebben we hier 
uitvoerig over gepraat. Onze ideeën kwamen be-
hoorlijk goed overeen.’ Inmiddels werkt de orga-
nisatie hard aan de nieuwe strategie. Daarvoor 
hebben alle medewerkers input kunnen leveren.’ 
René: ‘De eerste stappen zijn gezet. We hebben 
vertrouwen in een werkbare uitkomst die de me-
dewerkers duidelijkheid én houvast geeft.’

Om over deze en andere onderwerpen informa-
tie uit te wisselen zocht de ondernemingsraad 
in 2015 contact met de raad van de provincie 
Noord-Holland en die van vergelijkbare orga-
nisaties zoals Leisurelands en Recreatie Mid-
den-Nederland. Dat werkt goed, aldus Huib. ‘Je 
behandelt vaak vergelijkbare onderwerpen. Tips 
en aandachtspunten van andere organisaties zijn 
dan heel handig. Gelukkig zijn onze collega’s ook 
een goede bron van informatie. Ze hebben veel 
en goede contacten met medewerkers van verge-
lijkbare uitvoeringsorganisaties.’

‘Met de ondernemingsraad van de provincie heb-
ben we afgesproken dat ze wijzigingen in de Col-
lectieve Arbeidsvoorwaardenregeling van Pro-
vincies (CAP) rechtstreeks aan ons doorstuurt,’ 
vertelt Francis. ‘Zo zijn we snel op de hoogte en 
kunnen we onze collega’s hier snel over infor-
meren. Bovendien kunnen we toelichting vragen 
als dat nodig is. De ondernemingsraad van de  
provincie zit dicht bij de bron. Dat is voor ons 
heel prettig.’ <

INFORMATIEKNOOPPUNT 
VOOR MEDEWERKERS



Vrijwilligers waren circa 
20.000 uur aan het werk 
in de recreatiegebieden 
in Noord-Holland.

CIRCA 

5.000 
ha aan terreinen heeft 
Recreatie Noord-
Holland in beheer voor 
opdrachtgevers.
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FACTS & FIGURES 

Toezichthouders 
waren in 2015 
verantwoordelijk voor:

5.578 
CONTROLES

1.700
WAARSCHUWINGEN

(bron: landelijk boa-registratiesysteem)

567

ER VONDEN 26 

EVENEMENTEN 
MET MEER DAN 1000 BEZOEKERS PLAATS 
IN DE RECREATIEGEBIEDEN IN NOORD- 
HOLLAND. TOTAAL KWAMEN 428.500  
BEZOEKERS NAAR DEZE EVENEMENTEN.

20.000

35
Recreatie Noord-Holland organi-
seerde 35 bestuursvergaderin-
gen voor de recreatieschappen 
in Noord-Holland;  het dagelijks 
bestuur kwam 17 keer bij elkaar 
en het algemeen bestuur 18 keer.

PROCES- 
VERBALEN 



2015
IN CIJFERS

RUIM 

11.000.000 
BEZOEKEN HADDEN DE RECREATIE-
GEBIEDEN IN NOORD-HOLLAND.
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Circa 9.000 
‘vind ik leuks’ voor de acht face-
book-pagina’s in beheer bij Recre-
atie Noord-Holland. Er zijn pagina’s 
voor zes recreatiegebieden met 
aparte pagina’s voor Ouderkerker-
plas, Gaasperplas en Informatie-
boerderij Zorgvrij. 

5   nieuwe bruggen in  
Het Twiske

1   brug 159 in Spaarnwoude

4   bruggen in Groen- 
gebied Amstelland 

10 NIEUWE 
BRUGGEN 
WERDEN ER 
AANGELEGD: Circa 80 persberich-

ten werden er ver-
stuurd namens de 
recreatieschappen 
in Noord-Holland.

80

40.000

45

WSW- en reïntegra-
tiebedrijven verzetten 
zo’n 40.000 uur werk 
in recreatiegebieden in 
Noord-Holland. 

Door inspanningen 
van Recreatie Noord-
Holland werden 
afgelopen jaar circa 45 
personen met afstand 
tot de arbeidsmarkt 
aan opleiding en 
werkervaring geholpen.



36
Ja

ar
ve

rs
la

g
 2

0
15

 -
 R

e
cr

e
at

ie
 N

o
o

rd
-H

o
lla

n
d



2015
IN CIJFERS
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SAMENSTELLING RAAD VAN COMMISSARISSEN

Dhr. B.W.M. Koeckhoven president-commissaris
Zitting per 4 juni 2010
Geboortedatum: 29 september 1958
Nationaliteit: Nederlandse
Functie: manager Achmea Agro
Nevenfunctie(s):  voorzitter raad van toezicht Helicon Groene opleidingen, 

lid van de raad van commissarissen van LTO-Groeiservice. 
Geen verdere nevenfuncties die kunnen conflicteren met de 
uitvoering van het commissariaat.

Dhr. J.J. Schipper commissaris
Zitting per 21 december 2011
Geboortedatum: 23 februari 1947
Nationaliteit: Nederlandse
Laatste functie: gedeputeerde provincie Noord-Holland (2002 -2007)
Nevenfunctie(s):  voorzitter raad van toezicht Tabor College Hoorn, voorzitter 

Stichting Zwembaden Hoorn, voorzitter Stift (Toeristisch 
Investeringsfonds Texel). Geen verdere nevenfuncties die 
kunnen conflicteren met de uitvoering van het commissariaat.

Dhr. R. Post commissaris
Zitting per 7 oktober 2014
Geboortedatum:  25 maart 1959
Nationaliteit: Nederlandse
Laatste functie:  stadsdeelvoorzitter Amsterdam-Noord (2004-2014)
Nevenfunctie(s): voorzitter Stichting Tolhuistuin (Amsterdam-Noord),  voorzitter 
   Stichting André Volten (Amsterdam-Noord), lid raad van 

toezicht Concertgemaal (Amsterdam-Noord), lid bestuur 
Stichting Breekwater (Waterlandse vloed 2016). Geen verdere 
nevenfuncties die kunnen conflicteren met de uitvoering van 
het commissariaat.

ROOSTER VAN AFTREDEN
Naam Functie Aangetreden in RvT Afloop  Afloop
   1e periode 2e periode
Dhr. B.W.M. Koeckhoven voorzitter 04-06-2010 04-06-2014 04-06-2018
Dhr. J.J. Schipper lid 21-12-2011 21-12-2015 21-12-2019
Dhr. R. Post lid 07-10-2014 07-10-2018 -



De raad van commissarissen houdt toezicht 
op het beleid van het bestuur en op de al-
gemene gang van zaken in de vennootschap. 
Bovendien staat de raad het bestuur met ad-
vies terzijde. 

De taken en verantwoordelijkheden van de 
raad van commissarissen zijn opgenomen in 
de Statuten van Recreatie Noord-Holland NV 
en nader uitgewerkt in het Reglement van raad 
van commissarissen Recreatie Noord-Holland 
NV. 

Reglement en toezichtstaak
In dit reglement zijn onder andere nadere be-
palingen opgenomen met betrekking tot ta-
ken van de raad van commissarissen, samen-
stelling en benoeming van leden, handelswijze 
bij tegenstrijdige belangen, goedkeuring van 
besluiten van het bestuur en verantwoording 
van zijn werkzaamheden in het jaarverslag.
De reikwijdte van de toezichtstaak strekt zich 
uit over diverse terreinen maar kan als volgt 
worden samengevat:
•  strategie van de onderneming (toetsing, 

advisering);
•  bewaking financiële continuïteit en 

risicobeheersing van de rechtspersonen;
•  realisatie van resultaten op taakvelden op 

grond van statuten en regelgeving.

Werving en selectie
Vacatures voor de raad van commissarissen 
worden openbaar gemaakt. Bij iedere vacatu-
re toetst de raad van commissarissen of aan-
passing van de profielschets wenselijk is en 
wordt een selectiecommissie benoemd. 
Leden worden geselecteerd op 
deskundigheid in een vakgebied. Daarnaast 
strekt het tot aanbeveling indien zij 
beschikken over:
•  inzicht in politieke verhoudingen en 

bestuurlijke ervaring;
• betrokkenheid bij het vakgebied recreatie;
• actuele en relevante kennis;
• goede contactuele eigenschappen;
•  vermogen om beleidsmatig te kunnen 

denken;
•  deskundigheid op algemeen bestuurlijk 

gebied.

Benoeming en honorering
De raad van commissarissen bestaat uit ten-
minste drie natuurlijke personen, ieder met 
een zittingsperiode van vier jaar. Leden kun-
nen maximaal twee keer worden herbenoemd 
in hun functie. Hiertoe stelt de raad van com-
missarissen een rooster van aftreden vast.
Gemaakte onkosten door leden van de raad 
van commissarissen worden op declaratieba-
sis vergoed.

In 2013 is de Wet normering bezoldiging top-
functionarissen publieke en semipublieke 
sector (WNT) van kracht geworden. Alhoewel 
deze wet niet van toepassing is op Recreatie 
Noord-Holland, heeft de aandeelhouder ver-
zocht rekening te houden met de grenzen die 
de WNT aangeeft. 

De WNT beperkt de maximale vergoeding 
voor leden van de raad van commissarissen tot 
10 procent en voor de voorzitter tot 15 procent 
van het inkomen van de bestuurder. De ver-
goedingen van de voorzitter en de leden van 
de raad van commissarissen liggen ook in dit 
verslagjaar ruimschoots binnen deze genoem-
de maxima die de WNT voorschrijft. 

De vergoedingen zijn bruto en exclusief even-
tueel verschuldigde omzetbelasting.

VERGOEDINGEN
De volgende bruto 
jaarvergoedingen zijn vastgesteld:
voorzitter € 8.000
lid  € 5.000
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BERICHT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN
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VERSLAGJAAR 2015

Hierbij bieden wij u het door de directie 
opgestelde financieel verslag aan van Recreatie 
Noord-Holland NV. Onze accountant heeft 
de jaarrekening gecontroleerd en van een 
goedkeurende controleverklaring voorzien. 
De controleverklaring is opgenomen in het 
financieel verslag.

Verantwoording raad van commissarissen
De commissarissen hebben geconstateerd dat 
de organisatie gedurende het verslagjaar de 
eerste stappen heeft gezet in het formuleren van 
de koers voor de toekomst.

In het licht hiervan en met het oog op 
toekomstige veranderingen in beheer en 
onderhoud van groen- en recreatiegebieden 
heeft de raad van commissarissen ook in het 
verslagjaar uitvoerig met de bestuurder en 
het managementteam gesproken over de 
continuïteit en strategie van de organisatie 
voor de toekomst. Eén van de ontwikkelingen 
die hierbij specifiek besproken is, is de 
uittreding van de provincie Noord-Holland uit 
het recreatieschap Geestmerambacht en de 
mogelijk nadelige gevolgen voor Recreatie 
Noord-Holland. De raad van commissarissen 
betreurt het uittreden ten zeerste, mede in 
het licht van mogelijke precedentwerking bij 
gemeentebesturen in andere schapsbesturen. 
Bovendien staat dit uittreden haaks op 
de opvattingen van de provincie in de 
gemeenschappelijke regeling Goois 
Natuurreservaat ten aanzien van het uittreden 
van de gemeente Amsterdam uit deze regeling.

Tijdens de vergaderingen met het bestuur zijn 
ook mogelijke kansen voor de organisatie aan 
de orde gekomen. De raad van commissarissen 
heeft met het bestuur afgesproken dat op basis 

van de mogelijke risico’s en kansen de strategie 
voor de toekomst verder wordt uitgewerkt en 
heeft de bestuurder opgedragen dit proces met 
voorrang en voortvarendheid aan te pakken.

De raad van commissarissen heeft in het 
verslagjaar overlegd met het bestuur, de 
accountant en de aandeelhouder over de 
wijzigende positie van overheidslichamen voor 
de vennootschapsbelasting per 1 januari 2016. 
Hierbij is uitvoerig stil gestaan bij de mogelijke 
consequenties voor de bedrijfsvoering van 
Recreatie Noord-Holland.

In het verslagjaar kwam de raad vijfmaal bijeen, 
waarbij behalve bovenstaande onderwerpen is 
gesproken over de begroting, de jaarrekening, de 
ontwikkeling in opdrachten en de samenwerking 
met andere terreinbeherende organisaties. 

De raad van commissarissen heeft in het 
verslagjaar verschillende keren contact gehad 
met de ondernemingsraad. Overleg met de 
aandeelhouder, de provincie Noord-Holland, 
ging onder andere over de bestemming van 
het resultaat en de omvang van het eigen 
vermogen van Recreatie Noord-Holland, en 
de herbenoeming van de heer Schipper als 
commissaris. 

De aandeelhouder heeft in het verslagjaar de 
bestuurder gevraagd een voorstel voor een 
tussentijdse dividendbetaling te doen. De 
bestuurder en ook de commissarissen zijn 
echter van mening dat dit op dit moment niet 
in het bedrijfsbelang en ook niet in het belang 
van de aandeelhouder is. Derhalve hebben 
de bestuurder en de commissarissen aan de 
aandeelhouder voorgesteld om geen tussentijdse 
dividendbetaling te doen, maar om de opslag 
in de tarieven, welke bedoeld is voor de opbouw 
van het benodigde weerstandsvermogen, 
structureel te verlagen. De aandeelhouder is 
akkoord gegaan met dit voorstel. 

Integriteit
In 2015 hebben zich geen situaties of transacties 
voorgedaan waarbij sprake was of zou kunnen 
zijn van onverenigbaarheden tussen de 
vennootschap en een lid van de raad van 
commissarissen. De accountant heeft geen 

AAN DE AANDEELHOUDER,
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onregelmatigheden op het gebied van 
integriteit geconstateerd of gerapporteerd.

Honorering bestuurder
Op grond van de Wet normering bezoldiging 
topfunctionarissen publieke en semipublieke 
sector (WNT) is voor 2015 een bedrag 
van € 178.000 vastgesteld als maximum 
bezoldigingsnorm. De honorering van de 
bestuurder blijft onder de maximale grens 
van de WNT en bedroeg in 2015 € 114.073,- 
(inclusief sociale lasten, pensioenlasten en 
leaseauto).

Evaluatie bestuur
De raad van commissarissen beoordeelt 
jaarlijks het functioneren van de bestuurder 
en maakt afspraken voor het volgende jaar. 
In dit gesprek is ruim aan bod gekomen de 
wens van de raad van commissarissen voor 
het afronden van de strategiediscussie en de 
specifieke rol van de bestuurder daarbij en 
zijn afspraken gemaakt over het proces.

Evaluatie raad van commissarissen
Ieder jaar evalueert de raad van 
commissarissen zijn eigen functioneren 
buiten aanwezigheid van het bestuur. 
De algemene conclusie is dat aan de 
drie taakvelden van de raad, te weten de 
toezichthoudende rol, de werkgeversrol en 
de klankbordfunctie, voldoende inhoud 
is gegeven. Dankzij het brede palet van 
beschikbare expertise kan de raad van 
commissarissen naar behoren inhoud geven 
aan zijn klankbordfunctie ten opzichte van 
de bestuurder. De samenwerking tussen de 
leden van de raad is van goede kwaliteit. 
Gelet op de voortdurende veranderingen 
in het werkgebied van Recreatie Noord-
Holland en de daarmee gepaard gaande 
veranderende eisen van het toezicht is 
het zaak om de deskundigheid op peil te 
houden.

Tot slot
Wij stellen u voor de jaarrekening 2015 
vast te stellen, de directie te dechargeren 
voor het gevoerde beleid en de raad van 
commissarissen te dechargeren voor het 
gedurende het verslagjaar gehouden 
toezicht.

De directie heeft bepaald dat het resultaat 
wordt toegevoegd aan de overige reserve.  
De raad van commissarissen keurt dit goed.

De raad van commissarissen van Recreatie 
Noord-Holland



BALANS (na winstverdeling, in euro’s)
   
   31 december 2015  31 december 2014
VASTE ACTIVA    
Materiële vaste activa      
Overige materiële vaste activa 121.578   124.940   
Som der vaste activa   121.578   124.940
    
 
VLOTTENDE ACTIVA      
Vorderingen en overlopende activa      
Debiteuren 566.164     130.932   
Overige vorderingen 39.335     51.459   
    605.499     182.391 
    
 
Liquide middelen   4.572.082     5.621 .759 
Som der vlottende activa   5.177.582     5.804.150 
    
 
KORTLOPENDE SCHULDEN EN 
OVERLOPENDE PASSIVA      
Crediteuren 117.820     173.615   
Belastingen en premies soc.verzekering 324.365     353.426   
Pensioenpremie 60.833     69.445   
Overige schulden 612.174     1.517.339   
    1.1 15 .193     2. 1 1 3 .824 
Uitkomst vlottende activa 
min kortlopende schulden  4.062.389     3.690.325 
    
 
Uitkomst activa min kortlopende schulden   4.183.967     3.815.266 
    
 
VOORZIENINGEN   246.342    190.758 
    
 
EIGEN VERMOGEN          
Gestort en opgevraagd kapitaal 370.000     370.000   
Overige Reserve 3.567.626     3.254.507  
     3.937.626  3.624.507
    4.183.967     3.815.266 
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WINST- en VERLIESREKENING (in euro’s)   
 2015  2014
  
  
NETTO-OMZET      
Omzet Projecten 7.023.1 1 3   6.860.879   
Directe Projectkosten -482.176      -320.848  
       
Bruto marge   6.540.937     6.540.031 
       
OVERIGE OPBRENGSTEN   875     2.955 
       
KOSTEN      
Personeelskosten     
Lonen en salarissen 3.990.169     3.780.788   
Sociale lasten en pensioenlasten 1.1 1 3 .499    1.1 3 8 .926   
Overige personeelslasten 629.106      655.195   
    5.732.774    5.574.909 
Afschrijvingen      
Materiële vaste activa    12.688   2.528 
       
Overige bedrijfskosten      
Huisvestingskosten 166.405     168.210   
Kantoorkosten 298.698     289.750   
Vervoerskosten 2.806    2.107   
PR & Marketing 30.782     27.961   
Algemene kosten 16.777     38.991   
       
    515 .467    527.019 
Som der bedrijfslasten    6.260.929    6.104.456 
       
BEDRIJFSRESULTAAT   280.883     438.530 
       
Rentelasten  572    648   
Rentebaten 32.807      46.301   
       
    32.235     45.653 
       
RESULTAAT   313.1 1 8      484.1 8 3 
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING 
EN RESULTAATBEPALING
       
 
GRONDSLAGEN VAN WAARDERING
Alle activa en passiva zijn opgenomen tegen 
nominale waarde, tenzij hieronder anders is 
vermeld.      
     

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd 
op de aanschaffingswaarde onder aftrek van 
de afschrijvingen die gebaseerd zijn op de ge-
schatte economische levensduur. De afschrij-
vingen vinden als volgt plaats:  
Automatisering: 33,33% per jaar
Inventaris : 20% per jaar    
    
Investeringen gedaan in de loop van het boek-
jaar worden voor het gehele jaar afgeschreven.

Debiteuren
De debiteuren zijn gewaardeerd tegen no-
minale waarde. Als er sprake is van mogelijke 
oninbaarheid wordt een voorziening opgeno-
men.

Reserves
Recreatie Noord-Holland NV is eigen risicodra-
ger voor uitkering bij werkloosheid. De WW-pre-
mie die tot en met 2008 bij de werknemers 
werd ingehouden is onderdeel van de overige 
reserve en bedraagt per saldo € 268.836,-. 

Voorziening jubileumuitkeringen
In de rechtspositieregeling welke Recreatie 
Noord-Holland NV volgt zijn regelingen opge-
nomen voor jubilea werknemers te weten bij 
12,5 jaar, 25 jaar en 40 jaar. Hiervoor dient een 
voorziening te worden opgenomen. De voor-
ziening jubileumuitkeringen is gewaardeerd 
tegen nominale waarde. 

Voorziening langdurig zieken
De loonkosten van langdurig zieke mede-
werkers worden volledig door Recreatie 
Noord-Holland doorbetaald. Hiervoor is een 

voorziening opgenomen. Deze is berekend 
door een inschatting te maken van de duur 
van de arbeidsongeschiktheid en de kans op 
re-integratie. 

Voorziening Hemmeland
Per 1 januari 2010 is het eigendom van het re-
creatiegebied en de jachthaven Hemmeland 
overgedragen van Landschap Waterland aan 
de gemeente Waterland. Recreatie Noord-Hol-
land had opdracht tot 1 mei 2013 het beheer 
hiervoor te blijven uitvoeren op beperktere 
schaal.   
Als gevolg van de overdracht van de jachtha-
ven en het recreatiegebied Hemmeland van 
Landschap Waterland naar de gemeente Wa-
terland zijn de werkzaamheden door Recre-
atie Noord-Holland afgebouwd. Momenteel 
heeft Recreatie Noord-Holland nog opdracht 
voor 2 medewerkers in de haven tot ultimo 
2015. Het vervolg is nog onzeker. De geraamde 
kosten die samenhangen met de afbouw van 
het personeel zijn vergoed door Landschap 
Waterland en als voorziening opgenomen.

GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING
Rekening houdend met de grondslagen van 
waardering wordt het resultaat bepaald als 
het verschil tussen het totaal van de aan een 
jaar toe te rekenen baten en het totaal van de, 
op basis van historische prijzen, aan het jaar 
toe te rekenen kosten.
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TOELICHTING OP DE BALANS ( in euro’s)   
 

 31 december 2015 31 december 2014
VASTE ACTIVA
  
Materiële vaste activa
Het verloop van de materiële vaste activa 
in 2015 is als volgt:    
Aanschafwaarde begin boekjaar  133.099  8.021 
Cumulatieve afschrijvingen  -8.158  -3.075
Boekwaarde per begin boekjaar  124.940  4.946
    
Mutaties in boekjaar    
Investeringen  31.951   125.077
Desinvestering  -  -
Afschrijvingen  -35.3 1 3   -5.083
  -3.362  119.994
    
Aanschafwaarde per ultimo boekjaar  165.050  133.009
Cum. afschrijvingen   -43.472  -8.1 5 8
Boekwaarde per ultimo boekjaar  121.578  124.940 

De investeringen in 2015 betreffen 
vervoermiddelen.       
    
VLOTTENDE ACTIVA 

VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA
    
Debiteuren      
Per 31 december bedroegen de vorderingen  566.164   130.932 

Overige vorderingen    
Vooruitbetaalde kosten  18.445   17.738 
Nog te ontvangen bedragen  20.890   33.7 2 1 
  39.335   51.459 

Er zijn geen vorderingen met een
looptijd langer dan één jaar.    
    
LIQUIDE MIDDELEN    
ING bank r/c  9.503   24.352 
Rabobank r/c  1 1 7    2 1 5 
ING bank zakelijke spaarrekening  1.124 .700   2.188.821 
ING bank zakelijke kwartaal spaarrekening  2.420.597   2.403.6 16 
Rabo doelreserveren  1.017.165   1.004.756 
  4.572.082   5.621.759 

De ING bank r/c is direct opeisbaar.    
De ING bank zakelijke spaarrekening is op 
10 februari 2009 geopend en is direct 
opeisbaar.
ING bank zakelijke kwartaal spaarrekening 
is op 30 juni 2011 geopend en is direct 
opeisbaar.
Rabo doelreserveren is op 29 augustus 
2013 geopend en is direct opeisbaar.
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KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA ( in euro’s)
   
 31 december 2015 31 december 2014
Crediteuren    
Verschuldigd per 31 december  117.820   173.615 

Belastingen en premies sociale 
verzekeringen    
Loonheffing  254.298   303.754 
Omzetbelasting  70.068   49.672 
  324.365   353.426 

Pensioenen            
Pensioenpremie   60.833   69.445 
  60.833   69.445 

Overige schulden            
Reservering vakantiegeld/dagen  228.362   375.743 
Netto salaris  124  -
Overige schulden  383.689   1.141.596 
  612.174    1.517.339 
Er zijn geen schulden met een looptijd 
langer dan één jaar.    

VOORZIENINGEN
Voorziening jubileumuitkeringen  90.342   78.879
Voorziening langdurig ziek  93.000   48.879
Voorziening Hemmeland  63.000   63.000
  246.342   190.758
Voorziening jubileumuitkeringen     
 
Saldo per 1-1-2015  78.879    
Dotatie  16.868   
Onttrekking                  5.406   
Saldo per 31-12-2015:  90.342  
 

In de rechtspositieregeling die Recreatie
Noord-Holland NV volgt zijn regelingen 
opgenomen voor jubilea van werknemers, 
te weten bij 12,5 jaar, 25 jaar en 40 jaar. 
Conform regelgeving op het gebied van
externe verslaggeving is hiervoor een 
voorziening opgenomen.    
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 31 december 2015 31 december 2014
Voorziening langdurig ziek    
Saldo per 1-1-2015  48.879    
Dotatie  44.1 2 1   
Onttrekking                  -   
Saldo per 31-12-2015  93.000   

De loonkosten van langdurig zieke 
medewerkers worden volledig door 
Recreatie Noord-Holland doorbetaald. 
Hiervoor is een voorziening opgenomen. 
Deze is berekend door een inschatting te 
maken van de duur van de arbeidson-
geschiktheid en de kans op re-integratie.    

Voorziening Hemmeland     
Saldo per 1-1-2015  63.000
Dotatie  -   
Onttrekking                  -   
Saldo per 31-12-2015  63.000    
 
Als gevolg van de overdracht van de jacht-
haven en het recreatie-gebied Hemmeland
van Landschap Waterland naar de 
gemeente Waterland zijn de werkzaam-
heden door Recreatie Noord-Holland
afgebouwd. De gemeente heeft onlangs 
besloten de jachthaven te verkopen. De 
opdracht die Recreatie Noord-Holland 
heeft voor een tweetal medewerkers in de 
haven is verlengd tot het moment van ver-
koop. De geraamde kosten die samen-
hangen met de afbouw van het personeel 
zijn vergoed door Landschap Waterland en 
als voorziening opgenomen.    

EIGEN VERMOGEN  

Gestort en opgevraagd kapitaal     
Het geplaatst en volgestort kapitaal be-
draagt € 370.000 verdeeld in 370 aandelen 
van € 1.000,- die geheel zijn volgestort.  370.000    370.000 

Overige Reserve    
Het verloop van de overige reserve is als 
volgt weer te geven:   
Stand per 1 januari   3.254.507   2.770.324 
Resultaat lopend boekjaar  313.1 18    484.1 8 3    
Stand per 31 december   3.567.626  3.254.507
    
De algemene reserve bevat een bedrag 
van € 268.836,- aan pseudo WW, Recreatie 
Noord-Holland is eigen risicodrager bij 
uitkering bij werkeloosheid.

De directie heeft bepaald dat het resultaat 
wordt toegevoegd aan de overige reserve. 
De raad van commissarissen keurt dit goed.  
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN 
Recreatie Noord-Holland NV is een huurovereenkomst aangegaan met het Recreatieschap 
Spaarnwoude betreffende kantoorruimte aan de Genieweg 46, Velsen Zuid, de huurkosten 
bedragen exclusief servicekosten € 51.600,- exclusief btw per jaar. De overeenkomst is 
aangegaan voor de periode van 1 jaar en wordt telkens stilzwijgend verlengd voor een 
aansluitende periode van telkens 1 jaar. Bij beëindiging van de huurovereenkomst moet een 
opzegtermijn van tenminste 1 jaar in acht worden genomen.

Ultimo 2013 zijn de raamovereenkomsten met de schappen met 5 jaar verlengd. Deze 
raamovereenkomst houdt in dat het beheer van de recreatiegebieden door Recreatie  
Noord-Holland wordt uitgevoerd.
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TOELICHTING OP DE WINST-EN VERLIESREKENING (in euro’s ) 
 
 2015  2014 
NETTO-OMZET         
Omzet Projecten 7.023.1 1 3    6.860.879  
Directe Projectkosten -482.176  -320.848 

Bruto Marge  6.540.937   6.540.031 
       
   
OVERIGE OPBRENGSTEN    
Overige opbrengsten 875   2.955

   875    2.955 
KOSTEN
         
PERSONEELSKOSTEN
         
Lonen en salarissen         
Bruto lonen 3.266.514    3.235.498  
Reservering IKB 706.787  - 
Loonheffing spaarloon -  1.144  
Vakantiegeld/dagen -  261.379
Eindejaarsuitkering -  265.734 
Reservering jubileumuitkering 16.868  17.033   
     
 
   3.990.169    3.780.788 

In de rechtspositieregeling die Recreatie 
Noord-Holland NV volgt zijn regelingen 
opgenomen voor jubilea van werknemers, 
te weten bij 12,5 jaar, 25 jaar en 40 jaar. 
Conform regelgeving op het gebied van 
externe  verslaggeving is hiervoor een 
voorziening opgenomen. De dotatie 
bedraagt in 2015 €16.868,-.
    
Honorering bestuurder
Op grond van de Wet Normering 
bezoldiging Topfunctionarissen publieke 
en semipublieke sector (WNT) is voor 2015 
een bedrag van €178.000,- vastgesteld als 
maximum bezoldigingsnorm. De 
honorering van de bestuurder blijft onder 
de maximale grens van de WNT en 
bedroeg in 2015 €114.073,-.

Sociale lasten en pensioenlasten        
Premies sociale lasten 307.103  269.175  
Uitkeringen UWV -953  -8.428
Overgangspremie VPL 112.980   155.635  
Pensioenlasten 421.024  441.294  
Werkgeversdeel ZVW 273.345   281.250
   
   1.1 1 3 .499     1.138 .926 
     
 

49

Ja
ar

ve
rs

la
g

 2
0

15
  -

 R
e

cr
e

at
ie

 N
o

o
rd

-H
o

lla
n

d



  2015  2014 
Overige personeelslasten   
 
Inhuur overig personeel 30.981   25.737
Inleenvergoedingen 242.393   285.431
Bijzondere beloningen 23.100   21.300
Reiskosten woon/werk en verblijfskosten 139.066   163.506
Scholing & Opleiding 40.089   19.667
ORT 62.6 14    62.780
Bereikbaarheidsregeling 26.009   16.070
Diverse personeelskosten 64 .853   60.704
   629.106     655.1 9 5 

Totaal personeelskosten  5.732.774     5.574.909 

Gemiddeld waren in het verslagjaar 
88 personeelsleden in dienst (78 fte). 
In 2014 waren dat er ook 88 (77 fte).    

Afschrijvingskosten 
Afschrijvingen automatisering 11.083  924
Afschrijvingen vervoermiddel 24.230  4.160
waarvan doorbelast aan schappen -22.626  -2.556
    
Totaal afschrijvingskosten  12.688  2.528

OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN      
 
Huisvestingskosten         
Huur 51.240  119.389
Gas 6.096  -
Electra 12.691   -
Water 609  -
Schoonmaakkosten 32.257  -
Beveiliging 1.709  -
Klein onderhoud 9 4 1   -
Belastingen 2.244  -
Verzekering 2.042  -
Overige huisvestingskosten 56.577  48.821   
  166.405    168.210 

In het nieuwe huurcontract met recreatie-
schap Spaarnwoude zijn alleen huurkosten 
opgenomen. De servicekosten worden door
Recreatie Noord-Holland zelf gedragen. 

Kantoorkosten      
Kopieer- en drukwerk 35.597   24.957  
Porto- en vrachtkosten 12.030   1 1.225 
Telefoon- en dataverkeer 55.030   28.718 
Kantoormaterialen 4.261    2.689  
Abonnementen 6.326  9.752
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  2015  2014 

Automatiseringskosten 129.351  168.822 
Vergaderkosten 1.720  - 
Representatiekosten 625  53 
Accountantskosten 24.277  17.250 
Verwerking salarisadministratie 11 .103  6.007 
Overige kantoorkosten 18.379   20.278 
   
  298.698  289.750
De kosten telefoon- en dataverkeer waren 
in 2015 hoger door uitgaven voor de 
overgang op VOIP.  De automatiserings-
kosten waren in 2014 hoger dan in het 
verslagjaar doordat in vorige jaren 
uitgaven waren uitgesteld door het slecht 
economische tij.
     
 
Vervoerskosten
Brandstof 759  1.1 4 3
Onderhoud auto’s 406  434
Verzekering auto’s 301  329
Wegenbelasting auto’s 224  201
Overige vervoerskosten 1.1 16   -  
  2.806  2.107
     
PR & Marketing
Promotiemateriaal 29.1 1 7   26.295 
Reclame en advertentiekosten -  - 
Website 1.665  1.666
  30.782  27.961
Algemene kosten
Advieskosten 9.629  7.5 1 5
Raad van commissarissen 20.299  16.687
Overige bedrijfskosten -13.1 5 1   14.789
 
  16.777  38.991

Onder de post Raad van commissarissen
wordt de bezoldiging voor de leden van 
de Raad van commissarissen verantwoord. 
 
De WNT beperkt de maximale vergoeding 
voor leden van de Raad van commissaris-
sen tot 10 procent en voor de voorzitter tot 
15 procent van het inkomen van de
bestuurder. De vergoedingen van de 
voorzitter en de leden van de Raad van 
commissarissen liggen in het verslagjaar 
onder deze genoemde maxima die de 
WNT voorschrijft.     
 
Het negatieve bedrag bij overige bedrijfs-
kosten bestaat uit afboeking van een nog 
te betalen post uit 2009 waar nooit een 
factuur voor ontvangen is.
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  2015  2014
Rentelasten
Rente en bankkosten 572  648
  572  648
     
Rentebaten
Bankrente 32.807  46.301
  32.807  46.301

De blijvend dalende rentestand leidt tot 
steeds lagere renteopbrengsten.     
 

OVERIGE GEGEVENS       
     
STATUTAIRE BEPALINGEN OMTRENT DE BESTEMMING VAN HET RESULTAAT
 De winstbestemming vindt plaats overeenkomstig artikel 20 van de statuten. Hierin is aan-
gegeven dat het bestuur onder goedkeuring van de raad van commissarissen bepaalt welk 
gedeelte van de winst wordt gereserveerd. De overblijvende winst staat ter beschikking aan 
de algemene vergadering van aandeelhouders.

RESULTAATSBESTEMMING
Het bestuur heeft, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, bepaald dat het on-
verdeelde resultaat over 2015 wordt toegevoegd aan de overige reserve. 
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 2015 2014 2013

Medewerkers    

Aantal medewerkers in fte 78 77 78

Aantal medewerkers 88 88 89

Verzuimpercentage  5,60% 2,30% 4,18%

Resultaat per fte in € 4.014 5.868 3.836

    

Liquiditeitsratio’s   

Current ratio = vlottende activa/vlottende passiva 4,64 2,75 3,23

    

Solvabiliteit   

Eigen vermogen/balanstotaal 74% 61% 62%

    

Rentabiliteit   

Rentabiliteit eigen vermogen = resultaat/gemiddeld 

eigen vermogen x 100% 7% 14% 10%

Rentabiliteit totaal vermogen = resultaat/gemiddeld 

totaal vermogen x 100% 5% 9% 6%

    

Reguliere dienstverlening   

Aantal recreatieschappen volledige dienstverlening 5 6 6

Voor recreatieschappen beheerde oppervlakte in hectaren* 5.178 5.910 5.880

waarvan groot water in hectaren 1.213 1.1 1 5  1.1 1 5

Aantal overheden, deelnemers recreatieschappen 28 28 28

Totaal kosten recreatieschappen (in € x 1.000) 17.203 17.967 15.800

Exploitatie opbrengsten recreatieschappen (in € x 1.000) 7.575 5.203 4.359

Financiële baten recreatieschappen (in € x 1.000) 81      179 686

   

Inkomsten uit projecten derden (in € x 1.000) 746 685 626 

* inclusief tijdelijk - en overgangsbeheer   
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CONTROLEVERKLARING



55

Ja
ar

ve
rs

la
g

 2
0

15
  -

 R
e

cr
e

at
ie

 N
o

o
rd

-H
o

lla
n

d



56
Ja

ar
ve

rs
la

g
 2

0
15

 -
 R

e
cr

e
at

ie
 N

o
o

rd
-H

o
lla

n
d

RECREATIESCHAPPEN NADER BEKEKEN



Bezoekersaantallen grote evenementen (vanaf 1000 bezoekers, afgerond op vijfhonderdtallen)
Evenement Gebied 
Mysteryland  Floriadeterrein, Haarlemmermeer 72.000
Mudmasters Floriadeterrein, Haarlemmermeer 16.000
Strong Viking Oosterbroek, Spaarnwoude 15.000
Dance Valley  Oosterbroek, Spaarnwoude 28.000
Dutch Valley  Oosterbroek, Spaarnwoude 28.000
Filipijnse Picknick  Houtrak, Spaarnwoude 4.500
Run for Kika Buitenhuizen, Spaarnwoude 3.000
Wooferland  Houtrak, Spaarnwoude 7.000
Latin Village  Houtrak, Spaarnwoude 25.500
Awakenings  Houtrak, Spaarnwoude 52.000
Edit festival  Veerplas, Spaarnwoude 5.000
Circus Renz  Veerplas, Spaarnwoude 25.000 *
Beyond Oosterbroek, Spaarnwoude 5.000
Full Moon Oosterbroek, Spaarnwoude 2.500
Promised Land Oosterbroek, Spaarnwoude 2.500
Jamborette Houtrak 4.000
Diemerbos Groengebied Amstelland 30.000
Amsterdam Open Air Gaasperplaspark, Groengebied Amstelland 40.000
Gaasper Pleasure  Gaasperplaspark, Groengebied Amstelland 7.000
Welcome to the Future  Hogelkamp, Het Twiske 22.000 **
Lentekabinet Het Twiske 5.000
Eastville Het Twiske 1.500 ***
Mega Piraten Festijn Geestmerambacht 4.000
Indian Summer  Geestmerambacht 17.000
Blue Moon festival  Geestmerambacht 3.500
Saterday Live  Geestmerambacht 3.500
Totaal    428.500

* bezoekers kerstcircus seizoen 2014-2015  ** Uitverkocht, maar afgelast vanwege het slechte weer
*** zeer slecht weer

Bezoeken per gebied 
  2012 2013 2014 2015
Geestmerambacht 1.1 9 5 .000 1.255.000 1.289.000 1.1 3 3 .000 
Zomerdel 734.000 677.000 687.000 623.000
Park van Luna  461.000 4 5 1 .000 453.000 510 .000
Het Twiske 1.140.000 1.474.000 1.326.000 1.267.000
RAUM 308.000 378.000 347.000 367.000
Spaarnwoude  5.4 1 4 .000 5.527.000 5.105.000 5.465.000
Oosterbroek - Buitenhuizen 2.377.000 2.389.000 2.591 .000 2.5 4 1 .000
Houtrak 845.000 1.1 8 5 .000 934.000 1.275.000
Veerplas 952.000 649.000 641.000 673.000
Groene Weelde 680.000 587.000 586.000 631 .000
Westbroekplas 560.000 717.000 353.000 344.000
Groengebied Amstelland  3.2 9 1 .000 2.902.000 2.914.000 3.2 2 1 .000
Elsenhove 175 .000 170.000 170.000 197.000
Ouderkerkerplas 605.000 374.000 386.000 525.000
De Hoge Dijk / Gaasperzoom 88.000 94.000 94.000 95.000
Gaasperplas 2.037.000 1.902.000 1.902.000 1.907.000
Overdiemen 386.000 362.000 362.000 498.000
      
Totaal 11.348.000 11.536.000 10.981.000 11.453.000

In Landschap Waterland wordt alleen het gebruik van de boerenlandpaden geteld. Er maakten bijna 
10.000 wandelaars gebruik van een van de drie paden over het boerenland. 

57

Ja
ar

ve
rs

la
g

 2
0

15
 -

 R
e

cr
e

at
ie

 N
o

o
rd

-H
o

lla
n

d



OPVALLEND IN 2015
  In 2015 startte het recreatieschap een samenwerking met het 

bureau Werk en Re-integratie van de gemeente Amsterdam 
voor het opleiden van leerling surveillanten.

  In oktober maakten vrijwilligers nieuwe tunnels van 
wilgentenen in het Spinnenbos bij informatieboerderij 
Zorgvrij, zodat kinderen weer spannende tochten via kruip- en 
sluipdoorpaadjes kunnen maken.

  Eind september besloten het recreatieschap en 
Staatsbosbeheer tot het oprichten van een gebiedsfonds 
Spaarnwoude om projecten (gedeeltelijk) te financieren 
die het recreatiegebied aantrekkelijker en meer 
toekomstbestendig maken. In eerste instantie wordt het 
fonds gevuld met compensatiegelden ontvangen na de 
waardevermindering van gronden onder de aanvliegroute van 
Schiphol.

  In augustus werden in de Plesmanhoek nieuwe schommels 
en een speelhuisje geplaatst. De Plesmanhoek is aangelegd 
door de Stichting Mainport en Groen ter compensatie van de 
Polderbaan.

  Begin juli opende de wethouder sport van Haarlemmermeer, 
de heer Elzakalai, het vernieuwde en langere mountainbike-
parcours in de Groene Weelde. 

  Het bestuur van het recreatieschap besloot medio mei 
boerderij Zorgvrij een impuls te geven en nog aantrekkelijker 
te maken voor bezoekers, onder meer door de overschakeling 
naar een biologische bedrijfsvoering. 

  De houten brug aan de Burgemeester Michielsenweg in 
Houtrak werd in 2015 vervangen door een nieuw exemplaar, 
waardoor de toegankelijkheid van het gebied blijft 
gewaarborgd. Tevens werden de Michielsenweg, het weggetje 
bij het Zijkanaal en het fietspad tussen de Heining en 
Zuiderweg opnieuw geasfalteerd.

  In maart tekenden schapsvoorzitter Jaap Bond en 
directeur Brian Bout van Amsterdance Beheer een 
samenwerkingsovereenkomst over festivals in recreatiegebied 
Spaarnwoude/Oosterbroek.

  In opdracht van Tennet vonden diverse aanpassingen in het 
recreatiegebied plaats voor de aanleg van de nieuwe Randstad 
380kV-verbinding tussen Beverwijk en Bleiswijk, en de 
vernieuwing van deels bestaande 150 kV verbindingen.

  In september deden leerlingen van het Vellesan College 
maatschappelijke stage in Spaarnwoude. Ze verrichtten lichte 
snoeiwerkzaamheden en reden houtsnippers uit bij boerderij 
Zorgvrij.

  Veel aandacht ging in 2015 naar het programma Duurzaam 
Spaarnwoude dat als doel heeft het recreatiegebied duurzaam 
te beheren en te ontwikkelen door de uitgaven en inkomsten 
in balans te brengen.

Genieweg 46
1981 LN Velsen-Zuid
T 023 520 28 20
E info@spaarnwoude.nl
I   www.spaarnwoude.nl
  spaarnwouderecreatie-

gebied

Recreatiegebied 
Spaarnwoude ligt 
midden in het drukke 
verstedelijkte deel van 
Noord-Holland en vormt 
de buffer tussen Haarlem, 
Amsterdam en Velsen. 
Spaarnwoude heeft 
weidse polders, bos, 
speelweiden en water.

Specifieke voorzieningen:
informatieboerderij, 
golfbaan, skibaan, 
verblijfsrecreatie, 
maneges, klimwand, 
evenementen, buitensport 
en horeca

Oppervlakte: 3.515 
hectare werkgebied, 2.216 
hectare beheergebied en 
163 hectare water

Aantal bezoeken: 
5.465.000

Deelnemers 
gemeenschappelijke regeling 
Recreatieschap Spaarnwoude 
Provincie Noord-Holland
Gemeente Amsterdam
Gemeente Haarlem
Gemeente Haarlemmerliede &   
  Spaarnwoude
Gemeente Haarlemmermeer
Gemeente Velsen

Bestuursleden 
per 31-12-2015

Dhr. Tj.P.J. Talsma, voorzitter 
Dhr. A. Choho 
Mw. C.Y. Sikkema
Dhr. W.E. Westerman

Dhr. J.C.W. Nederstigt
Mw. A.V. Baerveldt, vicevoorzitter
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RECREATIESCHAP SPAARNWOUDE



Recreatief karakter:

fietsen, wandelen, paardrijden, 

skeeleren en vissen

TOTALE BATEN RECREATIESCHAP 
SPAARNWOUDE 2015 

Incl. SMG en SGP (totaal € 8.294.439,-)

TOTALE LASTEN RECREATIESCHAP 
SPAARNWOUDE 2015 

Incl. SMG en SGP (totaal € 8.135.523,-)

 Exploitatieopbrengsten 68,7%
 Financiële baten  0,8%
 Provincie Noord-Holland 15,7%
 Gemeente Amsterdam 5,2%
 Gemeente Haarlem 4,2%
 Gemeente Haarlemmermeer 3,8%
 Gemeente Velsen  1,4%
 Gemeente Haarlemmerliede 

    & Spaarnwoude  0,2%

 Gebiedsbeheer 47,3%
 Bestuursadvisering 3,0%
 Financiën 1,4%
 Communicatie 2,2%
 Inrichting & ontwikkeling 37,8%
 Secretariaat 1,6%
Toezicht 6,7%
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OPVALLEND IN 2015
  Het recreatieschap ging een samenwerking aan met 
Stichting De Groeierij, die begeleid werken voor een zeer 
brede doelgroep verzorgt. De werkzaamheden bestaan 
uit het verzamelen van zwerfafval in Groengebied De 
Buitenlanden en het vrijhouden van onder meer de 
halfverharde paden.

  Er werd een nieuw telsysteem geplaatst voor  recreatievaar-
tuigen.

  In samenwerking met Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier werd een proef gestart met het mixen van 
water in de zwemlocatie Zwaansmeer om blauwalgen te 
stoppen. De eerste resultaten waren positief. 

  De wandelpaden van Zwaansmeer en Dorregeest werden 
voorzien van een nieuwe asfaltlaag.

  In de zomer vond de eerste Akerslootse kwarttriatlon plaats 
op het terrein De Hoorne.

  Op het terrein Dorregeest startte outdoorbedrijf Odisport 
activiteiten in samenwerking met paviljoen Buurman en 
Buurman.

  De aanvraag van extra ontheffingen voor evenementen werd 
vereenvoudigd door deze rechtstreeks via het recreatieschap 
te laten lopen. Tevens werd deze aanvraag uitgebreid met 
een handelaarsontheffing voor het testvaren met boten 
bedoeld voor de verkoop. 

  In recreatiegebied De Buitenlanden werd fiets- en wandelpad 
Aagtendijk in beheer genomen door het recreatieschap.

Lagendijk 33
1911 MT Uitgeest
T  0251 31 14 10
E   info@alkmaarder 

 enuitgeestermeer.nl 
I    www.alkmaarder 

enuitgeestermeer.nl
  alkmaarderen 

uitgeestermeer

Recreatiegebied 
Alkmaarder- en 
Uitgeestermeer ligt tussen 
Alkmaar en Haarlem en 
omvat een groot meer 
met rondom een waterrijk 
polderlandschap met 
enkele natuurreservaten.

Specifieke voorzieningen: 
informatiecentrum, 
havens, snelvaargebied, 
zelfbedieningspontjes

Oppervlakte: 1.760 
hectare werkgebied, 695 
hectare beheergebied en 
572 hectare water

Aantal bezoeken: 367.000

Deelnemers 
gemeenschappelijke regeling 
Recreatieschap Alkmaarder- en 
Uitgeestermeer 
Provincie Noord-Holland
Gemeente Alkmaar
Gemeente Beverwijk
Gemeente Castricum

Gemeente Heemskerk
Gemeente Heiloo
Gemeente Uitgeest
Gemeente Zaanstad

Bestuursleden 
per 31-12-2015

Dhr. Tj.P.J. Talsma, voorzitter
Dhr. J.P. Nagengast 
Mw. C.G. van Weel-Niesten
Dhr. L. van Schoonhoven, 
vicevoorzitter
Dhr. A..M. Schoorl
Dhr. A.N. Dellemijn
Mw. J.M. Kloosterman
Mw. L. Vissers-Koopman
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RECREATIESCHAP ALKMAARDER- EN UITGEESTERMEER



TOTALE BATEN
RECREATIESCHAP ALKMAARDER- 

EN UITGEESTERMEER 2015 
Incl. De Buitenlanden (totaal € 1.525.042,-)

TOTALE LASTEN
RECREATIESCHAP ALKMAARDER- 

EN UITGEESTERMEER 2015 
Incl. De Buitenlanden (totaal € 1.429.142,-)

 Exploitatieopbrengsten 14,6%
 Financiële baten  0,1%
 Provincie Noord-Holland  47,2%
 Gemeente Zaanstad 18,6%
 Gemeente Alkmaar 4,6%
 Gemeente Castricum 3,4%
 Gemeente Uitgeest 3,6%
 Gemeente Beverwijk  3,7%
 Gemeente Heemskerk  2,6%
 Gemeente Heiloo  1,6%

 Gebiedsbeheer 49,2%
 Bestuursadvisering 7,3%
 Financiën 2,8%
 Communicatie 3,9%
 Inrichting & ontwikkeling 27,7%
 Secretariaat 2,5%
Toezicht 6,6%

Recreatief karakter: waterrecreatie, 

jachthavens, wandelen, fietsen, 

dagkamperen, lig- en speelweiden
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OPVALLEND IN 2015
  In het kader van duurzaamheid werden op het dak van het 
beheerkantoor twaalf zonnepanelen geplaatst. Ook werd er 
een nieuw elektrisch onderhoudsvoertuig aangeschaft.

  Aan de noordkant van de plas, ter hoogte van de 
uitkijkheuvel, werd een nieuwe avonturenspeelplaats 
gerealiseerd. Zowel voor kinderen als hardlopers die extra 
training willen, is dit een passende voorziening. Beachpark 
Geestmerambacht en de provincie Noord-Holland droegen 
bij aan de financiering van de avonturenspeelplaats.

  In het voorjaar werden de wandelpaden opgeknapt en van 
een nieuwe asfaltlaag voorzien.

  In het recreatiegebied werd de bewegwijzering aangepast 
voor het Wandelnetwerk Noord-Holland. Het wandelnetwerk 
maakt de verbinding tussen meerdere routes mogelijk, zodat 
de recreant nog meer verschillende routes kan bewandelen. 

  Het recreatieschap ging in 2015 op zoek naar een nieuw 
grootschalig evenement, als aanvulling op de bestaande 
festivals Indian Summer en Saturday Live. De werving leverde 
goede kandidaten op waarmee het selectieproces werd 
voortgezet.

  De Noord-Hollandse natuur- en recreatieorganisaties en de 
provincie organiseerden een gezamenlijke handhavingsactie 
waarbij met name de regels voor mountainbikers 
nadrukkelijk onder de aandacht werden gebracht.

Klaregroetweg 1
1723 PW Noord-
Scharwoude
T  0226 39 19 05
E   info@geestmerambacht.nl 
I     www.geestmerambacht.nl
  Geestmerambachtrecre-

atiegebied

Recreatiegebied 
Geestmerambacht 
ten noorden van 
Alkmaar biedt allerlei 
mogelijkheden voor 
recreatie in een natuurlijke 
omgeving. Door de 
vriendelijke strandjes is het 
gebied vooral aantrekkelijk 
voor gezinnen met 
jonge kinderen. Ook 
natuurliefhebbers kunnen 
hun hart hier ophalen. 

Specifieke voorzieningen: 
camping en horeca

Oppervlakte: huidig 
recreatiegebied 200 
hectare, uitbreidings-
gebieden 189 hectare, 
Park van Luna 153 hectare

Aantal bezoeken: 
1.133.000

Deelnemers gemeenschappe-
lijke regeling Recreatieschap 
Geestmerambacht
Gemeente Heerhugowaard 

Gemeente Alkmaar

Gemeente Bergen (adviserend)

Gemeente Langedijk

Gemeente Schagen

Provincie Noord-Holland

Bestuursleden 
per 31-12-2015

Dhr. L.H.M. Dickhoff, voorzitter
Mw. A.M. Valent-Groot
Dhr. J.P. Nagengast
Dhr. P.F. Dijkman
Mw. O. Rasch
Dhr. H. Haring
Dhr. J.F.N. Cornelisse, vicevoorzitter
Dhr. J. Nieuwenhuizen
Dhr. J.C.J. Beemsterboer
Dhr. H. de Ruiter
Dhr. Tj.P.J. Talsma
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RECREATIESCHAP GEESTMERAMBACHT



TOTALE BATEN RECREATIESCHAP 
GEESTMERAMBACHT 2015

incl. Uitbreiding GAB en Park van Luna 
(totaal € 1.211.615,-)

TOTALE LASTEN RECREATIESCHAP 
GEESTMERAMBACHT 2015

Incl. Uitbreiding GAB en Park van Luna
(totaal € 1.429.870,-)

 Exploitatieopbrengsten 42,2%
 Financiële baten 0,5%
 Provincie Noord-Holland 26,7%
 Gemeente Schagen 0,9%
 Gemeente Alkmaar 15,8%
 Gemeente Heerhugowaard 8,9%
 Gemeente Langedijk 4,5%
 Gemeente Bergen 0,5%

 Gebiedsbeheer 67,9%
 Bestuursadvisering 7,2%
 Financiën 2,4%
 Communicatie 3,3%
 Inrichting & ontwikkeling 6,2%
 Secretariaat 3,4%
Toezicht 9,6%

Recreatief karakter: 

water- en oeverrecreatie, 

wandelen en fietsen
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OPVALLEND IN 2015
  Eind november werd bij de Ouderkerkerplas wederom de 
Ouderkerkercross georganiseerd voor wielrenners van elk 
niveau. Andere sportieve evenementen die hier plaatsvonden 
waren de WK laser zeilwedstrijden, de obstacle and mud 
run Dirt Maniacs en de ICAN Triathlon. In mei werd hier 
ook de Spierathlon georganiseerd; het grootste ouder-kind 
sportevenement van Nederland. 

  Het schelpenpad langs de Amstel werd in 2015 geheel 
gerenoveerd. Het grotendeels dichtgegroeide wandelpad werd 
teruggebracht tot de originele breedte van 1.20 meter en voorzien 
van nieuwe schelpen. Gelijktijdig werden de wandelpaden in 
recreatiegebied Middenwaard onder handen genomen.

  Het fietspad tussen de Driemondweg en de Provincialeweg 
N236 en het fietspad Hogedijkpad werden voorzien van een 
nieuwe asfaltlaag.

  In de winter werd verder gegaan met het opknappen en 
vernieuwen van de waterspeelplaats in recreatiegebied 
Gaasperplas. Natuurlijke materialen en nieuwe speeltoestellen 
moeten kinderen stimuleren tot buiten spelen.

  In de maanden oktober en november werden twee bruggen 
in recreatiegebied De Hoge Dijk vervangen en werd een brug 
opgeknapt. De fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal ter 
hoogte van het Diemerbos kreeg een nieuwe slijtlaag.

  In opdracht van Rijkswaterstaat werden voor het project A9 
Gaasperdammerweg bomen gekapt en zandophogingen 
gemaakt bij knooppunt Holendrecht nabij recreatiegebied 
Ouderkerkerplas. 

  In september organiseerden bewoners uit Amsterdam de 
tweede editie van Film aan de Gaasperplas.

  Zwemvereniging het Y organiseerde voor de vijfde keer haar 
open water-wedstrijd in recreatiegebied Gaasperplas. De Sky 
Radio Run deed eveneens het recreatiegebied aan.

  Leerlingen van Scholengemeenschap Reigersbos gingen 
voor hun maatschappelijke stage aan de slag in het 
Gaasperplaspark met het opruimen van zwerfafval, het 
knotten van wilgen en het vrijzagen van waterkanten.

  Met stadsdeel Amsterdam Zuidoost vond extra overleg plaats 
over handhaving bij de Gaasperplas, waarbij controle op het 
hondenbeleid in het gehele gebied bijzondere aandacht kreeg.

  In het kader van recreatieve routes in Amstelland is de tweede 
fase van het project fietspaden Diemerbos aangelegd, zijn 
enkele gevaarlijke bochten in het fietspad naar Abcoude 
gereconstrueerd én is de wandelverbinding OOIJ-Overdiemen 
aangelegd.

Amsteldijk-Noord 55
1183 TE Amstelveen
T  020 496 56 56 
E    info@groengebied 

amstelland.nl 
I    www.groengebied 

amstelland.nl
 Gaasperplaspark
 Ouderkerkerplas

Groengebied Amstelland 
is het landelijk gebied ten 
zuiden van Amsterdam, 
tussen Amstelveen en het 
Amsterdam Rijnkanaal. De 
belangrijkste troefkaarten 
van Amstelland zijn 
de cultuurhistorische, 
recreatieve en natuur-
waarden van het gebied. 
Het gebied wordt omringd 
door stadsranden en 
bevindt zich nabij een 
economisch zwaartepunt 
van Nederland: de 
Amsterdamse Zuidas. 
Dankzij de unieke ligging is 
het mogelijk om vanuit het 
centrum van Amsterdam 
binnen 10 minuten in 
Groengebied Amstelland 
te zijn.

Specifieke voorzieningen: 
pontjes over de Amstel, 
sluisjescomplex, 
waterspeelplaats 
Gaasperplas, 
Ouderkerkerplas en 
speelsloot Hoge Dijk

Oppervlakte: 4.000 
hectare werkgebied, 712 
hectare beheergebied en 
188 hectare water

Aantal bezoeken: 
3.221.000

Deelnemers gemeenschappe-
lijke regeling Groengebied 
Amstelland 
Gemeente Ouder-Amstel

Gemeente Amstelveen
Gemeente Amsterdam
Gemeente Amsterdam 
  Stadsdeel Oost
Gemeente Amsterdam 
  Stadsdeel Zuidoost
Gemeente Diemen
Provincie Noord-Holland 

Bestuursleden 
per 31-12-2015

Mw. M.T.J. Blankers-Kasbergen, 
voorzitter
Dhr. P. Bot
Dhr. A. Choho
Mw. N. Özütok

Dhr. E. Jaensch

Dhr. R.P. Grondel
Dhr. Tj.P.J. Talsma 
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GROENGEBIED AMSTELLAND



TOTALE BATEN GROENGEBIED 
AMSTELLAND 2015
(totaal € 3.360.537,-)

TOTALE LASTEN GROENGEBIED 
AMSTELLAND 2015
(totaal € 3.247.239,-)

 Exploitatieopbrengsten 18,5%
 Provincie Noord-Holland 22,8%
 Gemeente Amsterdam 40,1%
 Gemeente Amstelveen 12,7%
 Gemeente Diemen 3,8%
 Gemeente Ouder-Amstel 2,1%

 Gebiedsbeheer 68,4%
 Bestuursadvisering 7,0%
 Financiën 0,3%
 Communicatie 2,2%
 Inrichting & ontwikkeling 7,4%
 Secretariaat 1,3%
Toezicht 13,4%

Recreatief karakter: fietsen, 

wandelen, zonnen, zwemmen, 

waterrecreatie, golfen en 

natuurbeleving
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RECREATIEGEBIED HET TWISKE
OPVALLEND IN 2015

  Ook in Het Twiske hield de juli-storm flink huis. Uit voorzorg 
werd het dancefestival Welcome to the Future afgelast. Er 
moesten circa vijfenzeventig gesneuvelde bomen worden 
opgeruimd en er ontstond schade aan een waterleiding en 
een hokje van een betaalautomaat. Op de plekken waar 
beeldbepalende bomen stonden, werden later nieuwe 
exemplaren geplant.

  In het voorjaar werden in Het Twiske vijf bruggen vervangen.
  In april organiseerden de ondernemers wederom 
een feestelijke open dag als begin van het nieuwe 
recreatieseizoen.

  Medio maart kreeg IVN-Twiske een nieuw onderkomen in de 
boerenhuiskamer van zorgboerderij De Marsen als startpunt 
voor haar activiteiten. 

  Op zaterdag 9 november konden natuurliefhebbers op 
twee plekken in Het Twiske aan de slag tijdens de Landelijke 
Natuurwerkdag, die werd georganiseerd door Landschap 
Noord-Holland.

  Het recreatieschap ging in 2015 op zoek naar een nieuw 
grootschalig evenement, als aanvulling op de bestaande 
festivals Welcome to the Future, Lentekabinet en Eastville. 
De werving leverde goede kandidaten op waarmee het 
selectieproces werd voortgezet.

  De Noord-Hollandse natuur- en recreatieorganisaties en de 
provincie organiseerden een gezamenlijke handhavingsactie 
waarbij met name de regels voor mountainbikers 
nadrukkelijk onder de aandacht werden gebracht.

Noorderlaaik 1
1511 BX Oostzaan
T  075 684 43 38
E  info@hettwiske.nl 
I  www.hettwiske.nl
 twiskewaterland

Recreatiegebied Het 
Twiske ligt tussen 
Amsterdam, Zaandam 
en Purmerend. Het 
gebied bestaat voor een 
derde deel uit water met 
daaromheen stranden, 
speel- en ligweiden, 
dagkampeerterreinen, 
bos, natuurgebieden en 
weilanden.

Specifieke voorzieningen: 
bezoekerscentrum, 
jachthaven, 
beheerboerderij, 
waterspeelplaats, 
speelsloot, 
avonturenspeelplaats, 
horeca

Oppervlakte: 650 hectare 
werk- en beheergebied en 
200 hectare water

Aantal bezoekers: 
1.267.000

Deelnemers 
gemeenschappelijke regeling 
Twiske – Waterland
Gemeente Landsmeer
Gemeente Alkmaar
Gemeente Amsterdam 
Gemeente Beemster
Gemeente Edam-Volendam
Gemeente Oostzaan
Gemeente Purmerend
Gemeente Waterland
Gemeente Wormerland
Gemeente Zaanstad 
Gemeente Zeevang

Provincie Noord-Holland 

Bestuursleden 
per 31-12-2015
Mw. A.C. Nienhuis, voorzitter
Dhr. J.P. Nagengast
Dhr. A. Choho
Mw. A.J.M. van Beek
Dhr. W.H.M. Rijkenberg
Dhr. J. Klinkhamer
Dhr. G. Nijenhuis
Mw. G.J.M. Bekhuis
Dhr. J. Schalkwijk
Mw. L. Vissers-Koopman
Mw. T.M.C. van den Heuvel- 
Van Raaij
Dhr. Tj.P.J. Talsma 
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RECREATIESCHAP TWISKE-WATERLAND



TOTALE BATEN RECREATIESCHAP 
HET TWISKE

(totaal € 2.185.859,-)

TOTALE LASTEN RECREATIESCHAP 
HET TWISKE 2015

(totaal € 2.272.896,-)

 Exploitatieopbrengsten 22,2%
 Financiële baten  0,1%
 Provincie Noord-Holland 44,8%
 Gemeente Amsterdam 18,3%
 Gemeente Zaanstad 9,1%
 Gemeente Purmerend 3,6%
 Gemeente Landsmeer  1,3%
 Gemeente Oostzaan  0,6%

 Gebiedsbeheer 70,1%
 Bestuursadvisering 5,5%
 Financiën 7,4%
 Communicatie 3,7%
 Inrichting & ontwikkeling 3,3%
 Secretariaat 1,8%
Toezicht 8,2%

Recreatief karakter: waterrecreatie, 

wandelen, fietsen, paardrijden en 

natuurbeleving
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LANDSCHAP WATERLAND
OPVALLEND IN 2015

  Donderdag 1 oktober openden de wethouders Schütt 
(Zeevang) en Van de Pol (Koggenland) het wandelpad dat 
Beets met Oudendijk verbindt. Het boerenwandelpad maakt 
deel uit van het Wandelnetwerk Laag-Holland.

  Begin juli werd het eerste informatiepaneel van het 
Sloepennetwerk Laag Holland onthuld door mevrouw A. 
Nienhuis, burgemeester van Landsmeer en vice-voorzitter van 
Recreatieschap Twiske-Waterland. Het sloepennetwerk Laag 
Holland strekt zich uit van Amsterdam Noord tot Alkmaar en 
van Edam tot Uitgeest.

  De Noord-Hollandse natuur- en recreatieorganisaties en de 
provincie organiseerden een gezamenlijke handhavingsactie 
waarbij met name de regels voor mountainbikers 
nadrukkelijk onder de aandacht werden gebracht.

  In 2015 werden bestaande themaroutes en nieuwe trajecten 
opgenomen in de bewegwijzering van het wandelnetwerk. 
Het wandelnetwerk maakt de verbinding tussen 
meerdere routes eenvoudiger, zodat de recreant nog meer 
verschillende routes kan bewandelen.

Noorderlaaik 1
1511 BX Oostzaan
T  075 684 43 38
E  info@landschap 

waterland.nl 
I    www.landschap 

 waterland.nl
 landschapwaterland

Waterland is het gebied 
tussen Amsterdam, 
Zaandam en Hoorn 
en is een agrarisch 
veenweidelandschap 
met daarin enkele 
droogmakerijen en 
natuurreservaten. 
Het landschap wordt 
gekenmerkt door 
weilanden, dijken, 
vaarten, rietkragen, 
stolpboerderijen 
en eeuwenoude 
Zuiderzeestadjes. 

Oppervlakte: 30.000 
hectare werkgebied en 
110 hectare water

Deelnemers 
gemeenschappelijke regeling 
Twiske – Waterland
Gemeente Landsmeer
Gemeente Alkmaar
Gemeente Amsterdam 
Gemeente Beemster
Gemeente Edam-Volendam
Gemeente Oostzaan
Gemeente Purmerend
Gemeente Waterland
Gemeente Wormerland
Gemeente Zaanstad 
Gemeente Zeevang

Provincie Noord-Holland

Bestuursleden 
per 31-12-2015
Mw. A.C. Nienhuis, voorzitter
Dhr. J.P. Nagengast
Dhr. A. Choho
Mw. A.J.M. van Beek
Dhr. W.H.M. Rijkenberg
Dhr. J. Klinkhamer
Dhr. G. Nijenhuis
Mw. G.J.M. Bekhuis
Dhr. J. Schalkwijk
Mw. L. Vissers-Koopman
Mw. T.M.C. van den Heuvel- 
Van Raaij
Dhr. Tj.P.J. Talsma
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RECREATIESCHAP TWISKE WATERLAND 



TOTALE BATEN LANDSCHAP 
WATERLAND

(totaal € 674.471,-)

TOTALE LASTEN LANDSCHAP 
WATERLAND 2015
(totaal € 688.700,-)

 Exploitatieopbrengsten 3,8%
 Financiële baten  0,2%
 Provincie Noord-Holland 49,3%
 Gemeente Amsterdam 22,6%
 Gemeente Oostzaan 10,5%
 Gemeente Graft-de Rijp 3,8%
 Gemeente Wormerland 2,3%
 Gemeente Zaanstad 2,1%
 Gemeente Beemster 2,1% 
 Gemeente Landsmeer  1,4%
 Gemeente Zeevang  0,8%
 Gemeente Edam-Volendam  0,5%
 Gemeente Purmerend  0,3%
 Gemeente Waterland  0,3%

 Gebiedsbeheer 35,1%
 Bestuursadvisering 16,9%
 Financiën 4,0%
 Communicatie 8,7%
 Inrichting & ontwikkeling 32,3%
 Secretariaat 3,0%

Recreatief karakter: routegebonden recreatie zoals 

wandelen, fietsen en kanoën. Verder natuurbeleving 

en watersport. 
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COLOFON





Recreatie Noord-Holland
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2002 RB Haarlem

023 520 28 20

info@recreatienoordholland.nl
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