2021 in
vogelvlucht
Twiske - Waterland

De recreatiegebieden in Het Twiske-Waterland zijn in trek bij de recreant. Dit past in het landelijk beeld: een bezoek aan natuur
en recreatiegebieden is populair sinds het uitbreken van de coronacrisis. Zo trok Het Twiske alleen al 1,66 miljoen bezoeken in het
afgelopen jaar. Het waarderingsonderzoek wijst uit dat onze bezoekers een brede interesse hebben in cultuur, recreatie en vertier,
natuurbeleving en lichaamsbeweging. Zij kunnen hun hart ophalen, niet alleen in Het Twiske, maar ook in recreatie- en natuurgebieden van onze collega-beheerders: Waterland, de Jagersplas, het Purmerbos en de Noorder IJplas. Twiske-Waterland is het
ontdekken meer dan waard en heeft in elk jaargetijde veel te bieden voor wandelaars, fietsers, ruiters en watersportliefhebbers.

Wat hebben we gerealiseerd?

Hoe staat het schap er voor?
Verloop reserves

Evaluatie uitvoeringsprogramma
In de zomer werden de ervaringen met anderhalf
jaar uitvoeringsprogramma besproken. Tegelijk
met die uitvoering hebben de deelnemende
gemeenten, provincie, waterschap en collegaterreinbeheerders ook hun ambities vormgegeven in omgevingsvisies en regionale ontwikkelprogramma’s. Het bestuur heeft een groot aantal
van de recreatieve en natuur- ambities die daarin
worden genoemd, als meekoppelkansen toegevoegd aan het programma.
Waardevolle toevoegingen die bijdragen aan:
•
•
•

Meer biodiversiteit;
Betere spreiding recreanten;
Breder recreatief aanbod.

Uitbreiding wandelnetwerk Laag Holland
In het najaar werd de uitbreiding van het wandelnetwerk Laag-Holland opgeleverd. Nieuwe wandelroutes in het stedelijk gebied van Amsterdam-Noord
werden aangesloten op de bestaande routes in
Landelijk Noord en de aangrenzende gemeenten.
Het aanbod van beter bereikbare en aantrekkelijker
paden in natuur- en wandelgebieden werd al direct
door steeds meer recreanten benut. Het wandelnetwerk Laag Holland maakt deel uit van de bijna 3500
km wandelpaden en 111 km boerenlandpaden in
Noord-Holland.

Oplevering ecologisch beheerplan
Het dagelijks beheer en onderhoud van Het Twiske
wordt afgestemd op in stand houden en verbeteren
van natuurwaarden, landschap en recreatief gebruik.
Voor kennis en vertaling van natuurwaarden in het
onderhoudsprogramma wordt met regelmaat afgestemd met vrijwilligers en onderzoekers. In de afgelopen twee jaar werd in opdracht van het recreatieschap
een natuuronderzoek uitgevoerd. De uitkomsten ervan
worden benut voor vergroten van de biodiversiteit met
het eigen beheer. Met het leveren van de monitoringsgegevens draagt het recreatieschap bij aan de actualisering in 2022 van het Natura2000 beheerplan Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld en Twiske.
Meer highlights op de volgende pagina

De jaarrekening van het recreatieschap laat,
ondanks het mislopen van evenementeninkomsten, een positief resultaat zien. De
opbrengsten van het betaald parkeren
stegen door een toenemend bezoekersaantal. Het waarderingsonderzoek heeft
waardevolle aanbevelingen opgeleverd voor
het dagelijks onderhoud. Deze zullen doorwerken in het onderhoudsprogramma voor
de komende jaren. De reservepositie geeft
ruimte voor het uitvoeren van investeringsprojecten uit het uitvoeringsprogramma.
Daarin zijn maatregelen begrepen voor
natuurontwikkeling. Die konden versneld
worden uitgevoerd door gebruikmaking van
subsidieregelingen voor natuurherstel,
bijgedragen aan vergroting van de biodiversiteit. De exploitatie van het recreatieschap
is inmiddels duurzaam gezond.

Participantenbijdragen

Financieel resultaat
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2021
highlights

Twiskemolen lid van het Geheim
Genootschap van Fluisterende Molens

Twiske - Waterland

31.000
ha.

Resultaten waarderingsonderzoek het Twiske
Voor het beheer en onderhoud van Het Twiske is het
belangrijk te weten wat bezoekers belangrijk vinden.
Om die reden werd een waarderingsonderzoek
uitgevoerd. De respons op het onderzoek was meer
dan voldoende representatief om er conclusies uit te
trekken voor het beheer en onderhoud. De waardering was een groot compliment: een 8,5!

8,5

waardering
gebruikers
Het Twiske

Er is een podcast gemaakt over de Twiskemolen en de nieuwe app de 'Zaanstreek
fietsroute’ met de Twiskemolen is gelanceerd. Het project Geheim Genootschap
van Fluisterende Molens is één van de
projecten van het themajaar 'Ode aan het
Landschap’ in Noord-Holland.

Aanplant 100 nieuwe bomen
in het Twiske

Het Twiske

Congres

650
ha.

Op 18 november werd het congres ‘Recreatie, Toerisme en Identiteit Laag Holland’
georganiseerd voor bestuurders en medewerkers van gemeenten, provincie, terreinbeheerders en andere belanghebbenden
in Laag Holland. Het congres maakte deel
uit van het project ‘Recreatief Grid Laag
Holland’; een opdracht van de recreatieschappen RAUM en Twiske-Waterland.

Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan
van een bouwbedrijf uit Amsterdam en
omdat zij iets goeds wilde doen voor de
natuur, heeft het bouwbedrijf 100 bomen
geschonken aan Het Twiske. De nieuwe
bomen dragen bij aan de biodiversiteit in
Het Twiske: de samenstelling van de
aanplant is divers en een bijdrage aan
voedselrijkdom en schuilgelegenheid
voor insecten en vogels. De aanplant is
uitgevoerd door SW bedrijf Werkom
groen, team Oostzaan.
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Zwerfafvalcampagne

Zorgboerderij De Marsen
Na diverse pogingen in de afgelopen
10 jaar werd in het najaar een geschikte
partij gevonden die De Marsen conform het
bestemmingsplan gaat ontwikkelen tot een woonzorglocatie met dagbesteding. Die dagbesteding
wordt al zo’n 9 jaar gegeven aan ongeveer 30 jongvolwassenen. Ouders, verzorgers en het recreatieschap willen dat graag voortgezet zien. Zij worden
tijdens de voorbereiding en bouw op de hoogte
gehouden. De geselecteerde zorgaanbieder overlegt
met de huidige gebruiker over continueren van de
dagbesteding.

www.twiske-waterland.nl
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De vijf recreatieschappen in
Noord-Holland hebben deze
zomer een gezamenlijke zwerfafvalcampagne georganiseerd.
Aanleiding was de afvalpiek in het
uitzonderlijke coronajaar 2020.
Recreatieschap Twiske-Waterland
en de andere schappen blikken
tevreden terug op een geslaagde
campagne. In totaal kwamen
bijna 600.000 personen met de
bewustwordingscampagne in
aanraking.

