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Kansen pakken
Nederland en dijken. Overal in ons land worden

Landschap Waterland is in gesprek met

we beschermd tegen de wispelturigheid van de

het waterschap, het Hoogheemraadschap

zee, de rivieren en het IJssel- en Markermeer.

Noordhollands Noorderkwartier. Medio volgend

En bijna niemand kan de aantrekkelijkheid van

jaar zal het waterschap een keuze maken hoe

dijken weerstaan. We willen naar boven. Genieten

de dijkvakken tussen Hoorn en Amsterdam-Noord

van weidse uitzichten over het water. Dat zit in

zullen worden versterkt. Het is dus zaak voor

onze Hollandse genen. De Markermeerdijk biedt

Landschap Waterland om haar ideeën te kunnen

een geweldige beleving van de schoonheid van

inbrengen in de uitwerking van de dijkversterking.

het Markermeer. We kunnen die beleving nog

Nu is het moment. Een volgende dijkversterking

beter faciliteren, waardoor je het Hollandse

zal pas weer mogelijk over vele decennia plaats

landschap nog beter kunt beleven. En dan is er

vinden. Recreatieve voorzieningen combineren met

voor de Markermeerdijk nog een wereld te winnen.

de dijkversterking is goedkoper dan later alsnog
voorzieningen aan te leggen. Daarom dit bidbook,

De Markermeerdijk tussen Hoorn en Amsterdam

waarmee alle belanghebbenden geprikkeld worden

zal de komende jaren versterkt worden, om te

om de dijkversterking tot een mooi, integraal

voldoen aan de huidige veiligheidseisen. Dit

resultaat te maken. Een resultaat, waarin recrea

biedt een kans voor het koppelen van recreatieve

tieve beleving een plaats krijgt. Waardoor we in

voorzieningen zoals fiets- en wandelpaden,

de gelegenheid worden gesteld om optimaal te

steigers, strandjes, zwemgelegenheden en

genieten van het weidse, Hollandse uitzicht op

parkeervoorzieningen. Landschap Waterland

een van onze Hollandse parels, het Markermeer.

heeft Bureau Vista gevraagd om een plan uit te
werken voor het meekoppelen van recreatieve
voorzieningen op de Markermeerdijk. In dit plan
zitten ook de wensen van de betrokken gemeenten
langs dit dijktraject. In dit bidbook wordt een
doorkijkje gegeven in de mogelijkheden die mee
koppeling kan bieden. Daar zal echter financiering
voor moeten worden gevonden. En dit bidbook is
mede bedoeld om partijen te stimuleren om in die
combinatie van veiligheid en recreatie te investeren.
Jaap Bond
Voorzitter Recreatieschap Landschap Waterland
Foto: Provincie Noord-Holland

1. Dijkversterking als kans
Landschapsmonument

Feitelijk gaat het om simpele maatregelen:

De dijk tussen Amsterdam en Hoorn is een uniek

een fietspad over de kruin, extra wandel- en

landschapsmonument van ruim 47 km lang.

ruiterpaden, parkeerterreintjes voor auto’s,

Voor de recreant heeft de dijk overweldigende

informatievoorziening op bijzondere punten, een

landschapspanorama’s te bieden: aan de ene

strandje of een visplek aan het water. Dergelijke

kant het weidse polderland van Waterland, aan

maatregelen zijn eenvoudig te combineren

de andere kant de oneindige waterhorizon van

met de dijkversterking, door werk-met-werk te

het Markermeer. De opeenvolging van kapen en

maken. Ten opzichte van de totale kosten van

baaien zorgt voor een voortdurend wisselend

de dijkversterking zijn de meerkosten beperkt

perspectief. Langs de dijk rijgen de historische

(minder dan 1 %), maar er zal wel financiering

pareltjes zich aaneen, van vissersdorpjes,

gevonden moeten worden voor deze kosten. Het

haventjes, gemalen, sluizen, dijkdoorbraakkolken,

budget voor de dijkversterking voorziet namelijk

kreekrestanten, forten, boerderijen en dijkhuizen.

niet in extra recreatieve voorzieningen. Landschap

En dan hebben we het nog niet over de beroemde

Waterland wil daarom samen met alle betrokkenen

wolkenluchten, het typisch Hollandse licht, het

en belanghebbenden onderzoeken hoe we die

ruisen van de golven en de striemende wind om

financiering voor elkaar krijgen. Er ligt een gedegen

je oren. De dijk is meer dan een waterkering, het

plan, de voordelen voor recreatie en toerisme zijn

is een publieke ruimte met vele betekenissen

evident: laten we de kansen die de dijkversterking

en functies. De voorgenomen dijkversterking

biedt aangrijpen en van de dijk tussen Amsterdam

zal daar recht aan moeten doen. Dat is ook het

en Hoorn een fantastische landschappelijke

uitgangspunt van het Hoogheemraadschap

belevingsroute maken, voor fietsers, wandelaars,

Hollands Noorderkwartier.

ruiters en automobilisten.

Werk-met-werk maken
Maar er is meer mogelijk: de dijkversterking kan
ook nieuwe kwaliteiten en gebruiksmogelijkheden
toevoegen aan het landschap. Dit plan
van Landschap Waterland laat zien hoe.

De multifunctionele dijk
Dijken zijn niet alleen een technische waterkering,

de dijk Amsterdam-Hoorn worden alternatieve

ze vormen feitelijk een multifunctioneel landschaps

oplossingen onderzocht, zoals de aanleg van

element. Dat wordt ook steeds meer onderkend

een lage oeverdijk of een breed voorland aan

bij het ontwerp en het beheer van dijken. Natuur

de waterkant van de dijk. Deze alternatieve

en recreatie krijgen een volwaardige plek in het

oplossingen bieden ook extra mogelijkheden

dijkprofiel en dijkversterking wordt gezien als een

voor de natuur en de recreatie. In het kader van

integrale landschappelijke ontwerpopgave. Het

het project Toekomst Markermeer IJmeer (TMIJ)

stimuleren van een zorgvuldig dijkontwerp, met

worden de mogelijkheden voor de aanleg van

respect voor de historische context , is zelfs een

buitendijkse natuuroevers nader onderzocht. De

van de prioriteiten uit de Rijksvisie Erfgoed en

dijk Amsterdam-Hoorn zou een voorbeeld kunnen

Ruimte. In het kader van het Deltaprogramma

worden van een klimaatbestendige multifunctionele

worden allerlei nieuwe dijktypen ontwikkeld, zoals

dijk, die recht doet aan de bijzondere historische en

de zogenaamde ‘klimaatdijken’, waarop gebouwd

ecologische context. Dit vraagt om een zorgvuldig

kan worden. Ook in de planontwikkeling voor

ontwerp en een integrale aanpak.

Bestaande smalle dijk boven Edam, zonder paden. Deze dijk moet versterkt
worden. Daarbij zijn nog verschillende dijkversterkingsvarianten in studie.

Impressie van de mogelijke toekomstige situatie. Voorgesteld wordt om gelijk met de dijkversterking
nieuwe paden aan te leggen, voor fietsers, wandelaars en plaatselijk ook voor ruiters.

Bestaande en nieuwe voorzieningen

zwemvoorziening (bestaand/nieuw)
markant zichtpunt (bestaand/nieuw)
historisch dorpsgezicht (bestaand)
vuurtoren (bestaand)
recreatie parkbos (bestaand/nieuw)
horeca (bestaand)
haven (bestaand/nieuw)
parkeren (bestaand/nieuw)
strand (bestaand/nieuw)
steiger (bestaand/nieuw) bruine vloot
archeologische plaats (Oud-Etersheim)
camping/huisjes (bestaand)
bestaande recreatieve route te smal
recreatieve route ontbrekend
belangrijke (zicht) relatie naar
binnendijks landschap
invloedssfeer steden

Langs de dijk liggen al veel recreatieve voor
zieningen en landschappelijke attracties. Maar
in de routestructuur ontbreekt nog een aantal
belangrijke schakels en de bestaande paden zijn
erg smal. Door deze toe te voegen als onderdeel
van de dijkversterking zal het recreatief gebruik
van de hele regio substantieel verbeteren.

2. Een multifunctionele recreatiedijk
Bestaande plannen

•	onderscheid is gemaakt tussen de invloedssfeer

Voor de opstelling van het plan is onderzocht

van de steden Amsterdam en Hoorn en het

wat de bestaande recreatiemogelijkheden

relatief extensieve dijktracé tussen Edam en

zijn en welke recreatieplannen de gemeenten
hebben. Er is zoveel mogelijk aangesloten op

Warder;
•	waar extra hoge recreatiedruk verwacht wordt,

deze plannen en ook op het overkoepelende

dus nabij Amsterdam, Edam-Volendam en

Recreatieplan Waterland. Daarnaast is gekeken

Hoorn, wordt gekozen voor een ‘dubbele kruin’

hoe nieuwe recreatieve voorzieningen afgestemd

met zowel een wandel- als fietspad bovenop de

kunnen worden op de voorgenomen maatregelen

dijk;

voor de dijkversterking, zoals beschreven in de

•	extra wandel- en ruiterpaden worden aangelegd

Startnotities Dijkversterking voor de trajecten

bij de dorpen, de haventjes en de grotere

Hoorn-Edam en Edam-Amsterdam en in de

recreatieterreinen, in aansluiting op het

uitwerking Oeverdijk. Op het gehele traject zijn

binnendijkse netwerk van ommetjes;

verschillende varianten in beeld, maar in alle
gevallen kunnen recreatieve voorzieningen vrij
eenvoudig worden geïntegreerd in het nieuwe
dijkprofiel. Alle voorstellen zijn besproken met

•	de ligging van het (wandel-, fiets- of ruiter)pad
aan de voet van de dijk hangt af van de gekozen
dijkversterkingsvariant;
•	markante punten, zoals kapen en gemalen,

het Hoogheemraadschap en de technisch

krijgen een bijzondere inrichting, met een

haalbare opties zijn in het plan toegepast.

bankje, informatievoorziening en eventueel
een klein parkeerterrein (aan de voet van de

Meer samenhang

dijk of geïntegreerd in het dijklichaam); als

Doel van het plan is vooral om de bijzondere

bijzonder punt kan Oud Etersheim, het in de

landschappelijke kwaliteiten van de dijk optimaal

middeleeuwen door de Zuiderzee verzwolgen

beleefbaar te maken en om de samenhang tussen

dorp, als archeologische attractie worden

de verschillende recreatieve voorzieningen en

ontwikkeld;

plannen te vergroten. Doelgroepen zijn primair

•	grotere recreatieve voorzieningen, zoals een

fietsers en wandelaars, maar ook ruiters, auto

extra strand, speelweide, haven of steiger voor

mobilisten, motorrijders en dagjesmensen. Al deze

de bruine vloot zijn afgestemd op aan kansen

groepen moeten (af en toe) zicht hebben op de

in het achterland, zoals bij Holysloot, Warder en

wereld achter de dijk, maar ze mogen elkaar niet
in de weg gaan zitten. Er moet voldoende variatie

Etersheim;
•	deze voorzieningen, inclusief het bijbehorende

zijn, maar deze moet wel passen bij de schaal van

parkeerterrein, dienen in principe buitendijks te

het landschap en het karakter van de dijk. Juist

worden aangelegd;

het doorgaande karakter van de recreatieve route

•	kleine recreatieve voorzieningen, zoals kleine

en de eigen identiteit van de dijk zijn belangrijke

parkeerplaatsjes, klaphekken en dijktrappen,

kwaliteiten. Om deze te versterken is een

worden zo mogelijk gehandhaafd, in principe

afgewogen ontwerp nodig.

met bestaande materialen. enkele nieuwe
dijktrappen worden toegevoegd;

Ontwerpuitgangspunten

•	de oeverdijk biedt kansen voor nieuwe

De volgende ontwerpuitgangspunten liggen ten

kanoroutes; aansluitingen worden gemaakt op

grondslag aan het plan:

het binnendijkse kanonetwerk, door de aanleg

•	de verschillende recreatieve vormen krijgen

van in- en uitstapplekken en oversleep-rollen

zo veel mogelijk gescheiden paden, alleen in
de dorpen zijn soms gecombineerde paden
wenselijker;
•	over de hele lengte van de dijk worden een

over de dijk;
•	wat betreft het dijkbeheer gaan we uit
van de huidige situatie van hooiland en
schapenbegrazing. Met veeroosters,

vrijliggend fietspad en een vrijliggend wandelpad

klaphekken of overstapjes hoeft begrazing

aangelegd, afwisselend op de kruin of langs de

geen belemmering te zijn voor de recreatieve

binnendijkse of buitendijkse voet van de dijk;

toegankelijkheid.

Behalve nieuwe paden kunnen (op termijn) ook extra voorzieningen als strandjes en
natuuroevers worden toegevoegd, zonder dat de landelijke sfeer wordt aangetast.
De mogelijkheden zijn mede afhankelijk van de gekozen dijkversterkingsvariant.

Bij keuze voor een oeverdijk ontstaan extra mogelijkheden voor
recreatie, zoals kanovaren en buitendijkse wandel- en ruiterroutes.

Samenvatting ontwerpkeuzen
1. Wandelaars:
•	Basisinrichting: Vrijliggend verhard
wandelpad op kruin of aan buitenzijde dijk;
•	Nabij grote steden/dorpen: Verhard
wandelpad op de dijkkruin als onderdeel
ommetjes, vrijliggend maar in combinatie
met fietspad;
•	Nabij kleinere dorpen en recreatieve
concentraties: Verhard wandelpad
vrijliggend op de dijkkruin, zonder fietspad
•	Uitzondering in meest rustige tussengebied:
Wandelpad als graspad op dijkkruin

opkruin samen met fietspad
buitenzijde dijk
op kruin verhard
op kruin graspad
ommetjes bij steden en dorpen

2. Fietsers:
•	Basisinrichting: Vrijliggend fietspad op
verbrede dijkkruin;
•	Nabij grote steden/dorpen: combinatie
met wandelpad op dubbele kruin;
•	Uitzonderingen bij dorpen ad dijk: fietspad
binnendijks laag, evt gecombineerd met
auto’s
•	Uitzondering in rustigste tussengebied:
fietspad buitendijks laag

opkruin samen met voetpad
opkruin vrijliggend
binnenzijde dijk
buitenzijde dijk of oeverdijk
verbinding met achterland

3. Ruiters:
•	Basisinrichting: doorgaand vrijliggend
ruiterpad op binnenberm versterkte dijk
•	Waar mogelijk: eventueel verdubbeld
op buitenoever Oeverdijk
•	Vanuit gemeentelijk beleid: Alleen
ruiterpad gewenst rondom EdamVolendam
•	Zo mogelijk koppeling met ruiternetwerk
Purmerbos-Kwadijk

ruiterpad binnendijks of op oeverdijk
verbinding met achterland

4. Auto’s/motorfietsen:
•	Basisinrichting: handhaven of terug
brengen van de bestaande autoweg
op de binnenberm van de dijk
•	Bij markante kapen (globaal iedere
3-4 km): even optillen naar het niveau van
de dijkkruin, zo mogelijk in combinatie
met informatiepunt en zitplek

autoroute aan binnenzijde dijk
autoroute opgetild naar niveau dijkkruin
recreatieve verbindingen naar achterland
recreatieve hoofdstructuur
recreatieve reikwijdte Amsterdam/Hoorn

Plankaart met indicatieve dijkprofielen

Per dijktraject en voor bijzondere
punten is aangegeven hoe paden
en andere recreatieve voorzieningen
optimaal ingepast kunnen worden in
het nieuwe dijkprofiel. Bij keuze voor
een oeverdijk kunnen de paden nog
verder naar buiten verschuiven. Wanneer
financiering gevonden wordt, kan het
Hoogheemraadschap deze voorstellen
overnemen in de verdere planuitwerking
voor de dijkversterking.

Legenda plan meekoppeling paden
dijklichaam in dijkzone

voetgras kruin bestaand
voetgras kruin nieuw

auto (+ fiets) kruin bestaand

voetgras laag bestaand

auto (+ fiets) kruin nieuw

voetgras laag nieuw

auto (+ fiets) laagbinnen bestaand
auto (+ fiets) laagbinnen nieuw

ruiter spoor

parkeren bestaand opwaarderen
parkeren nieuw
fiets kruin bestaand
fiets kruin verbreed
fiets kruin nieuw
fiets lagekruin naast voet
fiets laagbinnen bestaand
fiets laagbinnen nieuw
fiets laagbuiten bestaand
fiets laagbuiten verbreed
fiets laagbuiten nieuw
voetverhard kruin bestaand
voetverhard kruin nieuw

Legenda overig recreatief programma
haven (bestaand)
zwemvoorziening (bestaand)
strand (bestaand of nieuw)
steiger (bestaand of nieuw)
recreatie parkbos (bestaand)
boulevard (bestaand of nieuw)
historisch dorp (Oud-Etersheim)
markant zichtpunt
belangrijk (zicht) relatie naar
binnendijks landschap

Legenda indicatieve dijkprofielen

voetverhard laagbuiten bestaand

bestaand

voetverhard laagbuiten nieuw

aanvulling

3. Hoe verder?
Kosten

toeristische topattracties aandoet als Nationaal

Met de aanleg van extra recreatieve voorzieningen

Landschap Laag-Holland, Werelderfgoed

zijn extra kosten gemoeid, die niet zijn opgenomen

Stelling van Amsterdam en de Gouden Driehoek

in het budget voor de dijkversterking. Deze gaat

Edam-Volendam-Monnickendam. Als ergens

slechts uit van het terugbrengen van een paar

investeringen in de recreatieve infrastructuur

bestaande smalle paden. Er zijn kosten voor de

lonend zijn, is het hier!

feitelijke aanleg van paden en voorzieningen, deze
zijn op basis van recente projecten goed in te

Financiering

schatten en komen voor de totale 47 kilometer op

Toch is de vraag: wie gaat het betalen? Het

ongeveer 4 miljoen Euro. Ook de extra jaarlijkse

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

beheerkosten zijn geraamd, deze komen op

heeft aangegeven dat zij alleen mee wil werken

ongeveer 0,5 miljoen Euro. Daarnaast zijn er

aan de uitvoering als er extra financiering voor

kosten voor grondaanvullingen in het dijkprofiel

is. Wij zijn ervan overtuigd dat die financiering

die soms nodig zijn om een pad mogelijk te

gevonden kan worden. De publieke en econo

maken. Deze zijn sterk afhankelijk van de

mische belangen zijn immers evident. We doen dan

dijkversterkingsvariant en vergen een technische

ook een dringend beroep op zowel de betrokken

doorrekening door het Hoogheemraadschap.

overheden en maatschappelijke organisaties als

Deze kosten zijn nu globaal geraamd op

marktpartijen om samen met ons naar oplossingen

2-4 miljoen Euro, maar kunnen pas concreet

te zoeken. Waar denken we dan aan?

worden bepaald wanneer het voorkeursalternatief
voor de dijkversterking is vastgesteld en wanneer

•	De Provincie Noord-Holland: de provincie is een

dit recreatieplan is geaccepteerd. Ten opzichte

belangrijke partij als het gaat om de ruimtelijke

van het totale budget voor de dijkversterking

kwaliteit van het buitengebied. De hele dijk is

bedragen de meerkosten voor de extra recreatieve

aangewezen als provinciaal monument. Wellicht

voorzieningen minder dan 1%. Door werk-met-

kunnen gelden vanuit de Pilot Waterland

werk te maken, is altijd een goede inpassing

(voorheen ‘Waterlands Wonen’) worden ingezet

mogelijk en kan misschien zelfs op de uitvoering

voor de dijk. Ook kan gedacht worden aan

worden bespaard.

Europese fondsen, waar de provincie gebruik
van kan maken.

Baten
De baten van de voorgestelde maatregelen zijn

•	De Metropoolregio Amsterdam: de

lastiger in geld uit te drukken. In sommige gevallen

landschappelijke kwaliteiten worden gezien als

zorgen de maatregelen voor extra stevigheid van

een belangrijke onderlegger voor de ruimtelijke

de dijk en kunnen deze wellicht kostenneutraal

en economische ontwikkeling van de regio. De

worden uitgevoerd. Maar de echte baten zitten in

Stelling van Amsterdam en de Gouwzeedriehoek

de toegenomen belevingswaarde en recreatieve

zijn benoemd als ‘metropoolprojecten’.

gebruiksmogelijkheden. Dit zal meer bezoekers

Daarnaast wordt gestreefd naar een zodanige

naar het gebied trekken en dus ook tot extra

herverdeling van middelen dat de kwaliteit en

bestedingen leiden in de horeca en het toerisme.

de publieke toegankelijkheid van het landelijk

Ook levert een aantrekkelijk vrijetijdslandschap

gebied geborgd worden.

een toegevoegde waarde op voor het bestaand
onroerend goed, het vestigingsklimaat voor

•	De Stadsregio Amsterdam: met name de inzet op

bedrijven en de volksgezondheid. Er zijn inmiddels

goede woon-werkverbindingen met de fiets, als

voldoende onderzoeken die dit aantonen. Let

basis voor een duurzame regio, past bij dit plan.

wel: de dijk Amsterdam-Hoorn is geen afgelegen

De vrijliggende dijkpaden zullen niet alleen door

buitengebied, maar een recreatieve verbinding

recreanten, maar zeker ook door fietsforensen

die doorloopt tot in het hart van de steden en die

goed worden gebruikt en gewaardeerd.

•	De afzonderlijke gemeenten: het plan voor de dijk

Als iedereen zijn steentje bijdraagt moet het

sluit aan op de lokale plannen van de afzonderlijke

mogelijk zijn om het benodigde bedrag op tijd bij

gemeenten. Waar al financiering voor deze

elkaar te brengen. De uitvoering loopt overigens

plannen is, kan mogelijk een deel daarvan voor

door tot 2021, dus de middelen zullen gefaseerd

de dijk worden ingezet. Hiermee kan de uitvoering

worden ingezet, waarbij gaandeweg ingespeeld

versneld worden en is lokaal draagvlak verzekerd.

kan worden op eventuele nieuwe inrichtingskansen

Via Landschap Waterland dragen de gemeenten

en financieringsmogelijkheden. Door verschillende

overigens al bij aan het beheer van de recreatieve

sectorale en lokale geldstromen aan elkaar

voorzieningen. Hoorn en Koggenland, voor de

te koppelen is bovendien waarschijnlijk nog

dijkversterking verenigd in het Tolhuusberaad,

veel efficiencywinst te boeken, buiten de grote

hebben eigen recreatiebudgetten;

kostenbesparing die het werk-met-werk principe al
oplevert. Laten we deze kans als regio lopen?

•	Het Rijk: hoewel het Rijk flink heeft gekort op
de budgetten voor landschap en recreatie,

En natuurlijk hebben we grote haast: de

houdt zij wel een verantwoordelijkheid voor

besluitvorming over de dijkversterking krijgt al eind

de waterveiligheid en het cultureel erfgoed.

2012 op hoofdlijn zijn beslag en wordt in de eerste

Relevant zijn het Deltaprogramma en de Visie

helft 2013 concreet uitgewerkt tot Projectplan

Erfgoed en Ruimte. Eén van de Rijksprioriteiten

Dijkversterking. In deze uitwerking kunnen de

uit de Visie Erfgoed en Ruimte is om versterking

recreatieve paden alleen worden meegenomen

van primaire waterkeringen te laten plaatsvinden

wanneer er duidelijkheid is over de financiering.

met gevoeligheid voor de historische context

We zijn allen aan zet om op korte termijn

en aandacht voor de ontwerpkwaliteit. Wellicht

helderheid te bieden over budgetten, alleen

kan de dijk Amsterdam-Hoorn hiervoor een pilot

dan kan het lukken om deze kans te grijpen.

worden.
•	Marktpartijen: er wordt steeds meer gekeken
naar het bedrijfsleven om mee te investeren
in de kwaliteit van het buitengebied, zeker
wanneer er een binding is met de toerismeof recreatiesector. Daarvoor zijn ook nieuwe
instrumenten ontwikkeld, zoals verevening,
rood-voor-groen, compensatieregelingen en
gebiedsfondsen. De eerder genoemde Pilot
Waterland is daar een voorbeeld van. Ook
sponsoring is een optie. Het helpt als de
ondernemers een aantoonbaar voordeel hebben
bij de investering. Samen met de Kamer van
Koophandel zullen de mogelijkheden worden
onderzocht.
•	Fondsen en andere financieringsbronnen:
overwogen wordt om een bijdrage te vragen bij
een passend ‘goede doelen’ fonds, bijvoorbeeld
van de Nationale Postcode Loterij of de
Stichting Doen.

De voorgenomen dijkversterking tussen
Amsterdam en Hoorn is een kans om van
de Waterlandse Zeedijk een fantastische
landschappelijke belevingsroute te maken.
Met extra fiets- en wandelpaden op de
kruin of aan de voet van de dijk, uitzicht
punten op de zogenaamde ‘kapen’, goed
ingepaste parkeerterreintjes en andere
recreatievoorzieningen. Samen met de
gemeenten en het Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier heeft Landschap
Waterland hier een concreet inrichtings
plan voor opgesteld. De volgende stap is
om het geld bij elkaar te brengen voor de
uitvoering. Deze brochure is een oproep
aan alle betrokkenen om mee te helpen.
Laat deze kans niet voorbij gaan!

