
In deze nieuwsbrief informeert Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer u over het 
laatste nieuws in de recreatiegebieden Alkmaarder- en Uitgeestermeer en de regio IJmond tot 
Zaanstreek met daarin de recreatiegebieden Aagtenpark, de Buitenlanden en de Omzoom.
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Maar liefst negen bijzondere projecten 
worden de komende tijd in gang gezet. 
Dit is vastgelegd in het nieuwe Uitvoerings
plan Alkmaarder en Uitgeestermeer. 
In deze editie van Buitennieuws lichten  
we alvast een paar projecten toe.

Het centraal gelegen Erfgoedpark De Hoop moet hét ontvangst

gebied worden voor activiteiten in de omgeving, met de Stelling 

van Amsterdam om de hoek en zijn goede bereikbaarheid 

voor fietsen, auto’s en boten. Daarom komt er binnenkort een 

informatie punt, waarvoor de oude houtdroogloods de komende 

tijd wordt opgeknapt.

Het informatiepunt biedt straks toeristische informatie over ons 

recreatiegebied en de regionale erfgoedlocaties die een bezoek 

waard zijn. Voor de exposities werken we drie verhaallijnen uit:

1.  de persoon Cornelis Corneliszoon van Uitgeest en zijn uitvinding 

van de houtzaagmolen;

2.  het Oer-IJ landschap in de periode 1500-1850, icoon de Nieuwe Tijd;

3.  de plannen voor de bouw van een nieuwe houtzaagmolen op  

het terrein.

De uitvoering is in handen van de Cornelis Coalitie, bestaande uit de 

Vereniging Oud Uitgeest, Stichting Uitgeester en Akersloter Molens, 

Stichting Oer-IJ, en Stichting Cornelis Corneliszoon.

Revitalisering recreatieterrein 
Dorregeest
Het recreatieterrein Dorregeest is dringend toe aan vernieuwing. 

De ondernemers die in het verleden dachten hier een goede 

boterham te kunnen verdienen, zijn inmiddels weggetrokken.  

Dit heeft tot leegstand geleid. 

In 2021 ontstond de discussie dat de herontwikkeling van 

Dorregeest onlosmakelijk is verbonden aan de verbetering van 

de zwemwaterkwaliteit ter plaatse. Om het recreatieterrein 

voor ondernemers weer aantrekkelijker te maken, moet het 

bestemmingsplan worden aangepast op een nieuwe functiemix: 

-   Een horecapand en/of loods voor lichte watersport 

-   Zwemwater: ruime afzetting 

-   Waterrecreatie binnen de zwemwaterafscheiding: bijvoorbeeld 

waterglijbaan/-kussen met verankering

-   Recreatiewoningen voor recreatieve verhuur

-   Camperplaatsen

-   Een dienstwoning voor exploitatie 

Verder maakt het nieuwe bestemmingsplan mogelijk: 

-   Een botenhelling met steiger voor te waterlating

-   Een hondenstrandje buiten zwemwatercompartimentering

-   Een uitzichttorentje (voorstel Stichting Oer-IJ)

-   Een Jeu de Boulesbaan

-   Oplaadpunten voor auto’s en fietsers

-   Een kleine, noodzakelijke uitbreiding van het aantal 

parkeerplaatsen 

Vitaal platteland  
en recreatieterrein Dorregeest
Binnen het programma Vitaal Platteland werken we aan een 

plaatselijke verdieping van het Uitgeestermeer om de biodiversiteit 

onder water te vergroten. Vanuit deze verdieping wordt straks 

 ook schoon water verpompt naar het strand van Dorregeest.  

Hier komt een van het Uitgeestermeer afgescheiden zwemgedeelte, 

waar algen geen kans krijgen. 
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Onderzoek naar zwemwaterkwaliteit 
Verschillende onderzoeken liggen aan de basis van project 

Vitaal Platteland. Allereerst lieten we een dieptekaart maken en 

een inventarisatie van de baggerdikte in de meren. Ook lieten 

we een oriënterend onderzoek doen naar de bodemkwaliteit 

onder water. Tot slot werd een inventarisatie uitgevoerd van 

de natuurwaarden in en rond het meer en de locaties waar 

natuurvriendelijke oevers al dan niet gewenst zijn. 

Dit alles leidde tot twee adviezen door Royal Haskoning/

DHV. Een advies voor de beste locatie voor verdieping en een 

technisch vooronderzoek naar de verbetering van het zwemwater 

van Dorregeest. 

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier stemde 

na diverse gesprekken in met een pilot voor lokale verdieping, 

waarbij verschillende aspecten zullen worden gemonitord. 

Deze instemming is van belang, omdat het Hoogheemraadschap 

een watervergunning moet afgeven ten behoeve van de uitvoering.

Natuurvriendelijke oevers 
Saskerleidam
De grond die vrijkomt bij het maken van de lokale verdieping gaan 

we gebruiken om bij de Saskerleidam natuurvriendelijke oevers 

te maken. Het veeneiland (eigenlijk is het een schiereiland) bij de 

Saskerleidam is onderhevig aan erosie en zal op den duur door 

golfslag kunnen verdwijnen. Om dit te voorkomen gaan we het 

schiereiland naar zijn oorspronkelijke vorm herstellen met schone 

grond. Het gebiedseigen materiaal dat vrijkomt bij het maken van 

de lokale verdieping is hier heel geschikt voor. 

Oplossing voor overlast  
pont Molletjesveer
Rond het pontje Molletjesveer in West Knollendam was jarenlang 

sprake van overlast in de vorm van geluid en intimidatie door 

groepen jongeren. Daarover is meerdere malen overleg geweest 

tussen gemeente Zaanstad, bewoners en Recreatie Noord-Holland 

en het recreatieschap. Via een quickscan brachten we alternatieve 

opties voor de pont in beeld. Na overleg hierover met omwonenden 

en bedrijven in de buurt kwamen we uit bij de optie om de pont 

een elektrische motor te geven en een schipper aan te stellen. 

Samen sterker met  
een fris toekomstbeeld
Uit het Jaarverslag Recreatie Noord Holland 2021:

“Met een duidelijk en aantrekkelijk toekomstbeeld is de visie voor het 

Alkmaarder- en Uitgeestermeer voor 2030 compleet. De kwaliteit van 

de diverse omgeving neemt de komende jaren toe. Zowel de water-

kwaliteit als de kwaliteit van de recreatiegebieden en natuur. De nieuwe 

visie vormt een sterke basis voor de ontwikkeling, het behoud en de 

promotie van het gebied met als kernboodschap ‘verbetering door 

verbintenis’. Het recreatieschap bestaat uit verschillende deel gebieden 

met elk hun eigen karakter. Met verscheidene projecten op de planning 

ter ontwikkeling in de gebieden, zowel apart van elkaar als gezamenlijk, 

belooft dit veel goeds voor de toekomst.”

Lees hier de highlights voor het Alkmaarder- en Uitgeestermeer uit 

het jaarverslag RNH 2021
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