
Vaststelling visie ‘Natuur en recreatie
in Hollandse landschappen’ en 
uitvoeringsplan

Overdracht Erfgoedpark De Hoop 
en Landgoed Rorik

2021 in
vogelvlucht

Tussen Alkmaar, het Noordzeekanaal en Zaanstad kun je uitstekend recreëren. Recreatiegebied Alkmaarder- en Uitgeester-
meer biedt een scala aan watersportmogelijkheden, agrarische bedrijvigheid en cultureel erfgoed zoals molens en de Stelling 
van Amsterdam. Een blik op de omgeving heb je vanaf de begroeide heuvels van het Aagtenpark, waar je ook heerlijk kunt 
struinen. Wil je terug naar de natuur? Beleef dan de biologische landbouw op Landgoed Rorik. De vele wandel- en fietsroutes 
in de streek leiden je over slingerende dijken en langs polders en het meer.

Zowel de visie als het uitvoeringsplan zijn in 2021 
vastgesteld. De concretisering van de visie is 
uitgewerkt in het uitvoeringsplan. Op basis van 
de doelen in de Gemeenschappelijke Regeling 
en de kaders en projecten in visie en uitvoe-
ringsplan worden nieuwe ontwikkelingen en 
initiatieven getoetst en/of uitgewerkt met als 
doel een sterk toekomstbeeld en het (financië-
le) bestaansrecht van het recreatieschap te 
verduurzamen. 

Wat hebben we gerealiseerd? Hoe staat het schap er voor?

Het meerjarig onderhouds- en investeringsplan is 
in de meerjarencijfers verwerkt. De kosten en 
investeringen dienen gedekt te worden door 
voldoende inkomsten (participantenbijdragen, 
pacht- en huuropbrengsten en andere bijdragen). 
Het vaststellen van de visie en het uitvoeringsplan 
in 2021 is een belangrijke voorwaarde voor het 
realiseren van een structureel financieel evenwicht.
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Alkmaarder- en Uitgeestermeer

De uitgifte in erfpacht van beide ontwikkel-
locaties is in 2021 afgerond. Na vele jaren van 
bestuurlijke inspanningen is Erfgoedpark De 
Hoop nu volop in bedrijf. Het is gelegen op een 
prachtige, historische locatie en de initiatief-
nemers willen groeien naar een breed recreatief 
aanbod, waarbij het erfgoedpark het kernpunt 
moet worden voor het gebied. Ook bij Land-
goed Rorik zijn de nieuwe ontwikkelingen, zoals 
de biologische landbouw, een boomgaard en de 
mini camping, duidelijk zichtbaar. Beide locaties 
dragen bij aan een breder recreatief aanbod en 
leiden tot lagere onderhoudskosten en 
hogere pachtopbrengsten. 

Bestuur en ondersteuning 17%
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Routes

Het Routebureau heeft een groot 
aandeel gehad in de aanleg van de 
landelijke Waterlinie fietsroute 
(totaal 410 km) van Edam naar 
Bergen op Zoom, die voor een deel 
door het gebied loopt. Daarnaast is 
de wandelroute Dorregeesterpol-
der verlegd, waardoor deze voort-
aan het hele jaar open is.

www.alkmaarder-enuitgeestermeer.nl
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Recreatieterrein Dorregeest

Na de zuidoever van het Uitgeestermeer 
(Erfgoedpark De Hoop) wordt nu ook Dorregeest, 
het recreatieterrein aan de westzijde van het 
meer, aangepakt. Het doel is te komen tot een 
eigentijds recreatief en volwaardig aanbod en 
daarmee een betere benutting van dit terrein. 

35+
verenigingen
actief

De Woudhaven

Na enige vertraging zijn in de tweede helft 
van 2021 verdere stappen gezet in het revi-
taliseren van De Woudhaven. De onderne-
mer heeft bij de gemeente Castricum de 
ruimtelijke onderbouwing ingediend. Er zijn 
met de ondernemer afspraken gemaakt 
over het beheer en onderhoud. Provincie 
Noord-Holland heeft vergunning verleend 
voor een pontje voor wandelaars en kam-
peerders tussen de wal en het eiland. 

Bevordering biodiversiteit Aagtenpark 

Ter bevordering van de biodiversiteit op het 
Aagtenpark wordt hier vaker begraast met 
schapen. Deze begrazing vindt op verschillende 
plekken plaats. Schapen eten grassen, laten 
kruiden staan en verspreiden zaden en insecten. 
Bovendien kunnen ze op voor machines moeilijk 
begaanbare plekken komen.

Bij recreatieterrein De Hoorne is 
samen met de gemeente Castri-
cum en inwoners uit Akersloot 
een nieuwe zwemgelegenheid 
aangelegd. In de planning staan 
nog een amfitheater, natuurvrien-
delijke oevers, een speelbos en 
diverse speeltoestellen.

Recreatieterrein De Hoorne 


