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VOORWOORD door Nico Slagter

Alweer een jaar voorbij. Het lijkt of de tijd sneller 
gaat naarmate men ouder wordt. Toch hoor ik ook 
dat de jeugd dit zo ervaart. Er zitten er nog steeds 
365 dagen in een jaar, en 24 uur in een dag. In onze 
huidige manier van leven waarin iedereen druk is 
met hollen, vliegen en draven om alles op tijd af te 
krijgen is het wel eens goed om stil te staan, even 
adem te halen en terug te kijken, bijvoorbeeld op 
het afgelopen jaar.

Op 21 maart mochten we naar de stembus om 
nieuwe gemeenteraden te kiezen. Dat is voor 
gemeenteraads- en collegeleden een spannende 
tijd. “Houdt mijn (politieke) bijdrage aan de 
samenleving op of krijg ik het mandaat om nog een 
periode te blijven? En mag ik dan nog bestuurslid 
blijven van het Recreatieschap?” 

Wij hebben dit jaar 
in het algemeen 
bestuur van het 
schap van vier 
bestuurders 
afscheid genomen 
en vier nieuwe 
bestuurders 
welkom geheten. 
Verderop in het 
jaaroverzicht kunt 
u hier meer over 
lezen.
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Drukste zomer ooit?
De zomer van 2018 gaat bij het Recreatieschap de 
boeken in als een van de drukste zomers ooit. 
Ongetwijfeld heeft u het afgelopen jaar ook 
genoten van het mooie weer dat al begon in april 
en doorliep tot in oktober. Van de terreinen en 
voorzieningen van het Recreatieschap werd dan 
ook goed gebruik gemaakt. De mannen van de 
buitendienst stonden ’s morgens extra vroeg op om 
te zorgen dat de terreinen en voorzieningen er pico 
bello bij lagen. Dit hebben ze graag voor u gedaan. 
Mijn complimenten en dank voor de grote inzet! 

De hoge temperaturen en langdurige droogte 
leidden ook tot de afkondiging van ‘code rood’. 
Vanwege deze omstandigheden was er een reëel 
gevaar van bosbrand. In het Streekbos kon dit 
gelukkig net op tijd worden voorkomen.

Natuur- en Recreatieplan
Op een aantal terreinen zijn we bezig geweest met 
een opwaardering. 
Na een brand moest het toiletgebouw in het 
Streekbos worden gesloopt. Dit gaf ons de 
mogelijkheid om op de fundering een nieuw 
gebouw neer te zetten met betere faciliteiten en 
met een moderne uitstraling. 
Het toiletgebouw blijft jaarrond open.
oroever Vlietsingel
Samen met de gemeente Medemblik is de 
Vooroever Vlietsingel aangepakt. Er is een nieuw 
fietspad langs de Vlietsingel aangelegd. Daardoor is 
er een mooiere en veiligere route ontstaan. Aan de 
kant van het Regattacenter is het strand versterkt 
en aan de zeezijde is het pad langs het IJsselmeer 
verbreed. Het is lekker uitwaaien op de Vlietsingel 
met na afloop een kop koffie in strandpaviljoen De 
Zoete Zee!

In 2019
Ik wil ook graag vooruitkijken. Wat gaat het 
Recreatieschap doen in 2019?
In Hoorn is het Recreatieschap betrokken bij de 
ontwikkeling van het stadsstrand en de realisatie 
van het fiets- en wandelpad naar Amsterdam. En 
voor de Vooroever wordt er nagedacht over de 
herinrichting van de Koopmanspolder bij Andijk.

In de loop van 2019 zullen deze plannen concreter 
worden. Uiteraard informeert het Recreatieschap 
hierover via de website, Twitter, Facebook en de 
digitale nieuwsbrief. Ontvangt u de nieuwsbrief nog 
niet? U kunt zich via onze website aanmelden.

In 2019 staan de provinciale verkiezingen op het 
programma. De provincie is een belangrijke partner 
van het Recreatieschap en het provinciaal beleid 
heeft invloed op het regionaal beleid. Zo is er in het 
kader van de waterrecreatievisie heel veel gedaan 
de afgelopen periode. Er zijn subsidies gekregen, 
maar misschien belangrijker is dat de verschillende 
partijen in de provincie structureel samen om 
tafel zitten voor kennisuitwisseling. Er worden 
afspraken gemaakt om de kansen die er liggen 
gezamenlijk te benutten. Wij hopen dat deze wijze 
van samenwerken door het nieuwe college van GS 
wordt voortgezet.
  
Voor het komende jaar wens ik iedereen veel 
plezier toe op de terreinen en voorzieningen van 
het Recreatieschap. Heeft u vragen, tips, ideeën of 
leuke foto’s voor op Facebook: laat het ons weten. 
Samen kunnen we het recreëren in Westfriesland 
op een hoger niveau brengen.

Ik wens u veel plezier met dit jaaroverzicht.

Nico Slagter
Voorzitter Recreatieschap Westfriesland

Het strand bij Vooroever 
Vlietsingel is versterkt

https://recreatieschapwestfriesland.nl/
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Wat een zomer!

Na een koude winter met sneeuw en ijs waarin 
we in maart nog op de schaatsen staan, volgt er 
prachtig weer vanaf april. Tot ver in oktober zijn de 
temperaturen hoog en schijnt de zon uitbundig. 
Voor onze collega’s van Groen- en Recreatiebeheer 
is het een aanmoediging om de terreinen schoon 
en opgeruimd te houden. In periodes met zeer 
mooi weer staan zij voor dag en dauw op om 
de vuilrondes te rijden, en doen dat ook in de 
weekenden. 

Gelukkig krijgen zij er in juni een collega bij: Bart 
Commandeur komt het team versterken.

Bart Commandeur is de nieuwe collega bij 
Groen- en Recreatiebeheer

Ondersteuning beleid en projecten

In 2017 worden er al flinke stappen gezet in de 
uitwerking van het Natuur- en Recreatieplan 
Westfriesland en in 2018 staan er zeer diverse 
projecten op de agenda (zie Natuur- en 
Recreatieplan). 

Om hier handen en voeten aan te geven wordt 
Femke de Feber-de Water per 1 februari vanuit de 
SED-organisatie voor een periode van drie jaar door 
het Recreatieschap ingehuurd.

Femke de Feber-de Water komt het  
Recreatieschap versterken

https://recreatieschapwestfriesland.nl/natuur-en-recreatieplan 
https://recreatieschapwestfriesland.nl/natuur-en-recreatieplan 
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Dagdroom van Simon Broersma
Wisseling van de wacht in het algemeen bestuur

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart is het algemeen bestuur gedeeltelijk in samenstelling 
gewijzigd. Zo is er afscheid genomen van GertJan Nijpels, burgemeester van Opmeer en al sinds 2004 lid 
van het algemeen bestuur. In de afgelopen veertien jaar leverde hij steeds, met veel gevoel voor humor, 
een constructieve bijdrage vanuit de kleinste gemeente van Westfriesland. Zijn opvolger Alex Kalthoff 
wensen wij veel succes. GertJan blijft als burgemeester van Opmeer een graag geziene gast bij het 
Recreatieschap.

Ook neemt het Recreatieschap afscheid van Ben Tap, wethouder uit Hoorn. Ben was lid van het algemeen 
bestuur sinds 2014 en ook zijn positieve bijdragen zullen worden gemist. Hij blijft wethouder in het 
college van Hoorn. Zijn afvaardiging in het algemeen bestuur is overgenomen door Simon Broersma. 
Simon stelt zich kort voor in zijn Dagdroom die hij voor dit jaaroverzicht heeft geschreven. Ook hem 
wensen wij veel succes.

Vanuit Drechterland is burgemeester Michiel Pijl afgevaardigd. Hij neemt de plaats in van Peter Kuiken. 
Peter was korte tijd lid van het algemeen bestuur na het plotselinge overlijden van wethouder Vincent 
Reus in juni 2017. Ook Peter willen wij hartelijk bedanken voor zijn inzet en bijdragen en wij wensen 
Michiel veel succes.

Tot slot verwelkomt het Recreatieschap Esther Heutink-Wenderich uit Enkhuizen. Zij is in september 2018 
aangesteld als wethouder in Enkhuizen en zij vervangt Erik Struijlaart, sinds 2017 lid van het algemeen 
bestuur. Met Esther is het aandeel vrouwelijke leden in het algemeen bestuur verdubbeld. Wij wensen 
Esther veel succes en uiteraard bedanken wij ook Erik van harte voor zijn bijdragen en inzet.

Samen met Caroline van de Pol uit Koggenland, Harry Nederpelt uit Medemblik en Nico Slagter vormen 
zij het algemeen bestuur van het Recreatieschap. Het algemeen bestuur vergadert eenmaal per kwartaal. 
Vanuit het algemeen bestuur is een dagelijks bestuur gevormd dat bestaat uit Nico Slagter, Caroline van 
de Pol en Simon Broersma. Zij komen maandelijks bij elkaar. 

De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn openbaar. De agenda en stukken zijn op onze website te 
vinden.

Uitgebreidere bediening sluis en 
brug bij Rustenburg – Project NRP

Een andere afspraak met het hoogheemraadschap 
is dat de doordeweekse bediening ook dit jaar weer 
door de vaste groep vrijwilligers wordt gedaan. 
De groep is inmiddels uitgebreid en wethouder 
Caroline van de Pol van Koggenland feliciteert de 
nieuwe vrijwilligers van harte met hun behaalde 
diploma. Op 16 april starten zij het seizoen onder 
een stralend zonnetje. 

De vrijwilligers met wethouder Caroline van de 
Pol bij de sluis van Rustenburg

https://recreatieschapwestfriesland.nl/organisatie/bestuursstukken/
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Jubileum voor Recreatieschap 
Westfriesland

Op 1 juni 1973 wordt het ‘Rekreatieschap 
Westfriesland’ opgericht (toen nog geschreven met 
een k). Dit jaar bestaan we 45 jaar, reden voor een 
bescheiden feestje. Onder een stralend zonnetje 
gaan de medewerkers lekker lunchen. Tijdens 
RecreActief Westfriesland op 7 september staan we 
met een kwissss uitgebreider stil bij wat er in die 45 
jaar allemaal is bereikt.

Projecten uit het Natuur- en 
Recreatieplan

Ook dit jaar zet het Recreatieschap de schouders 
onder de uitvoering. In dit jaaroverzicht kunt u ze 
herkennen aan de aanduiding ‘Project NRP’. 
Op onze website vindt u de lopende projecten en 
het uitvoeringsprogramma.

Knelpunten vaarroutenetwerk 
Westfriesland – Project NRP

Via de website van het Recreatieschap kunnen 
wa terrecreanten knelpunten in het vaarroute net-
werk melden. Van deze mogelijkheid wordt mede 
door het langdurige fraaie weer veelvuldig gebruik 
gemaakt. De meldingen variëren van weggegooide 
fietsen die onder de waterspiegel liggen tot 
overda dige plantengroei. 
Samen met het hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier maakt het Recreatieschap 
duidelijke afspraken over het waterbeheer waarmee 
tegelijkertijd de kwaliteit van de vaarrecreatie 
wordt verbeterd. Het hoogheemraadschap zal op 
kosten van het Recreatieschap extra maaien in de 
hoofdroutes van het vaarroutenetwerk als die snel 
dichtgroeien.

Overdadige waterplantengroei wordt in de 
hoofdroutes van het vaarnetwerk aangepakt

Directeur Karel Schoenaker kijkt terug op 45 jaar 
Recreatieschap : “Het schap is ouder dan de directeur”

https://recreatieschapwestfriesland.nl/natuur-en-recreatieplan/
https://recreatieschapwestfriesland.nl/wp-content/uploads/2018/12/Uitvoeringsprogramma-NRP-versie-19-12-18.pdf
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Dagdroom van Simon Broersma

Dagdroom van Simon Broersma

Het Recreatieschap Westfriesland loopt als 
een rode draad door mijn leven. Als ik aan 
het Recreatieschap denk, dan denk ik aan de 
zomerse ritjes met mijn ouders en broers naar het 
Streekbos in de jaren ’80. Heerlijk zwemmen in de 
recreatieplas en een ijsje halen bij de kiosk. Of in 
de winter om er te schaatsen. 

Op latere leeftijd fietste ik zelf graag door het 
Egboetswater, een echt natuurgebied dichtbij 
huis. En begin jaren ‘90 zeilde ik tijdens de 
zomervakanties vaak met mijn buren mee naar het 
Vluchthaventje van Wijdenes. 
In diezelfde periode zat ik bij kanovereniging Flevo 
in Hoorn en peddelde ik door de Hulk. Zomaar 
wat gebieden van het Recreatieschap die een 
belangrijk onderdeel waren en zijn in mijn leven.

Fijne samenwerking
Sinds 5 juni 2018 ben ik wethouder in de 
gemeente Hoorn en mag ik zitting nemen in 
het bestuur van ons Recreatieschap. Ik zeg met 
nadruk ‘ons’, namelijk van de zeven Westfriese 
gemeenten. Ik merk dat er op een hele prettige 
en constructieve manier met elkaar wordt 
samengewerkt op allerlei terreinen maar zeker op 

het terrein van het Recreatieschap. Verschillende 
projecten zijn gezamenlijk opgepakt, want een 
vaarroute houdt niet op bij een gemeentegrens. 
Ik ervaar de nuchtere en betrokken aanpak als 
prettig. Er wordt vooral gewoon hard gewerkt door 
deskundige medewerkers, zoals Piet Copier. 

Complimenten uit de provincie
Laatst was ik bij een provinciale conferentie over 
water en recreatie met allemaal bestuurders 
en organisaties uit Noord-Holland. Daar kreeg 
de regio Westfriesland en in het bijzonder het 
Recreatieschap verschillende complimenten. Door 
onze innige samenwerking halen wij ook veel meer 
binnen dan andere regio’s in onze provincie. Grote 
complimenten dus voor de vorige bestuurders en 
alle medewerkers maar zeker ook voor voorzitter 
Nico Slagter en directeur Karel Schoenaker. Zij 
trekken in mijn ogen met veel enthousiasme de 
kar.
 
RecreActief Westfriesland: interessant voor 
raadsleden
Wat ik voor de komende jaren belangrijk vind 
is dat wij ook de Westfriese raadsleden goed 
meenemen in wat het Recreatieschap allemaal 
doet. Een aantal weet dat natuurlijk heel goed 
maar een groot deel ook niet. RecreActief 
Westfriesland is hiervoor een mooie gelegenheid. 
Ik hoop tijdens RecreActief 2019 veel raadsleden 
te ontmoeten. Het is naast een nuttige vooral ook 
een hele leuke ochtend of middag.

Dagje aan zee in Hoorn
Nu denkt u vast ‘Waar blijft zijn droom?’ 
Nou mijn droom is de volgende: omdat het 
Recreatieschap het goed doet en omdat vele 
Horinezen al jarenlang gebruik maken van de 
prachtige terreinen in onze regio zou ik het 
fantastisch vinden als het Recreatieschap over 
enkele jaren ook het stadsstrand bij Hoorn gaat 
beheren. Zo brengen wij het Recreatieschap 
midden in de stad en kunnen alle mensen uit 
Westfriesland genieten van een dagje aan zee in 
Hoorn!

Simon Broersma, wethouder Hoorn en lid dagelijks 
en algemeen bestuur
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Bezoek gedeputeerde Tekin – vaar-
tocht door De Weelen – Project NRP

In juli komt gedeputeerde Adnan Tekin op 
uitnodiging  van het Recreatieschap op bezoek. 
Doel van het bezoek is om de gedeputeerde de 
meerwaarde van de (vaar)recreatie in de Westfriese 
natuurgebieden te laten zien, maar ook de opgaven 
die er liggen om dat mogelijk te maken en te 
houden. Hiervoor wordt een vaartocht door onder 
andere De Weelen georganiseerd. Dit prachtige 
gebied is in beheer bij Staatsbosbeheer, dat ook 
meevaart op de ‘skuit’. Het is niet alleen een 
prachtig gebied, maar ook een gebied dat aandacht 
vraagt. Het huidige beheer sluit niet altijd aan bij 
de wens vanuit de recreatie. Tijdens de vaartocht 
bespreken de partijen op een constructieve wijze 
de (on)mogelijkheden van recreatief gebruik van 
het gebied en het beheer dat daar voor nodig is. 
De gedeputeerde krijgt van het Recreatieschap en 
Staatsbosbeheer het verzoek om een onderzoek 

Voorzitter Nico Slagter (staand) in gesprek met 
gedeputeerde Adnan Tekin (uiterst rechts)

Vaarroutenetwerk Westfriesland – 
Project NRP

2018 Is het jaar van de officiële opening van het 
200 kilometer lange sloepennetwerk in Noord-
Holland. Het Recreatieschap haakt hier graag bij 
aan en voert in samenwerking met de Westfriese 
gemeenten een nieuwe knooppuntbewegwijzering 
van het vaarnetwerk in Westfriesland door. 

Niet alle vaarwegen in Westfriesland zijn geschikt 
voor sloepen maar wel voor vaartuigen met minder 
diepgang zoals kano’s, fluisterbootjes of schuitjes. 
Er komt een vaarkaart online waar veel vraag naar 
is. Volgend jaar worden ook de aanvaarroutes naar 
het netwerk bewegwijzerd en verschijnt er een 
nieuwe kaart.

te doen om te bekijken of dit vraagstuk in 
gezamenlijkheid kan worden opgepakt. Wij hopen 
dat dit een positief vervolg krijgt.

https://recreatieschapwestfriesland.nl/wp-content/uploads/2018/07/vaarkaart-Westfriesland.pdf
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RecreActief Westfriesland

Op 7 september organiseert het Recreatieschap 
voor de vijftiende keer RecreActief Westfriesland, 
de relatiedag van het Recreatieschap. Locatie is 
De Vooroever bij Medemblik. Deze locatie is niet 
toevallig gekozen; er is het afgelopen jaar in goede 
samenwerking met de gemeente veel gebeurd 
en mogelijk gemaakt, zoals de aanleg van een 
nieuw fietspad, wandelboulevard en de komst van 
Strandpaviljoen De Zoete Zee. 
Voor de komende jaren staat de aanpak van 
Vooroever Koopmanspolder op de agenda. Harry 
Nederpelt, wethouder van Medemblik en lid 
van het algemeen bestuur, besteedt hier tijdens 
zijn presentatie in het Stoommachinemuseum 
ook aandacht aan. Daarnaast komen ook andere 
projecten uit het Natuur- en Recreatieplan 
voorbij. De ochtend eindigt in kasteel Radboud 
met een kwisss met slinkse vragen over 45 jaar 
Recreatieschap. De winnaar is Miranda Jonker. 
De dag is niet compleet als we de gasten niet 
bedanken voor hun geslaagde bijdragen!
Op onze website vindt u de highlights van 
RecreActief Westfriesland.

Goed begin van de dag: ontbijt in strandpaviljoen 
De Zoete Zee

Woordje door wethouder Harry Nederpelt over de 
Vooroever Koopmanspolder

Onthulling van de nieuwe fietswegwijzer

https://recreatieschapwestfriesland.nl/recreactief-westfriesland-op-7-september/
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Winterse weersomstandigheden

De lange, warme zomer kwam al even voorbij maar 
in de eerste maanden van het jaar was er sprake 
van winterse omstandigheden. Door de hoge 
waterstand in het IJsselmeer en de oostenwind 
staan de buitendijkse en laaggelegen gebieden van 
De Vooroever deels onder water. Gevolg van de 
klimaatverandering waarvan te verwachten is dat 
deze in de toekomst steeds vaker hinder zal geven. 
Waar dit overlast veroorzaakt en waar het mogelijk 
is, neemt het Recreatieschap maatregelen om de 
overlast te beperken. Zo is hier een pomp ingezet 
om het fietspad droog te maken.

Op 18 januari trekt een flinke storm over het land. 
Op de terreinen valt de overlast mee en blijft de 
schade beperkt tot afgewaaide takken.

Eind februari wordt het koud, flink koud. Door de 
oostenwind bevriest het water langs het strandje 
bij Vooroever Vlietsingel. Dit winterweer levert 
prachtige plaatjes op! Maar door de harde wind 
stuift ook het wandelpad bij de Vlietsingel onder. 
Het zand wordt door Groen- en Recreatiebeheer 
snel weer opgeruimd.

Vooroever buitendijks onder water

Durfsporten langs de kust – 
Project NRP

Na jaren van inspanning zijn eind 2018 de twee 
kitesurfspots in Westfriesland in Uiterdijk bij 
Schellinkhout en het Nesbos bij De Vooroever 
officieel. Beide locaties zijn populair en in 
overleg met kitesurforganisaties wordt er 
bekeken hoe de voorzieningen en de veiligheid 
voor alle watersportliefhebbers kunnen 
worden geoptimaliseerd. De planning is dat de 
voorzieningen in 2019 gereed zijn.

Kitersurfers in Schellinkhout

Financiën

Voor de financiële verantwoording over 2018 
verwijzen wij u graag naar onze website. Via de 
Nieuwsbrief melden wij wanneer de jaarstukken 
zijn geplaatst.

Door de harde oostenwind stuift het wandelpad op 
Vooroever Vlietsingel onder
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Dagdroom van Simon Broersma

Overdracht havenmeesterschap 
in Wijdenes

Na ruim twintig jaar havenmeester(s) te zijn 
geweest in Wijdenes, dragen Rein Dekker en zijn 
vrouw Lydia en broer Piet Dekker het stokje over 
aan de vrijwilligers van Reddingstation Wijdenes. 
Op een prachtige avond in mei staan we hier bij 
stil, met mooie woordjes van burgemeester Michiel 
Pijl namens het Recreatieschap en voorzitter 
Dick Hansen van het Reddingstation. Vooral de 
goede samenwerking wordt benoemd. Een mooie 
afsluiting en een goed begin wat het Recreatieschap 
betreft.

De vrijwilligers van het Reddingstation Wijdenes 
gebruiken de haven al sinds lange tijd als uitvalbasis 

Foto: Barend Hoekstra

Wandelnetwerk Westfriesland wordt uitgebreid – Project NRP

Dankzij een subsidiebeschikking van de provincie kan het Recreatieschap het wandelnetwerk in Westfriesland 
verder uitbreiden. Het eerste ontwerp bevat achttien nieuwe startpunten waar routes van verschillende 
lengtes beginnen. Door het aan elkaar knopen van bestaande en nieuwe routes ontstaat een regiodekkend 
wandelnetwerk. De eeuwenoude Westfriese Omringdijk wordt onderdeel van het netwerk en bovendien 
als streekpad opgenomen. De verwachting is dat het netwerk in juni 2020 klaar zal zijn. Het project wordt 
uitgevoerd door Recreatie Noord-Holland.
De kosten van de uitbreiding van het wandelnetwerk kost ongeveer € 700.000. De provincie financiert 
ongeveer 50%.

Subsidies

Voor verschillende projecten uit het NRP ontvangt het Recreatieschap subsidie van de provincie Noord-Holland. 

In 2018 zijn de volgende subsidies toegezegd:

Ontwikkeling wandelnetwerk
        
         ± 350.000 euro

Verbetering van de vaarroute Rustenburg-Verlaat
   
           50.000 euro

Aanpak knelpunten vaarnetwerk
 
           250.000 euro

voor het redden en helpen van mens, dier en 
materiaal in nood op het Markermeer. Dit doen 
zij snel, professioneel en kosteloos met hun twee 
reddingboten.
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Essenkap door ziektes

Ook Westfriesland ontkomt niet aan de 
essentaksterfte die in heel Europa woedt. Op 
basis van onderzoek wordt geschat dat minder 
dan 5% van de essen deze ziekte zal overleven. 
In het Streekbos, Egboetswater, De Hulk, De 
Leijen, het Nesbos en op de Vooroevers bij 
Medemblik staan ook aangetaste bomen. Door 
de ziekte kunnen gevaarlijke situaties ontstaan als 
takken poreus worden en onverwachts afbreken. 
Hierdoor is kappen van te ver aangetaste bomen 
onvermijdelijk. Daarnaast kunnen essen aangetast 
raken door de bastwoekerziekte.
Om een kaalslag in het bos te voorkomen wordt 
de kap van aangetaste bomen eind 2018 zo veel 
mogelijk meegenomen in de reguliere dunning.rk en 

Bevordering biodiversiteit – 
Project NRP

Tweehonderdvijftig Kempische heideschapen 
starten eind mei met het begrazen van een deel van 
het Egboetswater. In totaal vier hectare wordt in 
drie periodes van elk tien dagen door de schapen 
beheerd. De inzet van een schaapskudde draagt bij 
aan de bevordering van de biodiversiteit, een van 
de invullingen van de doelstellingen uit het Natuur- 
en Recreatieplan. 

Een andere manier van invulling is de kwalitatieve 
verbetering van het bestaande groenareaal. Dit kan 
door het aanleggen van kruiden- en bloemenrijke 
bermen en bloem- en vruchtdragende struiken. Het 
gebeurt ook door andere manieren van maaien. 
Op een aantal eilandjes in De Hulk vlakbij Hoorn 
maait het Recreatieschap twee keer per jaar. Op die 
manier kunnen bijen goed leven, maar wordt de 
grasgroei wel onder controle gehouden en kunnen 
andere planten blijven staan als voeding voor 
insecten en om zich uit te zaaien.

Schadelijke planten als akkerdistel en berenklauw 
of exoten als Japanse duizendknoop worden 
wel in toom gehouden. Dit is verplicht vanuit de 
distelverordening, maar zien wij ook als goed 
nabuurschap naar agrariërs, burgers en terrein-, 
water- en wegbeheerders.

Aangetaste es

Grote kattenstaart met hommel

Schaapskudde in het Egboetswater
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Beleidsmedewerker Femke de Feber,  
communicatieadviseur Renate Zwart en directeur 
Karel Schoenaker stellen elkaar zes vragen

Femke, wil je je eerst even voorstellen?
“Voor wie mij nog niet kent: ik ben Femke 
de Feber. Sinds februari 2018 werk ik bij het 
Recreatieschap als beleidsmedewerker. Bij 
het Recreatieschap houden we ons bezig met 
regionale projecten op het gebied van recreatie 
en het uitvoeringsprogramma van het Natuur- 
en Recreatieplan Westfriesland. Deze projecten 
hebben tot doel om Westfriesland recreatief 
aantrekkelijker te maken voor zowel de bewoners 
als de bezoekers van buiten de regio. Een 
afwisselende functie, waarbij elk project weer een 
andere aanpak vereist.”
 
Renate, hoe vind je het om zelf aan ‘de andere 
kant’ van de pen te zitten?
”Leuk dat je dat vraagt. Ik begon in 2008 als 
voorlichter bij het Recreatieschap. Uiteraard was 
er sinds 1973 al veel over het Recreatieschap 
geschreven en verschenen, en dat mocht ik nu 
gaan doen. Ik weet nog dat ik in die tijd in het 
Streekbos stond en las dat er informatie over 
de Bronstijd zou komen. Ik dacht: “Dat ga ik 
schrijven!” Grappig genoeg is dat ook zo gebeurd. 
In dit digitale tijdperk zijn de middelen van 
informatievoorziening veel uitgebreider geworden; 
naast een opgefriste website zijn we te vinden 
op Facebook en Twitter en posten we regelmatig 
nieuws. We proberen om zo de interactie met de 
gebruikers van onze voorzieningen te vinden en 
verbeteren. Om nu wat over mezelf te vertellen 
vind ik lastig hoor. Te bescheiden denk ik, haha. 
Maar kort gezegd heb ik de leukste baan die 
er bestaat: de projecten en plannen die het 
Recreatieschap voor deze prachtige regio heeft, zo 
inspirerend mogelijk voor het voetlicht brengen. 
Dat doe ik uiteraard niet alleen. Alle collega’s bij 
het schap dragen op hun manier een steentje 
bij want zonder hun input zou ik niets te melden 
hebben.”

Karel, waarom doe je wat je doet (in je 
dubbelrol)?
“Ik ben in 2007 binnengekomen als junior 
beleidsmedewerker. Sinds dat moment heb ik 
de organisatie enorm zien veranderen. De crisis 
leidde er toe dat de formatie voor beleid en 
projecten inkromp, de samenwerking met de 
provincie werd anders, ziek en zeer leidde tot 
afscheid van medewerkers, gemeenten fuseerden 
en camping De Ursemmerplas werd verkocht. 
Toen in juli 2016 parttime-directeur Robert Reus 
de organisatie verliet ben ik gevraagd om directeur 
te worden bij het schap, gecombineerd met mijn 
huidige taken. Zeg maar operationeel directeur. 
Voor mij is dit een ideale combinatie. Ik mag op 
hoofdlijnen de organisatie aansturen en me tegen 
de politieke kant van het Recreatieschap aan 
bemoeien maar ook inhoudelijk bezig zijn met 
de uitvoering van het Natuur- en Recreatieplan. 
Om te voorkomen dat dit ten koste gaat van de 
beleidscapaciteit is Femke bij ons gekomen om dit 
op te vullen.” 

Femke, waar kijk je met plezier op terug (één jaar 
na detachering)?
“Ik kijk vooral met veel plezier terug op de 
positieve werksfeer die er is binnen het 
Recreatieschap. Daarnaast heeft er het afgelopen 
jaar veel plaatsgevonden op recreatiegebied, 
bijvoorbeeld het project ‘Herinrichting Vooroever 
Koopmanspolder’. Bij dit project is een aantal 
stakeholders betrokken, vaak met uiteenlopende 
belangen. Ook is er een hoop gaande in de 
omgeving, zoals de ontwikkelingen van de 
Kustzone Andijk en het IJsselmeergebied. Hierdoor 
is het maken van keuzes bij dit project best een 
uitdaging, maar ook erg leuk om te doen.”

Renate, wat is het mooiste wat je bij het 
Recreatieschap hebt bereikt?
“Er zijn veel dingen waar ik blij van word bij het 
schap, maar het leukste is toch wel de jaarlijkse 
organisatie van RecreActief Westfriesland. We 
laten in een dagdeel zien wat we hebben gedaan 

Een driegesprek -
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in het afgelopen jaar of kijken vooruit naar wat er 
op de planning staat. Bij RecreActief Westfriesland 
zijn onze stakeholders zoals raadsleden en 
bestuurders van de zeven Westfriese gemeenten 
te gast, maar ook samenwerkingspartners als de 
provincie en het hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier. We proberen altijd een 
afwisselend programma op te zetten en dat gaat, 
als Recreatieschap zijnde, best wel makkelijk. 
We hebben immers deze hele, prachtige regio 
als werkplek. De reacties die we na afloop van 
onze gasten krijgen zijn vrijwel altijd positief en 
mochten ze dat een keer niet zijn, dan zijn het 
goede tips voor verbetering die we uiteraard 
zullen meenemen.”

Het Recreatieschap viert dit jaar zijn 45e 
jubileum. Wat doet het schap over tien jaar? 
Na een korte stilte zegt Femke: “Westfriesland 
zal zich als regio steeds meer op de kaart zetten 
op het gebied van recreatie. Volgens mij wordt 
er steeds meer gezocht naar verbindingen en 
thema’s. Hierbij denk ik bijvoorbeeld aan de 
projecten het “Waterrijk museum” en de “Agenda 
IJsselmeergebied 2050”. Doordat overheden 
en ondernemers projecten integraal oppakken 
krijgen deze een hoger ambitieniveau. Een mooie 
ontwikkeling!”

Karel vult aan: “Ik hoop dat de regio de ingezette 
lijn voor de regionale samenwerking voort 
blijft zetten. En dat opgaven en kansen die op 
onze regio afkomen in gezamenlijkheid worden 
opgepakt en vooral ook benut. Als dat het geval 
is, dan kan het Recreatieschap daar een grote rol 
in spelen als het gaat om de recreatie, natuur en 
het landschap. Over tien jaar verwacht ik dat het 
Natuur- en Recreatieplan voor een groot deel 
is uitgevoerd en weer ‘opgefrist’ moet worden 
om het te actualiseren. Hopelijk met als doel om 
nog hogere ambities neer te zetten voor een nog 
mooier Westfriesland waarin de kwaliteiten van 
natuur, landschap, wonen, werken en recreëren 
in de regio in harmonie samengaan en elkaar 
versterken.”
Renate zegt hierop: “Ik sluit me graag bij jullie 
aan. Ik hoop dat de sterke punten zoals het 
kleinschalige landschap en de eigenheid van 
de regio bij alle ontwikkelingen niet uit het oog 
worden verloren. Westfriesland heeft veel te 
bieden en er vallen nog veel mooie zaken te 
realiseren. Het Recreatieschap maakt zich daar 
graag hard voor!”

V.l.n.r.: Karel Schoenaker, Femke de Feber en Renate Zwart
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Rondje over de terreinen - 
wetenswaardigheden

Egboetswater
In maart zijn onze collega’s van Groen- en 
Recreatiebeheer getuigen van een bijzonder 
fenomeen in het Egboetswater: een bijeenkomst 
van tuinkabouters! In de natuur raak je nooit 
uitgespeeld en om ze verder niet te storen blijft de 
locatie geheim.

De Hulk
In De Hulk knappen de collega’s van Groen- en 
Recreatiebeheer een van de vele bruggen op. 
Net als bij vervanging en onderhoud bij andere 
kunstwerken, wordt zo veel mogelijk gebruik 
gemaakt van duurzame materialen. Deze brug is 
gemaakt van bamboe dat minstens vijftien jaar mee 
zal gaan.

De Leijen
In De Leijen wordt een bestaande brug van een 
nieuw brugdek voorzien. Ook bij deze brug is het 
duurzame materiaal bamboe toegepast.

Streekbos
Op de fundering van het toiletgebouw dat in 2017 
afbrandde, wordt een nieuw gebouw neergezet.
Om recreanten van dienst te kunnen zijn plaatst het 
Recreatieschap tijdelijk een mobiel toiletgebouw en 
containers voor opslagmogelijkheden. In juli wordt 
het nagelnieuwe gebouw door voorzitter Nico 
Slagter geopend.

Op het dagkampeerterrein in het Streekbos staat 
een klimboom die vaak door kinderen wordt 
gebruikt. Helaas is de boom ziek en moet het 
Recreatieschap de boom verwijderen. Uiteraard 
worden er nieuwe bomen geplant.

Tuinkabouters in het Egboetswater

Nieuwe brug in De Hulk

Een mobiel toiletgebouw als tijdelijke oplossing in 
het Streekbos...

Nieuwe bomen op het dagkampeerterrein in het 
Streekbos

... en het nagelnieuwe toiletgebouw in het 
Streekbos
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Vooruitblik 2019

Gemeente Medemblik
Er zijn nog meer plannen voor de Vooroever, zoals de herinrichting van Vooroever Koopmanspolder bij Andijk. 
Maar de kust tussen Medemblik en Enkhuizen biedt veel kansen op het gebied van watersport, recreatie en 
toerisme. De gemeente Medemblik werkt in 2019 aan een visie voor dit gebied. Het Recreatieschap is nauw 
betrokken bij dit proces en de opgaven voor de Vooroever Koopmanspolder worden meegenomen in de 
ontwikkelingen.

Gemeente Hoorn
In Hoorn is het Recreatieschap betrokken bij de ontwikkeling van het stadsstrand. Hoorn wil graag het 
grootste stadsstrand van Nederland realiseren en hiervoor aanhaken bij de dijkverzwaring die door het 
hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier wordt uitgevoerd. In de dijkverzwaring wordt tegelijkertijd 
de fiets- en wandelverbinding naar Amsterdam meegenomen. Beide projecten dragen bij aan een 
kwaliteitsverbetering van de kustlijn. Het Recreatieschap adviseert en denkt mee in het proces.

Gemeente Koggenland
Er zijn plannen om recreatiegebied De Hulk in Koggenland een kwalitatieve impuls te geven. In de gemeente 
Hoorn zijn er plannen om het Dwaalpark op te waarderen. Beide partijen hebben besloten om te kijken hoe 
de plannen elkaar kunnen aanvullen en versterken en/of hoe de gebieden beter op elkaar aangesloten kunnen 
worden. 

Vooroever Koopmanspolder wordt heringericht
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Het Recreatieschap

Het Recreatieschap werkt met veel partijen samen aan een gevarieerd aanbod van natuurlijke 
recreatievoorzieningen. Met de Westfriese gemeenten die als eigenaren van het Recreatieschap  
alle vertegenwoordigd zijn in het algemeen bestuur, maar ook met hun raden, formeel via de 
zienswijzeprocedures en via de regionale raadsledenbijeenkomst, maar ook informeel door nieuwsbrieven en 
RecreActief Westfriesland. Contacten die wij erg belangrijk vinden.

Het aantal partners is groot. Wij doen ons best u allemaal zo goed mogelijk te betrekken en te informeren. Dat 
geldt natuurlijk ook voor onze recreanten. Via onze website, nieuwsbrief en social media kunt u ons en onze 
werkzaamheden volgen. Ook voor vragen, ideeën, suggesties of een mening over onze voorzieningen kunt u 
ons bereiken. U kunt uw reactie via de link direct aan ons doorgeven: Ik wil graag reageren

De medewerkers van het Recreatieschap Westfriesland, met voorzitter Nico Slagter

Bezoekadres: De Middend 2, 1611 KW Bovenkarspel
Postadres: Postbus 20, 1610 AA  Bovenkarspel
Telefoon: (0228) 565750
Mail: info@recreatieschapwestfriesland.nl
Website: www.recreatieschapwestfriesland.nl

Wilt u van onze projecten en werkzaamheden op de 
hoogte blijven? U kunt zich voor onze Nieuwsbrief 
aanmelden op recreatieschapwestfriesland.nl 

                            Kent u ons al op Facebook en Twitter?

Colofon

https://recreatieschapwestfriesland.nl/contact/
https://recreatieschapwestfriesland.nl 
https://www.facebook.com/RecreatieschapWF
https://twitter.com/recreatieschWF
https://www.facebook.com/RecreatieschapWF/
https://twitter.com/RecreatieschWF



