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Recreatieschap Landschap Waterland is een samenwer-
kingsorgaan van elf Waterlandse gemeenten en de Provin-
cie Noord-Holland. Het heeft als doelstelling de waarden 
van het landschap te bewaken en zorg te dragen voor een 
evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie. Over 
deze onderwerpen is in 2001 de Landschapsvisie Waterland 
opgesteld, waarvan de recreatieve laag is uitgewerkt tot 
het Recreatieplan Waterland, 2002. Op dit moment, 2012, 
is actualisatie van het Recreatieplan Waterland aan de orde, 
met als nieuwe scope 2020. Hierin zijn een groot deel van de 
principes doorgezet. De actualisatie betreft daarmee vooral 
het verder toepassen van deze hoofdprincipes, wat leidt tot 
enigszins bijgestelde kaarten als basis voor het nieuwe uitvoe-
ringsprogramma. 

De actualisatie houdt ook in dat ingespeeld moet worden op 
de politieke realiteit, waarin de verantwoordelijkheid voor 
groen en recreatie niet meer centraal wordt gedragen. Finan-
ciering van onderdelen vanuit overheidsgelden is daarmee 
zeer lastig geworden. Om deze reden wordt tevens ingezet op 
projecten waarin recreatie wordt meegekoppeld met andere 
ontwikkelingen. Hiervan wordt op de achterkaft een voor-
beeld gegeven, bedoeld om te prikkelen om dergelijke kansen 
te signaleren en benutten.

Hiervoor is bovendien een goede inbedding van Landschap 
Waterland in de Waterlandse samenleving essentieel, met 
maximaal uitdragen van deze recreatievisie en daarop goede 
samenwerking met alle betrokken partijen. Deze samenwer-
king is met name essentieel als het gaat om promotie van het 
gebied, de komende periode zal benut worden om inzicht te 
krijgen in de rol van de betrokken partijen in relatie tot de 
promotie.

Landschap Waterland is voornemens samen te gaan met 
recreatieschap het Twiske, dit heeft o.a. als voordeel dat de 
bestuurlijke drukte afneemt en dat er een efficiencyvoordeel 
ontstaat. Met de vaststelling van dit recreatieplan wordt een 
belangrijk statement gemaakt dat de aandacht voor het beleid 
in het werkingsgebied van Landschap Waterland met het 
samengaan niet verdwijnt.

Hoofdprincipe Recreatieplan Waterland
In de Landschapsvisie Waterland is de Recreatieve Hoofd-
structuur geïntroduceerd. Deze is bedoeld om, in relatie 
tot de doelstellingen van Landschap Waterland, recreatie te 
zoneren, waarbij de grootste recreatiedruk wordt opgevangen 

in de directe randen van de steden Amsterdam, Zaanstad en 
Purmerend. Dit gebeurt door groengebieden als Noorder-
strook, Twiske, Groengebied Purmerland, Purmerbos en 
Hemmeland op te waarderen en onderling hoogwaardig te 
verbinden tot een recreatieve hoofdstructuur. Door kwa-
litatief hoogwaardige wandel, fiets/skate en ruiterpaden en 
nieuwe voorzieningen ontstaat een samenhangende structuur 
die mensen aantrekt. In hoofdstuk 4 is dit nader beschreven 
en verbeeld. Hierdoor kan de bestaande belevingswaarde van 
het overig landelijk gebied voor de rust-, natuur- en cultuur-
minnende recreant behouden blijven. In de groenblauwe as 
worden hoofdknooppunten tot ontwikkeling gebracht, als 
toegangspoorten vanaf de hoofdinfrastructuur. Hier komen 
diverse recreatieve land- en waterroutes samen en worden 
voorzieningen als informatie, horeca, verhuur en parkeren 
gebundeld. Ontwikkeling van deze knooppunten betekent 
daarmee een opwaardering van de recreatieve kwaliteit voor 
heel Waterland.

Recreatieve hoofdstructuur
In verschillende projecten is de afgelopen jaren gebouwd aan 
de recreatieve hoofdstructuur. Vooral de blauwe hoofdstruc-
tuur, de watergeoriënteerde recreatie, staat nu nadrukkelijk 
op de kaart als de te versterken structuurlijn. Dit gaat om de 
kustlijnen van Waterland, Gouwzee en Zeevang, Hier ligt een 
grote kans in de, in uitvoering vertraagde, dijkversterkingsop-
gave. Het sluit aan bij de ambities van een recreatieve IJ-oever 
in Amsterdam-Noord. Daarnaast wordt de groene recreatieve 
hoofdstructuur, de landgeoriënteerde recreatie, verder inge-
vuld en vooral naar het westen uitgebreid. Ook de waterre-
creatie, uiteraard een essentieel en onderscheidend onderdeel 
in dit waterrijke landschap, wordt steeds verder versterkt met 
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blauwe verbindingen en kwaliteitsverbetering. Daarnaast ligt 
de focus vooral op voorzieningen. In navolging op het fiets-
knooppuntensysteem wordt gebouwd aan een scala van rust- 
opstap-, en knooppunten. Tenslotte vormt communicatie, met 
een belangrijke rol voor nieuwe media, het sluitstuk.

De kaarten van een beperkt aantal recreatievormen zijn in 
deze samenvatting opgenomen. Het Recreatieplan Waterland 
2012 bevat ook de kaarten van wandelroutes, fietsroutes, 
ruiterroutes, schaatstochten en van voorzieningen.

Intensieve recreatie
De bestaande intensieve groengebieden zijn recent versterkt 
met het gereedkomen van Groengebied Purmerland.  Dit 
betekent tevens een waardevolle toevoeging aan de recrea-
tieve hoofdstructuur. De bundel paden ontsluit het landelijk 
gebied als een regionaal landschapspark. Daarnaast liggen 
er kansen om de Waterlandse Zeedijk op te waarderen tot 
langgerekt ‘oeverpark’, als onderdeel van deze hoofdstructuur. 
Verder verdienen een aantal delen van de hoofdroute nadruk-
kelijk opwaardering, zoals tussen Zunderdorp en Landsmeer/
Twiske. Ontwikkeling van hoofdknooppunt De Poort van 
Waterland en opheffen van het knelpunt van het Noord-
Hollands kanaal vervolmaken deze schakel in de recreatieve 
hoofdstructuur.

Wandelen
Het aanbod aan wandelmogelijkheden in Waterland is groot. 
In het gebied zijn ruim 20 bewegwijzerde routes aanwezig, 
gestructureerd rondom recreatieve knooppunten, daarnaast 
ook opengestelde kades en ‘boerenlandpaden’ en enkele 
Lange Afstand Wandelroutes. Aan enkele routes wordt nog 
actief gewerkt, zoals in de stadsrand van Amsterdam. De Vol-
germeer, als nat en droog ‘zwerflandschap’ vormt in dit gebied 
een belangrijke toevoeging aan het aanbod.  In navolging van 
het fietsknooppuntennetwerk wordt ook voor wandelen een 

knooppuntensysteem voorbereid. Hierin worden ook nieuwe 
‘Rustpunten’ opgenomen als kleinste particuliere recreatie-
voorziening. 

Fietsen/skaten 
Binnen Waterland is in het afgelopen decennium een uitge-
breid netwerk van fietsknooppunten gerealiseerd. Dit functio-
neert uitstekend, alhoewel enkele ontbrekende schakels en bv 
pontjes ontbreken. Ook de oude gemarkeerde fietsroutes zijn 
in het systeem opgenomen en er zijn enkele Lange Afstand 
Fietsroutes aanwezig. Het fiets/skatepad in de recreatieve 
hoofdstructuur is een belangrijk nieuw element waaraan 
gestaag wordt verdergebouwd.  Vooral liggen ook hiervoor 
kansen in combinatie met de dijkversterking.

Ruiters
Ruiterroutes zijn in het natte Waterland geen vanzelfspre-
kendheid. Alleen in recreatiegebieden kunnen substantieel 
routes worden aangeboden. Recent zijn hiervoor in Purmer-
land en op de Volgermeer ruiterpaden aangelegd. Voor de 
komende periode wordt vooral gestreefd naar een beschei-
den uitbreiding in de omgeving van Purmerend en Edam-
Volendam.

Waterrecreatie en schaatsen
Waterrecreatie hoort bij Waterland. Landschap Waterland 
streeft dan ook naar verbetering van de mogelijkheden. Het 
gaat om vele vormen.  Voor kanoën en roeien is het netwerk 
van ondiepe veensloten inmiddels uitstekend belegd met 
routes en overhaalvoorzieningen. In ijsperioden worden hier 
ook schaatsroutes uitgezet, waarbij Landschap Waterland een 
ondersteunende rol heeft. Voor zwemmen zijn aanvullende 
kleinschalige voorzieningen goed mogelijk langs de Marker-
meerkust tussen Durgerdam en Edam. Dit zou een belangrijk 
onderdeel kunnen zijn van een integraal oeverproject. Voor 
de toervaart, kleine tot middelgrote motorjachten, is een 

netwerk ontwikkeld op de grotere ringvaarten en boezemwa-
teren. Speciaal hierbinnen zet het schap in op electrisch varen. 
Na realiseren van voorzieningen, zoals nu bijvoorbeeld wordt 
uitgevoerd in Waterland-oost,  zal worden ingezet op betere 
regulering en voorkomen van overlast van boten met verbran-
dingsmotoren. Daarnaast speelt in Waterland het realiseren 
van de ‘staande-mast route’. De provincie onderzoekt de 
mogelijkheden voor een route tussen Alkmaar en het Mar-
kermeer, via de Purmer Ee en de Gouwzee. Rondvaarten ten-
slotte worden beperkt aangeboden op de Zaan, het Wormer 
en Jisperveld en de Gouwzee. Vooral zal nu worden ingezet op 
de bereikbaarheid van het water vanuit de stedelijke gebie-
den, met name in de vorm van opheffen van knelpunten in de 
vaarverbindingen.

Voorzieningen
Aan het assortiment voorzieningen is het laatste decen-
nium weer het nodige toegevoegd. Zo zijn naast de Hoofd-
knooppunten, Secundaire Knooppunten nu ook Toeristische 
Overstapplaatsen (TOP’s) gerealiseerd en wordt particuliere 
ontwikkeling van ‘Rustpunten’ begeleid. In natte veenweide-
gebieden worden rustvlotten geïntroduceerd, in navolging op 
het voorgaande recreatieplan.

Vervolg: Uitvoeringsprogramma en  
meekoppeling
De visie op de verschillende recreatieve onderdelen leidt tot 
een aantal projectideeën. Deze zijn concreet benoemd in het 
uitvoeringsprogramma voor de periode tot 2015. Daarnaast 
is er nadrukkelijk aandacht voor andere manieren om te 
bouwen aan de recreatiestructuur. Meekoppelen met par-
ticuliere initiatieven en inspelen op andere ruimtelijke ont-
wikkelingen is in de huidige maatschappij wellicht kansrijker 
dan de eigen projecten. Via een aantal prikkelende ideeën en 
voorbeelden worden alle betrokkenen uitgedaagd de kansen 
hierop blijvend in de gaten te houden.



Streefbeeld  
hoofdstructuur
Om recreatiedruk te verdelen en 
zonering te optimaliseren is een 
verbindende structuur voorgesteld 
tussen de verschillende recreatieve 
groengebieden. Deze verbindingen 
bestaan over het gehele traject uit zo 
veel mogelijk vrijliggende gemarkeerde 
wandel- en fiets/skatepaden. In som-
mige gedeelten is bovendien ontwik-
keling van doorgaande ruiterpaden 
logisch.  Dit idee uit het eerdere 
Recteatieplan Waterland blijkt goed 
te werken en vormt in het plan 2012 
nog steeds een hoofdprioriteit: ‘Zet 
in op verbetering van de Recreatieve 
Hoofdstructuur’ (advies RNH 2010) . 



Streefbeeld structuur  
intensieve dagrecreatie
Verbetering van bestaande groen-
gebieden en daarnaast de ontwik-
keling enkele nieuwe. 
Daarnaast verder ontwikkelen en 
versterken van de lijnvormige basis 
van de Recreatieve Hoofdstructuur, 
in feite het doorgaande fiets/skate-
pad als kern van een bundel paden 
en routes. 



Streefbeeld fietsnetwerk
Fietsrecreatie vormt de belangrijkste 
recreatievorm in het landelijk gebied. 
Slechts op enkele plaatsen is nog een 
uitbreiding gewenst, steeds gekoppeld 
aan bijstelling van het knooppunten-
systeem. Dit betreft deels de realisatie 
van de goede fiets/skate routes in 
de recreatieve hoofdstructuur. Ook 
zijn nog enkele echte knelpunten niet 
opgelost.



Streefbeeld fietsnetwerk
Watersport vomt een onmisbaar 
element in het recreatieplan. Vele 
vormen van waterrecreatie zijn aan 
de orde. Gewerkt wordt met name 
aan voorzieningen voor electrisch 
varen, met daarnaast de kanorou-
tes en staande mastroute.



Impressie Dijkpark Waterland, met ruimte voor verschillende recreatiegroepen, met strandjes en steigers

Dijkpark Waterlandse Kust
De dijkversterking Hoorn-Amsterdam biedt de komende 
jaren kansen voor recreatieve meekoppeling. De Waterlandse 
kust functioneert als het ware als een langgerekt park, door 
de hoge recreatiedruk vanuit Amsterdam.  Op mooie dagen 
is het een drukte van belang met auto’s, motoren, brommers, 
(race-)fietsers, wandelaars, groepen natuurcursisten, skeelers, 
nordic-walkers, toeristen op ‘mac-bikes’ en zoekende zon-
nebaders. Veelal ontstaan ergenissen omdat men elkaar voor 
de voeten loopt. Hiermee staat de essentie van recreatie 
(ontspanning) onder druk. Met de herprofilering van de dijk 
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ontstaan grote kansen om dit ‘dijkpark’ de ruimte en functies 
te geven die het nodig heeft.  

Sleutelwoorden zijn ‘spreiding’ en ‘acupunctuur’. Spreiding van 
verkeersstromen in het profiel en over de lengte van de kust 
om de druk te verdelen. En acupunctuur omdat nieuwe facili-
teiten zich moeten voegen naar het kenmerkende dijkkarakter 
om zo de uniciteit van dit ‘dijkpark’ te behouden. Faciliteiten 
missen op dit moment vooral aan de waterzijde van de dijk, 
het vertoeven aan het water is dé troef!


