2020 in
vogelvlucht
Twiske - Waterland

Wat hebben we gerealiseerd?

De gebieden van het recreatieschap Twiske-Waterland zijn in trek bij de stedeling. Zo trokken de gebieden 1,6 miljoen
bezoekers in het afgelopen jaar; mensen die niet alleen opzoek zijn naar cultuur en vertier maar ook naar natuurbeleving
en lichaamsbeweging. De recreant kan in het Twiske, Waterland, het Purmerbos, de Jagersplas en de Noorder IJplas
gebruik maken van de vele recreatieve routes die deze parels verbinden. Of je nu liever wandelt, fietst of vaart:
Twiske-Waterland wemelt van de mogelijkheden en routes die zijn het ontdekken waard!

Hoe staat het schap er voor?
Verloop reserves

Vaststelling ambitiedocument en
uitvoeringsprogramma
Het bestuur heeft in 2020 haar ambities voor de
komende jaren vastgesteld in het Ambitiedocument. Deze ambities bestaan uit drie hoofddoelen:
meer biodiversiteit, het spreiden van toenemende
recreatiedruk en een breder recreatief aanbod.

Tot 2020 waren Twiske en Waterland
aparte administraties, voor de
vergelijkbaarheid zijn de financiële
gegevens voor 2018 en 2019
geconsolideerd in dit overzicht

In verband met de veiligheid van de cliënten
van zorgboerderij de Marsen moest de onderhoudsloods van het recreatieschap een nieuwe
plek krijgen. Die nieuwe plek is gevonden naast
ons beheerkantoor aan de Noorderlaaik. Medio
2020 is gestart met de bouw van de nieuwe
loods. Eind 2020 was de nieuw loods klaar en
worden de machines van het recreatieschap
voortaan hier gestald. De nieuwe loods is
gebouwd met duurzame materialen en zonnepanelen. Voldoende om het hele beheerkantoor van stroom te voorzien.

Behoefte aan het groen
aangewakkerd in tijden van corona
Skeeleren, fietsen en eindeloze wandelommetjes,
de recreatiegebieden zijn in coronatijd voor velen
een toevluchtoord waar je kan ontspannen 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 optreden van de boswachters en
de frequentere communicatie heeft geleidt tot
een stijging van de uitgaven.
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De Twiskemolen ‘duurzaamproof’
In het kader van de energietransitie en duurzaamheid is de begane grond van de molenwoning in 2020 geïsoleerd. Een goede isolatie
bespaart energie, draagt bij aan een beter
milieu en levert meer wooncomfort op.

Het Twiske

In 2020 is gestart met een ecologisch onderzoek
om zicht te krijgen op de actuele natuurwaarden:
biodiversiteit in brede zin en doelsoorten (Natura
2000) van Het Twiske. Vervolgens wordt op basis
van de resultaten en aanbevelingen van dit onderzoek een ecologisch beheerplan gemaakt.

Opening nieuw klimpark Twiske
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ha.

Financiën

Ecologisch onderzoek en
monitoring vogelstand

Waterland

Eind juli is het nieuwe ‘Klimpark Twiske’
opengegaan voor publiek. Het nieuwe
klimpark draagt bij aan een breed recreatief
aanbod en het vergroten van de naamsbekendheid van Het Twiske. Het nieuwe
klimpark is vanaf de opening een
groot succes.

De begrotingen voor Het Twiske en
Landschap Waterland zijn dit jaar
volgens de BBV-systematiek samengevoegd tot één begroting.
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Nieuwe TOP’s
Eind juni zijn 2 nieuwe Toeristische
Overstappunten (TOP's) geplaatst in
Het Twiske en op Marken. Ook zijn 12
bestaande TOP’s in Laag-Holland opgeknapt en hebben een nieuwe look and
feel gekregen. Een TOP is een startpunt
met een informatiezuil waar je de auto
kunt achterlaten om vandaar heerlijk te
fietsen, wandelen en varen in de
omgeving.
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Twiske-Waterland heeft in oktober een
mijlpaal bereikt, want het aantal volgers
staat nu op iets meer dan 5000! Dit is een
mooi resultaat, ook de berichtjes over
natuur, beheer en onderhoud worden
met interesse gevolgd en geliket.

