
Visie Recreatiegebieden 
Alkmaarder- en Uitgeestermeer – 
Natuur en recreatie in Hollands
landschap

2020 in
vogelvlucht

Varen, fietsen en eindeloze wandelommetjes, 
de recreatiegebieden zijn in coronatijd voor 
velen een toevluchtoord waar je kan ontspan-
nen en genieten. Alhoewel de toenemende 
behoefte en daarmee het belang van groen 
wordt toegejuicht is de stijging van meer 
overlast, vervuiling en vernieling de keerzijde. 
Het vaker opruimen van afval, het meer optre-
den van de boswachters en de frequentere 
communicatie hebben geleid tot een stijging 
van de uitgaven. 

Behoefte aan het groen 
aangewakkerd in tijden van corona

Alkmaarder- en Uitgeestermeer – 
Natuur en recreatie in Hollands

Tussen Alkmaar, het Noordzeekanaal en Zaanstad kun je uitstekend recreëren in recreatiegebied Alkmaarder- en Uitgeester-
meer. Het is een van de weinige grote meren in Noord-Holland en biedt een scala aan watersportmogelijkheden. In de 
gebieden tussen IJmond en Zaanstad vind je vooral agrarische bedrijvigheid, fiets- en wandelroutes en cultureel erfgoed.

Voor het opstellen van de toekomstvisie is een 
intensief proces doorlopen met participatie als 
belangrijke pijler. Het schetst een aantrekkelijk 
beeld voor de toekomst van de gebieden 
Alkmaarder- en Uitgeestermeer en IJmond tot 
Zaanstad. De visie is een samenhangend 
toekomstkader voor behoud en vooruitgang, 
die aansluit op regionale ontwikkelingen in het 
gebied. Op 2 december 2020 heeft het bestuur 
de conceptvisie vastgesteld en aangeboden 
aan de gemeenteraden en de Provinciale 
Staten. Op basis van de ontvangen zienswijzen 
stelt het bestuur de visie en het uitvoeringspro-
gramma in 2021 definitief vaststellen vast. 

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

Het recreatieschap sloot het boekjaar 2020 
af met een groter negatief resultaat mede 
als gevolg van de niet begrote kosten 
Landgoed Rorik (aanleg infrastructuur). 
Op basis van de nieuwe visie, de over-
dracht van Erfgoedpark de Hoop en het 
verbeterde inzicht in de meerjarige 
onderhouds- en investeringsuitgaven is er 
sprake van een voorzichtig structureel 
financieel evenwicht.
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De Hoop gaan aan de slag

Erfgoedpark De Hoop krijgt weer een 
bruisende bestemming. Op 24 juni zijn 
de contracten getekend. Twee ervaren 
ondernemers uit de omgeving gaan deze 
unieke locatie aan het Alkmaarder- en Uitgees-
termeer weer tot bloei brengen, met behoud 
van de historische en culturele waarden. 
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Landgoed Rorik

Op 8 mei 2020 is de erfpachtovereenkomst 
ondertekend voor Landgoed Rorik (voor-
heen de Buitenlanden). Op het terrein 
komen logies, een stadsboerderij/fietshotel, 
een camping en ecohuisjes. De kabels en 
leidingen en de ovale aarden wal met gracht 
zijn aangelegd, er is gestart met biologische 
landbouw en er zijn diverse circulaire bouwwerken 
geplaatst. Tevens zijn honderden fruitbomen geplant.

35+
verenigingen
actief

Samen met de inwoners van Akersloot zijn plannen 
gemaakt voor aanvullende recreatieve voorzieningen in 
recreatiegebied De Hoorne. De gemeente Castricum dekt 
25 jaar lang de extra beheerkosten. Het plan omvat de 
aanleg van een zwemsteiger in het Alkmaardermeer, een 
amfitheater, een speelbos en natuurvriendelijke oevers 
langs de watergang aan de polderzijde. 

Aanvullende voorzieningen
op recreatieterrein De Hoorne

Vitaal platteland Alkmaarder- 
en Uitgeestermeer

Eind 2020 heeft Royal Haskoning/DHV het rapport opgeleverd 
voor de start van een toekomstbestendige ontwikkeling van de 
natuur- en recreatiewaarden in het Alkmaarder- en Uitgeester-
meer, uitgaande van lokale verdieping. Provincie Noord-Holland 
heeft op 10 december 2020 een subsidie verstrekt van € 230.000 
voor de voorbereidingskosten voor lokale verdieping in het meer.

De Woudhaven verder ontwikkeld

Op de Woudhaven wordt de huidige haven 
en het recreatieterrein gerevitaliseerd en 
toekomstbestendig ontwikkeld. Het 
conceptbestemmingsplan en de privaat-
rechtelijke conceptovereenkomsten zijn 
gereed en de planprocedures zijn verder in 
gang gezet. Door deze ontwikkeling 
wordt een aantrekkelijk recreatiegebied 
opgewaardeerd. 

Het geldende beleid snelvaren voor snelvaargebied 
De Deilings liep af. Het beleid wordt door het recreatie-

schap uitgevoerd, telkens voor een periode van 5 jaar en is in 
overleg met de gemeente Castricum, de politie, Waterskiclub 
“Akersloot”, vaarschool Kraakman en leden van het vaarteam 
Recreatie Noord-Holland op een paar punten aangepast.

Beleid snelvaren aangepast


