2019 Het Twiske
in vogelvlucht
Wat hebben we gerealiseerd?
Ontwikkelen van een
inspiratiedocument die
een toekomstbeeld
schetst voor het
recreatieschap.
Voorbereiding verdere ontwikkeling
Zorgboerderij De Marsen

Net boven Amsterdam Noord, tussen Landsmeer en Oostzaan in, vind je het prachtige natuur- en recreatiegebied
Het Twiske. In Het Twiske ligt een grote recreatieplas midden in het groen. Een ideaal gebied om te fietsen, wandelen, skeeleren, pootje baden, zwemmen, varen, kanoën en nog veel meer. Lees de volledige jaarrekening op
www.twiske-waterland.nl/bestuur.

Hoe staat het schap er voor?
Verloop reserves
In het afgelopen jaar stond het
jaarprogramma van het recreatieschap in het teken van nieuwe
ambities en plannen. De hiernaast
genoemde ambitie is in 2019 verder
uitgewerkt door een
consultatie en participatie met de
stakeholders. Dit leidt tot een
uitvoeringsprogramma dat richting
geeft aan de activiteiten van het
recreatieschap voor de komende
jaren.
Financieel gezien is de situatie van
het schap stabiel.

Procesmatige en inhoudelijke
verbetering van de planning en
control cyclus. Betere financiële
jaarstukken.

Participantenbijdrage

Financieel resultaat

Vanaf 2020 zijn de begroting van Landschap Waterland en Het Twiske
samengevoegd, waardoor de getallen afwijken van de eerdere jaren.
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Nieuwe aanplant van hagen nabij De Appel.
De vogelvriendelijke beplanting is zeer
gewild bij huismussen.

Terugsnoeien van Italiaanse
populieren, waardoor de levensduur van deze populieren met 5
tot 10 jaar wordt verlengd.

650
ha.
recreatiegebied

Verbetering van de doorstroming
van het water bij de speelsloot
en het Vennegatstrand voor
een betere kwaliteit van het
zwemwater.

Opening Pannenkoek
De Appel.

Rietgrasland gemaaid en opslag in riet verwijderd. Door verjonging van delen van het riet
blijft dit gebied geschikt voor de Natura
2000 doelsoorten zoals Roerdomp en
Bruine Kiekendief.
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