
Bent u die ondernemer met het 
gouden idee voor een unieke 
recreatieve onderneming
in Beverwijk?
Voor recreatiegebied “De Buitenlanden’’ aan de rand van Beverwijk zoeken wij 
een ondernemer die alleen of in combinatie met anderen de recreatieve invulling 
van het gebied kan realiseren. Gaat u de uitdaging aan om op deze unieke locatie 
een onderneming te realiseren passend bij het gebied?

Het recreatieschap is een samenwerkingsverband tussen de provincie Noord-Holland, de gemeenten Alkmaar, 

Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Heiloo, Uitgeest en Zaanstad.



Een veelzijdig recreatiegebied 
met een eigen karakter en historie

Een goed bereikbare locatie
De Buitenlanden ligt direct aan de op- en afrit van 
de A9 in Beverwijk, beschut door de iepen- en essen-
bomen. Een poldergebied tussen de Noorderweg, 
De Kil, De Nieuwendijk en de Sint Aagtendijk. 
Het gebied is 40 hectare groot en heeft een ruime 
parkeerplaats voor circa 150 auto’s. De omgeving 
staat vooral bekend om de akkerbouw. In nabijheid 
zijn recreatieve ondernemers gevestigd zoals de 
Vuurlinie en landwinkel de Oude Boerderij. 

De locatie ligt in het gebied tussen IJmond en 
Zaanstad. Binnen fietsafstand van 7 km wonen 
ongeveer 80.000 mensen. Voor mensen met 
een auto betreft het verzorgingsgebied ongeveer 
250.000 bewoners. Een grote toeristische 
trekpleister in de omgeving is de Bazaar in Beverwijk.

Recreatiegebied De Buitenlanden ligt tussen Beverwijk en Assendelft en is een rijkdom voor veel 
fiets- en wandelliefhebbers. Een plek met buitengewone vergezichten over agrarisch gebied en 
onder andere een  zonnebloemveld en seizoensgebonden maisdoolhof.

De Buitenlanden maakte vroeger deel uit van het OerIJ. De naam verwijst naar de buitendijkse 
oeverlanden die in verbinding stonden met de zee en regelmatig overstroomden. In de romeinse 
tijd is door duinvorming de verbinding van het OerIJ met de Noordzee afgesloten en werd het een 
uitloper van de Zuiderzee. Langs het gebied ligt de Stelling van Amsterdam, aangelegd rond 1890 
en staat op de werelderfgoedlijst van Unesco en is cultuurhistorisch zeer waardevol. Bij de inrichting 
van het gebied wordt de geschiedenis gekoesterd mede door de vele archeologische vindplaatsen.



Een recreatieve onderneming

Belangrijke aandachtspunten
Inschrijving is mogelijk voor het hele gebied (A t/m D zie pagina 2) maar ook voor 
aparte onderdelen, alleen voor D is het niet mogelijk om afzonderlijk in te schrijven.

Bebouwing is alleen mogelijk op de huiskavel (A) (zie kaart pagina 2).

De invulling dient recreatief te zijn en gericht op zowel lokale als (boven)regionale gebruikers.
 
De recreatieve uitstraling en invulling van de onderneming dient te passen bij het karakter 
van het gebied en het oorspronkelijke open landschap.
 
Het gebouw en de exploitatie dient te passen in de omgeving, duurzaamheid 
is hierbij een belangrijk uitgangspunt.
 
De voorkeur gaat uit naar een concept dat een link heeft met landschap- en of cultuurbeleving 
of een actieve recreatievorm passend in het landschap.

De invulling levert een bijdrage aan de naambekendheid en versterking van het karakter 
van het gebied; (het Oer-IJ, de Stelling van Amsterdam en  de agrarische cultuurhistorie 
kunnen aanknopingspunten voor de recreatieve programmering van het gebied zijn).

Rendabele exploitatievormen met voldoende financiële draagkracht is een eis.

Een exploitatie die het gehele jaar open is geniet de voorkeur.

Recreatiegebied de Buitenlanden biedt ruimte om een recreatieve onderneming te realiseren 
passend en aansluitend bij de omgeving en binnen de mogelijkheden van het bestemmingsplan. 

Bijvoorbeeld:

  Horeca (theehuis, steak house, pannenkoekenrestaurant etc.) 

    Kleinschalige verblijfsrecreatie (eco lodges, camperplaatsen, boerencamping etc.) 

    Voorlichting en educatie functies (experience center, ambachtscentrum, bezoekerscentrum) 

    Kinder activiteiten (overdekt speelparadijs, buitenkinderopvang, zorgboerderij) 

    Actief en Wellness (wellnessvoorziening, outdoor centrum, buitenfitness) 

    Agrarische activiteiten (bv. in combinatie met een winkel met streekproducten)

Opties om in te schrijven:
1. Een ondernemer die de huiskavel (A) met recreatieve bebouwingsmogelijkheden 
    gaat ontwikkelen en die tevens de omringende gronden gaat exploiteren.
 
2. Een ondernemer die de huiskavel (A) met recreatieve bebouwingsmogelijkheden gaat ontwikkelen.  

3. Een of meerdere ondernemers uit het gebied, die met gebruikmaking van hun eigen 
    huiskavel de recreatieve programmering van het gebied gaan opzetten en uitwerken (BCD).

4. Een combinatie van bovenstaande opties: een ondernemer voor de huiskavel (A) met 
    ondersteuning en hulp van diverse andere partijen voor de recreatieve programmering (BCD).



*Definitie stadsboerderij

Een voorziening ten behoeve van recreatie, 
ten behoeve van het onderhoud van dagrecreatieve 
terreinen, waaronder het onderhoud van een 
aantal kavels voor akkerbouw en stallen voor vee 
dat wordt gehouden, educatieve doeleinden ten 
behoeve van natuureducatie, een logiesverstrekkend 
bedrijf in de vorm van een Bed & Breakfast, 
met daaraan ondergeschikt een horecagelegenheid 
ten behoeve van bezoekers van het recreatiegebied, 
detailhandel voor de verkoop van ter plaatse 
geproduceerde producten, en een voorziening 
ten behoeve van de verhuur van bijvoorbeeld 
fietsen in verband met de bevordering van 
de recreatie ter plaatse.

Beleidskaders vanuit bestemmingsplan
 
De grond in het gebied is aangewezen voor dagrecreatie en is bestemd voor:

1.  Een stadsboerderij* en een daarbij behorende bedrijfswoning. 
2. Een kampeerterrein voor mobiele kampeermiddelen.

De afmetingen zijn: 

1.  Erfkavel +/-0,75 ha.

2. Bouwoppervlak bedrijf ca. totaal 2.250 m2.

3. Inhoud bedrijfswoning maximaal 750m3

4. Goothoogte 4 meter, Nokhoogte 

    bebouwing maximaal. 15 meter.

5. Dakhelling tussen 45 en 60 graden.

6. Kampeerterrein maximaal 10 standplaatsen.

7. 150 parkeerplaatsen op bestaande parkeerlocatie.



Vergoeding en gebruik
Het recreatieschap is op zoek naar een ontwikkeling die een substantiële fi nanciële bijdrage levert aan 
het beheer en onderhoud van het gebied. De hoogte van de jaarlijkse vergoeding voor het gebruik 
van de grond zal door middel van een taxatie bepaald worden uitgaande van de concrete plannen van 
de ondernemer. Voor de gronduitgifte is het uitgangspunt een erfpachtovereenkomst voor de duur 
van 30 jaar. Andere contractvormen en contracten met kortere looptijden zijn bespreekbaar. 

Benodigde vergunningen en ontheffi ngen
Naast het bereiken van een overeenkomst voor de uitgifte van de grond met Recreatieschap 
Alkmaarder- en Uitgeestermeer dient de ondernemer ook de noodzakelijke vergunningen en 
ontheffi ngen te verkrijgen bij de gemeente Beverwijk. 

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 defi nitief zodra er een getekend contract ligt. Na defi nitieve gunning dient de ondernemer 
binnen drie maanden alle benodigde vergunningen en/of ontheffi ngen 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 tot anders 
schriftelijk overeengekomen met het recreatieschap.

Disclaimer. 

Na de deadline ingeleverde inschrijvingen worden niet beoordeeld. Indien nodig voor de beoordeling van 
een visie treedt het recreatieschap na de inschrijvingsdeadline in contact met de opsteller om eventuele 
toelichting en/of aanvullende informatie te verkrijgen. Vervolgens beoordelen wij alle tijdig ingediende 
visies en streven wij ernaar eind december bekend te maken welke ondernemers hun plan verder 
mogen uitwerken.

Deadline vrijdag 8 december 2017 voor 12.00 uur

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

Indienen visie

Oktober 2017

Tijdens de open dag op donderdag 16 november kunt u de locatie bezoeken en is er gelegenheid om 
vragen te stellen. U kunt zich hiervoor aanmelden via pbakker@recreatienoordholland.nl.

Voor verdere vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met 
Paula Bakker op 06-12176662 of pbakker@recreatienoordholland.nl.

Onderstaande documenten treft u aan op:
www.alkmaarder-enuitgeestermeer.nl/raum/werving

Open dag

Meer informatie

Bestemmingsplan ‘De Buitenlanden’

Nota van Uitgangspunten

Algemene bepalingen erfpachtvoorwaarden

Beoordelingscriteria voor de visie

Overzicht ideeën plus wensen vanuit de omgeving

De werving voor een recreatieve ondernemer voor het 
recreatiegebied De Buitenlanden is in opdracht van 
Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer uitbesteed 
aan Recreatie Noord-Holland.


