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Gezocht!

Enthousiaste recreatie ondernemer

Voor voormalig erfgoedpark De Hoop in Uitgeest zoeken wij een ondernemer, die deze 

unieke locatie aan het Alkmaarder- en Uitgeestermeer tot bloei brengt.

Tot bloei met nieuwe ideeën en energie;

Tot bloei door naamsbekendheid te vergroten;

Tot bloei met versterking van het waterrijke karakter van het gebied.   

Gaat u deze uitdaging aan?

Lees verder over
deze unieke kans!
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De kansen

Dagrecreatie

Bedrijfswoning (beheerderswoning)
Deze ten dienste van de hoofdfunctie(s).

MuseumMaatschappelijke en educatieve 
voorzieningen en/of bedrijvigheid
Maximaal 800m2 BVO, uitsluitend 
mits passend binnen milieucatego-
rieën 1 en 2. Voorbeelden zijn dag-
besteding of een (leer)werkplaats.

Verblijfsrecreatie
In de vorm van recreatieverblijven 
en/of een groepsaccommodatie, 
maximaal 750m2 BVO.

Lichtere vormen van horeca
Categorieën 1a t/m 1c, zie bestem-
mingsplan regels 1.31), maximaal 
1000m2 BVO.

Sauna
Door middel van een wijzigingsbe-
voegdheid kan in het plangebied 
onder voorwaarden een sauna 
worden toegestaan.

Mogelijke functies

Voormalig erfgoedpark De Hoop biedt ruimte om een recreatieve 

onderneming te realiseren passend en aansluitend bij de omgeving 

en binnen de mogelijkheden van het bestemmingsplan.

(Tradionele) exploitatie van de molen
Met daaraan gerelateerde productie-
gebonden detailhandel. 
 
Ondersteunende horeca, detailhandel 
en/of kantoren 
Dit bij de genoemde functies.



Erfgoedpark De Hoop: locatie met een eigen karakter en historie

2 ha.

De locatie
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Bereikbaar via het water, te

voet, met fiets, auto en OV.

Circa 355 parkeerplaatsen

in de directe omgeving.



De opstallen

1.

4.

5. 6.

1. (Casco) horeca gebouw 
plus verdieping 
(ca. 700 m2)

Monumentale hout-
loods (ca. 377 m2)

3.

4.

Fundering 
(ca. 400 m2)

Fundering molen-
eiland (ca. 125 m2)

6.

5. Scheepshelling 
(ca. 240 m2) 

Lattenzager op 
houtloods (ca. 
125 m2)

7. Werkschuur 
en instructie-
ruimte “de 
Juffer” (ca. 
540 m2)

Maximaal 300 m2 beschikbaar 
voor een nieuw op te richten 
gebouw (onder voorwaarden).

Buiten de bouwvlakken mag
direct aansluitend maximaal 
100 m2 aangebouwd worden 
(onder voorwaarden).

Afstand tussen de gebouwen 
is minimaal 10 meter.

Goothoogte maximaal 4,5 
meter.

Bouwhoogte maximaal 8 
meter.

Oppervlakte bedrijfswoning
maximaal 95 m2.

Inhoud bedrijfswoning maxi-
maal 600 m3.

Maximale
afmetingen
nieuwbouw
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De omgeving Recreatiegebied Alkmaarder- en Uitgeestermeer 

Het Alkmaarder- en Uitgeestermeer vormt de basis voor 
het recreatiegebied. Het ligt in het hart van Noord-
Holland, tussen Alkmaar en Haarlem en biedt met 660 
hectare water talloze mogelijkheden voor toerisme en 
recreatie op, in en aan het water.

Rond het meer zijn recreatieve routestructuren, die het  
toeristische/recreatieve aanbod verbinden en aansluiting 
bieden op de regionale recreatieve hoofdstructuur (kust, 
Laag-Holland inclusief Zaanstad). 

De recreatieve route bestaat uit fiets-, wandel- of ver-
binding voor de recreatievaart, die unieke plaatsjes, 
buurtschappen, natuurgebieden, strandjes, jachthavens, 
horecavoorzieningen en overige voorzieningen met elkaar 
verbinden. De recreatieterreinen, jachthavens en het snel-
vaargebied aan de noordoostzijde van het meer spelen in 
op de wensen van veel bezoekers van het gebied.

Het recreatieterrein Zwaansmeer en de nabijgelegen 
surflocatie worden jaarlijks door ca. 120.000 mensen 
bezocht, die voor het grootste deel uit de directe en iets 
verder gelegen grootstedelijke omgeving komen. Er wordt 
vooral veel gezwommen, gezeild, gesurft, gevist en 
gebruik gemaakt van de speel- en ligweiden. Ook de 
recreatie- en rondvaartboten weten deze hoek van het 
meer goed te vinden. In de directe omgeving van de loca-
tie liggen meerdere jachthavens.

Watersporthart van de regio



De achtergrond
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Na een periode van samenwerking tussen de SIEDH en het Recreatieschap Alkmaarder- 
en Uitgeestermeer (RAUM) werd in 2011 definitief duidelijk dat de SIEDH niet in staat was 
om het beoogde erfgoedpark te realiseren en duurzaam te exploiteren. Er is een aantal 
panden geheel of gedeeltelijke gerealiseerd. In 2012 heeft het recreatieschap de infra-
structuur en landschappelijke afwerking van het terrein gerealiseerd. Dit betreft onder 
andere de aanleg van toegangsweg, parkeerplaats, waterlopen, verlichting en riolering.

In de afgelopen jaren zijn er verschillende initiatieven geweest om tot een invulling van 
het erfgoedpark te komen. Met name door de beperkte bestemming van ‘museum’ is dit 
niet gelukt. De gemeente Uitgeest heeft daarom in samenspraak met het recreatieschap 
het bestemmingsplan aangepast. Het bestemmingsplan biedt nu meer ruimte aan een 
ondernemer, die met nieuwe nieuwe ideeën, energie en middelen aan de slag wil met de 
herontwikkeling van het terrein van het oorspronkelijke erfgoedpark. 

Stichting Industrieel erfgoed-
park De Hoop (SIEDH) had als 
doel om het erfgoed van 
Cornelis Corneliszoon van 
Uitgeest en zijn uitvindingen, 
zoals de zaagmolen en de 
oliemolen met kantstenen,op 
de kaart te zetten. 



De voorwaarden

Naast het bereiken van overeenstemming voor de 
uitgifte van grond en panden dient de ondernemer 
ook de noodzakelijke vergunningen en ontheffingen 
te verkrijgen bij de gemeente Uitgeest.

Het recreatieschap is op zoek naar een ontwikkeling, 
die een substantiële financiële bijdrage levert aan 
het beheer en onderhoud van recreatiegebied 
Alkmaarder- en Uitgeestermeer. De hoogte van de 
jaarlijkse vergoeding voor het gebruik van de grond 
en de afspraken m.b.t. de panden, wordt bepaald op 
basis van de concrete plannen van de ondernemer. 
Voor de gronduitgifte is het uitgangspunt een erf-
pachtovereenkomst voor de duur van maximaal 50 
jaar. Andere contractvormen en contracten met 
kortere looptijden zijn ook bespreekbaar.

Benodigde vergunningen
en ontheffingen

Vergoeding en gebruik

Het plan dient binnen de kaders van het bestemmings-
plan ‘recreatiegebied De Hoop’ gerealiseerd te worden.

Aandachtspunten

Rendabele exploitatievorm met voldoende financiële 
draagkracht is een eis.

Het plan dient een recreatieve invulling te hebben en is 
gericht op lokale en (boven)regionale gebruikers.

De voorziening dient deels openbaar toegankelijk te zijn.

De invulling levert een bijdrage aan de naamsbekendheid 
en versterking van het waterrijke karakter vanhet gebied.

Plannen met aandacht voor duurzaamheid hebben de 
voorkeur. 

De voorziening dient te passen in de groene omgeving. 

De voorziening biedt ruime openingsdagen en tijden 
gedurende het gehele jaar.

De geschiedenis van Cornelis Corneliszoon kan een aan-
knopingspunt zijn voor een recreatieve programmering.

Voorkeur voor het uitgegeven van het gehele plangebied 
aan een ondernemer c.q. initiatiefnemer, maar inschrijven 
op een gedeelte van het plangebied is ook mogelijk.  
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Wilt u de recreatie ondernemer zijn, die deze kans pakt?
Dan zien we graag uw visie tegemoet! 

Gevonden?

U kunt uw visie naar pbakker@recreatienoordholland.nl mailen. Visies groter 
dan 4 MB graag via WeTransfer. Het is mogelijk het plan persoonlijk in te 
leveren en eventueel toe te lichten. De Inschrijver van een visie ontvangt een 
ontvangstbevestiging. Pas na het ontvangen van een bevestiging telt een
inschrijving als ingeleverd.

Indienen visie

De deadline voor het indienen van uw visie is 8 juli 2019 voor 12:00 uur. Na de 
deadline ingeleverde visies worden niet beoordeeld. Indien nodig voor de 
beoordeling van een visie treedt het recreatieschap na de deadline in contact 
met de opsteller voor een toelichting en/of aanvullende informatie. Vervolgens 
beoordelen wij alle ingediende visies en streven wij ernaar half juli 2019 bekend 
te maken welke ondernemers hun visie verder mogen uitwerken.

Deadline 8 juli 2019
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Informatie

U bent welkom op de open dag om uw vragen te stellen en de locatie te bezoeken. 
Aanmelden kan per email: pbakker@recreatienoordholland.nl

Onderstaande informatie is te downloaden op 
www.alkmaarder-enuitgeestermeer.nl/werving 

·       Bestemmingsplan en mogelijke functies;
·       Beschrijving opstallen;
·       Algemene bepalingen erfpachtvoorwaarden;
·       Beoordelingscriteria.

Contact
Voor vragen en opmerkingen
kunt u contact opnemen met:

Paula Bakker op
06-12176662
pbakker@recreatienoordholland.nl

13 juni
open dag

Het recreatieschap behoudt zich het recht voor om zonder opgave van reden te kunnen afzien van gunning zonder gehoudenheid tot schadevergoeding. De gunning is pas definitief zodra er een 
getekend contract ligt. Na definitieve gunning dient de ondernemer binnen drie maanden alle benodigde vergunningen en/of ontheffingen bij de gemeente en andere overheidsinstanties aan te 
vragen. Alle kosten voor het inleveren en eventueel aanvullen van een plan zijn voor eigen rekening en risico van de inschrijver tenzij schriftelijk anders overeengekomen met het recreatieschap.

Deze werving is in opdracht van Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer uitbesteed aan Recreatie Noord-Holland.

Disclaimer




