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Het afgelopen jaar nam het aantal (meerdaagse) evenementen 
en ook het aantal bezoekers aan de Noord-Hollandse 
recreatiegebieden opnieuw toe. Deze festivals vormen een 
steeds belangrijkere inkomstenbron voor de recreatieschappen. 
Samen bepalen we de voorwaarden om het exploitanten zo 
makkelijk mogelijk te maken. Goed voor hen, goed voor u. 
Zeker ook omdat evenementen organisatoren steeds meer 
rekening houden met de omgeving. Bij Amsterdam Open Air 
bewaakten twee biologen een ransuilennest bij het festival-
terrein. Zo moet het ook. Als we natuur en recreatie in balans 
weten te houden, komen de festivalgangers over een paar jaar 
terug met hun kinderen. Dan genieten ze op een andere manier 
van de recreatiegebieden.  
 
Waar wij ons ook sterk voor maken, is het organiseren  
van werkervaring voor mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. Namens de recreatieschappen werken we samen 
met verschillende organisaties, zoals Lindenhoff Open Tuin. 

Onder hun begeleiding en toezicht onderhoudt een groep 
kwetsbare Amsterdammers de Gaasperzoom. Dit helpt ze een 
nieuw bestaan op te bouwen. Veel bestuurders volgen en 
stimuleren deze ingeslagen weg. Het afgelopen jaar hebben 
onze opdrachtgevers laten weten dat ze tevreden zijn over onze 
inspanningen. Iedereen bij Recreatie Noord-Holland werkt er 
hard aan dit zo te houden. Daar ben ik bijzonder trots op en 
blij mee. Ik wens u veel leesplezier.

Drs. Jan Hylkema
directeur 
recreatie Noord-HollaNd

“wij werken er hard aan onze 

  opdrachtgevers tevreden te houden”

3

H
et is geweldig om met iets bezig te zijn waarvan mensen kunnen blijven genieten. als ik langs informatieboerderij 
Zorgvrij in spaarnwoude loop en zie dat zoveel mensen plezier hebben, denk ik: kijk, daar doen we het voor!  
dat gevoel wil ik graag met u delen. Bij deze bied ik u dan ook ons jaarverslag aan, vol artikelen over onze 
inspanningen, resultaten en een blik op de toekomst. de financiële verantwoording vindt u in het tweede deel. 

enietenG
Daarom Recreatie Noord-Holland
sinds 2004 is recreatie noord-Holland gespecialiseerd in recreatie in het groen. 
wij adviseren bestuurders, overheden en ondernemers. daarnaast zetten wij onze 
tienjarige ervaring in bij conceptontwikkeling, realisatie en exploitatie van groene 
gebieden en routestructuren. we snappen hoe bestuurlijke processen lopen en 
gaan actief de recreatiemarkt op. Zo creëren we kansen voor onze opdrachtgevers. 
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In ‘t kort

O
 p nummer twee vinden we  

 awakenings in spaarnwoude,  

op nummer drie Het lentekabinet 

in Het twiske. amsterdam open air prijkt op 

nummer zeven. dit festival vindt plaats in het 

Gaasperpark in Groengebied amstelland. 

Even een frisse neus halen? Werknemers van bedrijventerrein 

Beverkoog in Alkmaar kunnen kiezen uit drie lunchwandelroutes, 

van elk een half uur. In opdracht van de gemeente Alkmaar 

bewegwijzerde Recreatie Noord-Holland daar samen met het 

Werkvoorzieningsschap Noord-Kennemerland de route. 

Zo maken we het voor werknemers eenvoudig én aantrekkelijk 

om een ommetje te maken tijdens de pauze. Doordat routes 

met elkaar zijn vervlochten, kunnen wandelaars acht kleine of 

een aantal grotere ommetjes lopen. Die variëren in lengte van 

2,3 tot 4,2 kilometer en zijn in twee richtingen te lopen. 

meer weten?

Informatie is te vinden bij het startpunt Nollenstrook. 

De folders liggen bij de bedrijven op terrein Beverkoog. 

Kijk ook op de website www.wandelnetwerknoordholland.nl. 

Nieuwe trend

lunchwandelen

Lunch >
4,2 km

elk jaar gaan de internationale 

reporters van resident advisor, een 

toonaangevend online muziekmagazine, 

op zoek naar de tien coolste, vetste en 

hotste muziekevenementen. Wereldwijd. 

Vorig jaar vonden drie evenementen 

uit hun top tien plaats in de noord-

Hollandse recreatiegebieden.

Behoefte blijft
mensen veranderen, net zoals hun wensen
en behoeften. ook als het gaat om 
recreatie. Het aanbod is divers en wijzigt 
voortdurend. maar we hebben steeds 
minder vrije tijd om te kunnen recreëren.
in 1995 had de nederlander gemiddeld 
47,5 uur vrije tijd per week, in 2013 liep 
dat terug tot dertig uur per week. in die 
dertig uur zoeken mensen nog steeds 
ontspanning en vermaak. Vroeger deed 
men dat bijvoorbeeld op een klapstoeltje 
met een thermoskan koffie in de berm. 
tegenwoordig zoeken mensen ontspanning 
en afwisseling steeds vaker bij evenemen-
ten als mud masters en dance festivals. 
Hetzelfde doel, maar met een heel andere 
invulling.

&Vroeger 
nu

&Cool, vet 
        hot

de drie muziekevenementen onderscheiden 

zich vooral door hun eigenheid. Het tweedaagse 

awakenings richt zich op techno in al zijn kleuren. 

sinds 1997 trekt dit festival een vast publiek. 

amsterdam open air biedt, eveneens verspreid 

over twee dagen, een uitgebreid muzikaal, 

culinair en cultureel programma. speciaal voor 

de stedeling die het clubgevoel in de buitenlucht 

wil beleven. Het lentekabinet staat voor een 

combinatie van eigentijdse elektronische muziek,

kunst en cultuur. de doelgroep is breed geïnteres-

seerd en wil ook cultuur proeven. dat kan via 

het literair programma en de samenwerking 

met het eYe Film instituut nederland en Foam 

(Fotografiemuseum amsterdam).
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“Door de fusie van de 
recreatieschappen  
Het Twiske en Waterland 
is het werkgebied voor mij 
als beheerder behoorlijk 
uitgebreid. In 2013 heb 
ik me verder verdiept in 
Landschap Waterland. 
Ik heb het gebied en de 
zaken die er spelen beter 
leren kennen. Zo heb ik 
meer grip gekregen op dit 
bijzondere beheergebied 
met zijn diversiteit aan 
contracten en op de 
afspraken met verschillende 
partijen.”

tegelijkertijd onderzoeken we hoe we de samen-
werking met andere terrein beherende organisaties 
kunnen uitbreiden. Wat deden we in 2013?  
Vijf collega’s vertellen.

Marcel 
doorNboscH 
MaNager toezicHt

gerbeN HoutkaMp 
prograMMaMaNager

Op het 
  juiste   moment        aanhaken’

“Bij elk project is het voor mij een uitdaging 
om ervoor te zorgen dat alle betrokken partijen 
(opdrachtgevers, vergunningverlenende 
overheden, omwonenden, belanghebbende 
partijen zoals stichtingen en pachters) op het 
juiste moment worden aangehaakt. Ook in 
2013 heb ik in de voorbereidings-, realisatie- en 
nazorgfase daar weer extra opgelet.”

“In 2013 zijn we voor de recreatieschappen 
Alkmaarder- en Uitgeestermeer en Twiske-
Waterland gaan samenwerken met Bureau 
Toerisme Laag Holland. Deze organisatie verzorgt 
promotieactiviteiten voor gemeenten, ondernemers 
en toeristische instellingen. Op deze manier 
liften we handig mee op bestaande middelen en 
activiteiten. Samen bereik je meer.”

bij recreatie Noord-Holland staan we  
elke dag voor nieuwe uitdagingen.  

We besteden veel tijd en aandacht aan het in-
tensiveren van onze contacten met bestuurders, 
signaleren kansen en letten op de kosten.  

dick Wals 
locatiebeHeerder 
tWiske/WaterlaNd

‘

Marieke VaN beugeN 
projectleider 

“In 2013 ben ik druk geweest met het invoeren 
van de nieuwe begrotingsstructuur voor de 
opdrachtgevende recreatieschappen. 
We hebben afscheid genomen van de vijftien 
vertrouwde producten en zijn overgestapt 
op zeven deelprogramma’s. Dit vroeg heel 
wat voorbereiding. Maar het was nodig: deze 
verandering heeft voor zowel opdrachtgevers als 
medewerkers van Recreatie Noord-Holland tot 
meer duidelijkheid geleid.”

“In 2013 is in Noord-Holland het programma 
Groen gebundeld van start gegaan. Dit is een 
opdracht van de provincie. Zelf mag ik de 
werkgroep Toezicht voorzitten. Hierin willen 
we met collega-vertegenwoordigers van tien 
terreinbeherende organisaties tot verdere 
afspraken komen en koers bepalen op ons 
vakgebied. Dit moet leiden tot een efficiëntere 
werkwijze en waar mogelijk kostenbesparing.”

Marijke VaN der WeijdeN 
coMMuNicatieMedeWerker 

76
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contacten met de gemeente.” als vergunningverlener is 
de gemeente een belangrijke partij bij beslissingen over 
ontwikkelingen.

Samenwerking
maar de organisatie doet meer volgens Jan. “om een 
goed financieel beeld te krijgen, kijken we ook naar de 
uitgaven van het recreatieschap over de afgelopen jaren. 
Vervolgens adviseren we het recreatieschap over 
mogelijkheden die haalbaar zijn én daadwerkelijk een 
kosten besparing opleveren.” Zo wordt inmiddels met 
andere terrein beherende organisaties samengewerkt 
op onder meer het gebied van toezicht en specialistisch 
groenonderhoud. 

spaarnwoude: 
In 1990 kreeg recreatieschap Spaarnwoude 12,1 miljoen 
euro van het Rijk. Daarmee moest het recreatieschap 
het gebied 25 jaar lang beheren en onderhouden. 
Zo’n 9 miljoen euro is daar nu van over. 

Gebeurt er niets, dan raakt het geld op. De participanten 
dragen minder bij en ook de rente-inkomsten zijn flink 
gedaald. Daartegenover zijn flinke investeringen in groot 
onderhoud nodig omdat het gebied veroudert. Gevolg? 
De kwaliteit van het gebied gaat achteruit. De eerste 
stappen naar een nieuwe balans tussen inkomsten en 
uitgaven waren onder andere bezuinigingen op openbare 
toiletten, toezicht, onderhoud aan zitmeubilair en 
evenementen op informatieboerderij Zorgvrij. Maar het 
gebied vraagt grotere maatregelen en ingrijpender keuzes. 

In 2013 is daarom gewerkt aan een bezuinigingsprogramma
dat aansluit op de ontwikkelstrategie groengebied 
Amsterdam-Haarlem en de visie op de toekomst 
van de Noordzeekanaalroute. Met een eenvoudiger 
inrichtingsniveau, efficiency-maatregelen en samenwerking 
met ondernemers en andere terreinbeheerders wil het 
recreatieschap een toekomstbestendige situatie bereiken. 
Beheer is duurzaam wanneer dit voor de recreatieschappen 
betaalbaar blijft en er geen achterstanden ontstaan.

Het onderhoud van recreatiegebieden en -voorzieningen 
kost geld. dit geld komt voornamelijk van deelnemers 
aan een recreatieschap. in de praktijk zijn dat de 

provincie noord-Holland en de gemeenten uit de directe 
omgeving van het recreatiegebied. inwoners van die gemeenten 
hebben immers profijt van het gebied en maken er gebruik van. 

Andere inkomstenbronnen
inkomsten krijgt een recreatieschap onder andere uit (onder)(erf)
pacht. Boeren en andere ondernemers betalen voor gebruik van 
terreinen. ook opbrengsten uit evenementen leveren geld op. 
nu overheden moeten bezuinigingen, kunnen recreatieschappen 
geen beroep doen op provincie en gemeenten voor extra bijdra-
gen. Ze moeten daarom op zoek naar andere inkomstenbronnen.

Kansen zoeken
recreatieschappen zijn genoodzaakt inkomsten te verwerven 
via ondernemers en evenementen. Jan Hylkema, directeur, 
ligt de rol van de organisatie graag toe: “wij zoeken voor de 
recreatieschappen actief naar kansen en ontwikkelmogelijkheden 
die zorgen voor extra inkomsten. en er kan veel, zolang de plan-
nen passen bij het karakter van het betreffende recreatiegebied. 

wij volgen de ontwikkelingen in de wereld van recreatie. Zo 
zoeken we naar ondernemers of evenementenorganisaties die 
iets kunnen toevoegen aan het bestaande recreatieaanbod.”

Oplossingen vinden 
“we kennen de recreatiemarkt en de markt kent ons. we voeren 
gesprekken met ondernemers en organisatoren van evenementen 
die op zoek zijn naar ruimte in een groene omgeving. we werken 
onder andere voor vijf recreatieschappen in noord-Holland. 
daardoor kunnen we goed zien wanneer welke terreinen en 
locaties beschikbaar zijn. wanneer een ondernemer in het ene 
recreatiegebied om welke reden dan ook niet past, kan hij in een 
ander recreatiegebied in noord-Holland juist heel erg welkom zijn.” 

Draagvlak
recreatie noord-Holland spreekt de taal van ondernemers én 
bestuurders en helpt ze op weg. “ondernemers zoeken letterlijk 
en figuurlijk de ruimte”, zegt Jan. ”draagvlak in de omgeving 
is een belangrijk punt voor bestuurders. Zij letten ook goed 
op de veiligheid plus goede toe- en afvoer van materialen en 
mensen in en uit de recreatiegebieden. deze aandachtspunten 
geven wij mee aan ondernemers. ook leggen wij vaak de eerste 

duurzaam en sterk

Vrijwilligers
ook op ander niveau is er samenwerking. “Voor verschillende 
recreatieschappen maakten we de afgelopen jaren structurele 
afspraken met vrijwilligersgroepen en -organisaties” zegt Jan 
enthousiast. Voor het recreatieschap alkmaarder- en 
uitgeestermeer is een knotwilgenploeg actief en controleert een 
groep vrijwilligers jaarlijks het noord-Holland pad. Zij plakken stickers 
waar die ontbreken, zodat mensen het pad weer vlekkeloos  
kunnen volgen. in de zomerperiode bemensen vrijwilligers de  
eHBo-posten aan de strandjes in de recreatiegebieden  
dorregeest en Zwaansmeer. uiteraard beschikken zij over de 
noodzakelijke diploma’s. samenwerking met vrijwilligers zorgt 
voor binding met het recreatiegebied en levert uiteindelijk ook 
kostenbesparing in beheer op.”

Sociale werkvoorziening
een vergelijkbare ontwikkeling zien we bij de samenwerking met 
werkvoorzieningsschappen. Voor steeds meer recreatieschappen 
maakt recreatie noord-Holland structurele afspraken over de 
inzet van medewerkers van deze organisaties. Jan: “Zij verrichten 
per jaar soms wel honderden uren werk in het beheer en onder-
houd van een gebied. deze vorm van samenwerking is goed 
voor alle betrokkenen.”

Zo blijven we 

gezond
     Wij kennen de 
 recreatiemarkt 
     en de markt kent ons

Recreatie Noord-Holland adviseert bestuurders van 
recreatieschappen over een gezonde financiële huishouding. 
“Inkomsten en uitgaven moeten simpelweg in balans zijn”,
zegt Jan Hylkema, directeur van Recreatie Noord-Holland. 
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08:00 uur
op weg voor een eerste 
controleronde door recreatie -
gebied Geestmerambacht. 
de tablet gaat mee, zodat 
opmerkelijke bevindingen 
tijdens de rit kunnen 
worden genoteerd in het 
Boa-registratiesysteem.

09:00 uur
Bij het passeren van een 
vader op een scooter, 
valt op dat zijn jonge dochter 
zonder beschermings -
middelen voor hem zit. 
een bekeuring volgt. 
Boete € 95,-.  

12:00 uur
een tocht met de toezicht-
boot over het alkmaarder- 
en uitgeestermeer levert 
geen bijzondere zaken op. 
de meeste recreanten vin-
den het waarschijnlijk te fris 
om het water op te zoeken.

14:30 uur
een korte controleronde 
bij een kunstwerk.
een geliefde verblijfplek 
voor jongeren uit de 
buurt. Vandaag niet.

16:00 uur
op weg terug naar 
kantoor passeert de politie. 
tijdens een korte stop met 
informatie-uitwisseling 
komen de belangrijkste 
waarnemingen van 
vandaag aan bod. 

14:00 uur
tijdens een ronde door 
recreatiegebied spaarnwoude, 
valt het oog op twee vissers 
aan de waterkant. nadat beide 
vissers hun visakte hebben over-
handigd, volgt een kort praatje. 
de vissen bijten redelijk vandaag. 

Op stap met tOeZIcHtHOuDer rOn Van VelZen
ron (41 jaar) is sinds 2008 toezichthouder bij recreatie noord-Holland en 
laat zien hoe zijn werkdag eruit ziet.

tot hun bevoegdheden behoren: 

• milieuwetgeving

•  algemene plaatselijke  
verordening/algemene verordening

• recreatieschappen

• parkeerwetgeving

• verkeersovertredingen

• waterwetgeving

• diverse strafrechtzaken

recreatie noord-Holland is verantwoordelijk voor het toezicht 
in de recreatiegebieden spaarnwoude, alkmaarder- en 
uitgeestermeer, Geestmerambacht, Het twiske en Groengebied 
amstelland. ook zijn er afspraken over het toezicht in onder 
andere de gemeenten Haarlemmerliede en langedijk. 
de toezichthouders worden regelmatig ingezet voor reguliere 
surveillance, watertoezicht, verkeersbegeleiding, toezicht bij 
evenementen en gezamenlijke acties met andere hulpdiensten. 
dit doen ze in nauwe samenwerking met de politie.

z e zijn te herkennen aan hun groene uniformen en groen gestreepte  
 auto’s waarmee ze door de recreatiegebieden rijden. soms nemen  
 ze voor kortere afstanden de mountainbike, op het water zie je ze 

in een boot. de toezichthouders van recreatie Noord-Holland zijn gastheer, 
toezichthouder en handhaver tegelijk.

“Geen dag 
    hetzelfde”

Gebieden en 
bevoegheden



Een inventarisatie van Recreatie Noord-Holland en 
Landschap Noord-Holland laat zien dat Spaarnwoude 
zo’n 1.330 ton droge stof per jaar kan leveren als biomassa. 
Op dit moment blijft 85 procent van de biomassa achter 
in het gebied, zoals natuurgras, riet, rietruigte, snoeihout, 
takken, water- en oeverplanten. Een klein deel hiervan wordt 
tegen betaling gecomposteerd of afgevoerd naar de stort. 

energie
Soms is het ecologisch gezien beter om biomassa af te voeren. 
Dat gebeurt nu meestal niet vanwege de kosten. Het bij 
elkaar brengen van alle biomassa op één plek in het gebied 
kost immers tijd en dus geld. Duurzamer is het om dit afval 
te gebruiken als grondstof voor duurzame energie. Op die 
manier kan biomassa geld opleveren. Deze opbrengsten kan 
het recreatieschap gebruiken als bijdrage in de kosten van 
het beheer.

Verwerkers
De verwachting is dat de vraag naar (niet-geteelde) biomassa 
de komende jaren verder groeit. De initiatieven voor nieuwe 
biomassa verwerkers anticiperen daarop. Deze bedrijven 
denken biomassa te kunnen verwerken zonder dat de 
toeleveranciers hiervoor extra hoeven te betalen. De huidige 
verwerkers vragen wel kosten voor verwerking. 

Vervolgonderzoek
Op dit moment worden kleine hoeveelheden biomassa 
uit recreatiegebied Spaarnwoude afgevoerd naar biomassa-
verwerkers. Verder onderzoek moet uitwijzen of het 
verzamelen en afzetten van grotere hoeveelheden biomassa 
echt haalbaar is.

Duurzaam         snoeiafval

&Vroeger 
nu

onderZoek 
naar de 
HaalBaarHeid

Het overgrote deel van het maaisel en 
snoeihout, dat vrijkomt bij onderhouds-
werkzaamheden in spaarnwoude, blijft achter 
in het gebied. daar liggen soms hopen groen 
te verteren. dat kan anders. We kunnen 
dit afval aanbieden als grondstof voor 
biomassaverwerkers in de omgeving. 

Wat is vrije  
tijd? 
(volgens wikipedia)

Vrije tijd is de tijd die men niet hoeft te 
besteden aan verplichte of noodzakelijke 
activiteiten zoals (huishoudelijk) werk, zorg 
en studie. Vrije tijd wordt vooral geassoci-
eerd met de mogelijkheid om dat te doen 
wat men graag doet, zoals het beoefenen 
van een hobby, televisiekijken of erop uit 
gaan. Vrije tijd is een subjectieve ervaring. 
mensen vullen hun vrije tijd tegenwoordig 
anders in dan vroeger.

1312



De lindenhoff is een exclusieve horecagroothandel, 
ontstaan uit een boerderij. een unieke locatie die 
mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt 

kans biedt op werkervaring. Ze helpen in de kruidentuin, 
verzorgen kalfjes die niet goed drinken en onderhouden de 
Gaasperzoom. Hierdoor krijgen ze een vast dagritme en 
leren ze (opnieuw) sociale vaardigheden aan. 

Hoe is het zo gekomen? 
“drie jaar geleden zocht ik een nuttige, commerciële 
winteractiviteit voor mijn jongens, want dan ligt het tuinwerk 
stil”, vertelt Jonathan Vink, bevlogen directeur van lindenhoff 
open tuin (dochteronderneming van de lindenhoff). 
“Via via kwam ik in contact met de beheermedewerkers 
van Groengebied amstelland. ik vroeg hen of wij kapotte 

banken mochten opknappen. tijdens het ophalen regelde 
ik het snoeiwerk erbij. en met een loonbedrijf dat naast de 
Gaasperzoom ligt, spraken we af dat de jongens die het 
goed doen een training en stage krijgen. sindsdien is er 
meer werk bijgekomen.”

Uitstroom naar betaald werk
de lindenhoff biedt 35 mannen van verschillende amster-
damse opvangorganisaties een werkplek. “dat is niet altijd 
even makkelijk”, stelt Jonathan. Ze worden ’s morgens 
gebracht en ’s middags weer opgehaald. “Het mooie is 
dat die gasten niet op straat hoeven te hangen. ik wil dat 
mensen uitstromen naar betaald werk. uiteindelijk wil 
iedereen meedoen in de maatschappij, toch?”

Hersteldoel en productkwaliteit 
Bij het werk wordt rekening gehouden met het persoonlijk 
hersteldoel van de jongens. Jonathan: “we kunnen ze niet 
afrekenen op kwantiteit, want hun productie is lager. wel op 
kwaliteit. de bietjes moeten goed zijn, want die leveren we 
aan de horeca. daar kan ik geen zielig verhaal ophangen 
waarom het niet lukt.”

Ronald heeft alles weer 

           onder controle
Ronald is 61 jaar en cliënt van Lindenhoff Open Tuin. 

“Vier dagen per week werk ik in de Gaasperzoom. Ik 

houd fietspaden netjes en hak omgevallen bomen in 

stukken. Dat is zwaar, weet je. Maar ik vind het leuk. 

Je loopt in de natuur, in het zonnetje en maakt een 

babbeltje met langslopende mensen. Ik heb nu weer 

alles onder controle. Werk helpt daarbij, zeker weten! 

Nu heb ik al een jaar een huis. Iemand helpt me met 

papieren invullen enzo. Als ik 65 word, wil ik terug naar 

Suriname. Daar spaar ik voor. Hier stoppen ze je in een 

bejaardentehuis. Daar ben ik vrij en hoef ik geen jas 

meer aan. Met spaargeld en AOW red ik het dan.”

Handwerk is goed 
omdat de jongens 
  weer moeten leren    
             werken

Aannemer met twee doelen
“we moeten goed nadenken over welk werk we aankunnen. 
dat is lang niet alles. maar we kunnen wel een meer 
vriendelijke prijs aanbieden dan een reguliere aannemer. 
we houden het gras kort, maken hekwerken, ruiterpaden, 
roosters en ruimen omgevallen bomen op. Veel handwerk: 
dat is goed omdat de jongens weer moeten leren werken. 
we maken aanspraak op een deel van het budget dat 
Groengebied amstelland beschikbaar stelt. de rest vormt 
een besparing voor het recreatieschap.”

Samen nek uitsteken
Jonathan besluit: “we krijgen veel steun van recreatie 
noord-Holland, waarmee we de operationele zaken regelen, 
en van de gemeente. die hulp heb ik nodig. samen steken 
we onze nek uit. we zitten nu in de opstartfase van een 
driejarige pilot. Constateren we dat het niet werkt, dan 
stappen wij of zij eruit. levert het geld op, dan gaan we 
door. ik geloof echt dat dit toekomst heeft en dat we dit 
verder kunnen uitbreiden. daarbij hebben we zowel het 
recreatieschap als recreatie noord-Holland hard nodig.”

‘Geef 
mensen een kans’

Samenwerking
de recreatieschappen werken samen met de volgende 
werkvoorzieningsschappen en reïntegratiebedrijven: 

GeestmerambacHt: 
WNk bedrijven

GrOenGebIeD amstellanD: 
pantar, aM groep, paswerk, ott de dijk, stichting groen 
en doen, uW reïntegratie, lindenhoff open tuin

alkmaarDer- en uItGeestermeer: 
WNk, sW bedrijven, baanstede

tWIske-WaterlanD: 
baanstede, baanstede/pantar, Werkwijs, reackt (grip)

spaarnWOuDe: 
paswerk, paswerk/ijmond, baanstede

bied kwetsbare mensen een nuttige dagbesteding in een commerciële 
productie-omgeving. jonathan Vink van lindenhoff open tuin is ervan 
overtuigd dat hij met deze bedrijfsfilosofie ook voor de lange termijn het 
verschil maakt. zo lopen er op de gaasperzoom, de achtertuin van de bijlmer, 
gasconne runderen rond die worden begeleid door zijn mensen. Het vlees 
van die runderen wordt straks bij sterrenrestaurant de librije geserveerd.

Zorgboerderij lindenhoff Open tuin
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in 2009 sloten de zes noord-Hollandse recreatieschappen 
een eerste contract met recreatie noord-Holland (sinds de 
fusie van twiske en waterland in 2013 is er sprake van vijf 

recreatieschappen, red.). Hierin maakten ze afspraken over 
het beheer van de recreatiegebieden en de advisering van de 
besturen. ruim voor de einddatum onderzocht adviesbureau 
Grontmij in opdracht van de provincie noord-Holland de 
tevredenheid van de recreatieschappen. Zij vroegen ambtenaren 
en bestuurders van deelnemende gemeenten wat ze vonden van 
de geleverde prestaties.

Wat gebeurt er veel
Bijna alle geënquêteerden willen de samenwerking met recreatie 
noord-Holland voortzetten. Ze zijn trots op wat er is bereikt: 
aantrekkelijke recreatiegebieden met een gevarieerd aanbod 
voor verschillende doelgroepen. in de contractperiode zijn veel 
nieuwe voorzieningen gerealiseerd: wandel-, fiets- en ruiterpaden, 
routes over water en ligplaatsen. nieuwe exploitaties waaronder 
aansprekende evenementen en festivals zorgden voor extra 
inkomsten. er kwam nieuw beleid voor beheer, evenementen en 
veiligheid. ook zijn de geënquêteerden tevreden over het advies 
met betrekking tot een nieuwe balans tussen kosten en uitgaven.

binnen de perken
de totale gemiddelde kosten van recreatie noord-Holland zijn 
vergeleken met de normkosten van de landelijke werkgroep 
normkosten beheer recreatiegebieden uit 2009. de totale 
gemiddelde kosten van recreatie noord-Holland liggen lager dan 
de benchmark. de kosten voor beheer en bestuursondersteuning 
komen lager uit voor de recreatiegebieden in noord-Holland. 
dat ligt anders voor de kosten van toezicht. die vallen hoger uit 
omdat de gebieden in en rond de randstad een eigen karakter 
hebben: zij trekken meer bezoekers en vergen daardoor meer 
uren toezicht, ook in de avond- en weekenduren. 

  voor rnH

Onze opdrachtgevers zijn tevreden. Daarom ondertekenden directeur Jan Hylkema 
en Jaap Bond, als voorzitter van de recreatieschappen in Noord-Holland, in december 
vijf contracten. Hiermee gingen de recreatieschappen Spaarnwoude, Twiske-Waterland, 
Groengebied Amstelland, Alkmaarder- en Uitgeestermeer en Geestmerambacht 
opnieuw een vijfjarige samenwerking met ons aan. 

Bestuursleden over 
                 de verbeterkansen
“Ik vind het mooi dat Recreatie Noord-Holland deze 
punten in nauwe samenwerking met de opdrachtgevende 
recreatieschappen oppakt” stelt Annette Baerveldt. Het is 
een gezamenlijk belang, dat op deze manier nog eens extra 
wordt benadrukt. Als bestuurder zie ik dat de verbeterkansen 
op de juiste manier worden vertaald in concrete acties. 
Er zijn zes speerpunten geformuleerd en voor elk speerpunt is 
een trekker aangewezen. Dit moet na ongeveer een half jaar 
leiden tot een nog betere dienstverlening met uiteindelijk 
nog meer tevreden opdrachtgevers.”

Astrid Nienhuis denkt er net zo over. “Ik vind het erg 
plezierig om samen met de medewerkers van Recreatie 
Noord-Holland te werken aan verbeterkansen. De gekozen 
werkwijze geeft aan dat we de duurzame relatie tussen de
recreatieschappen en de beheerder-adviseur van onze 
recreatiegebieden willen behouden en versterken. Normaal 
gesproken sta ik als bestuurder meer op afstand van het
interne proces, maar nu krijg ik een kijkje in de keuken van 
Recreatie Noord-Holland. Gelukkig is er naast het uitwerken 
van de verbeterkansen ook aandacht voor het behouden van 
de sterke kanten. Als we in beide punten slagen, ben ik als 
bestuurder van het recreatieschap zeer tevreden.”

Het kan altijd beter
natuurlijk zijn er ook verbeterkansen. die liggen onder meer 
bij de presentatie van de financiële stukken, de tijdigheid van 
de aanlevering van stukken, het management bij zwaardere 
projecten en projectcommunicatie. samen met de vijf 
recreatieschappen wordt eraan gewerkt om deze punten 
binnen zes tot negen maanden op te pakken en/of af te ronden. 
dit proces wordt bestuurlijk begeleid door annette Baerveldt, 
bestuurslid van recreatieschap spaarnwoude en astrid nienhuis, 
bestuurslid van recreatieschap twiske-waterland.

xja
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evenement Gebied bezoekers
mysteryland  Floriadeterrein, spaarnwoude 61.000
dance Valley  oostbroek, spaarnwoude 30.000
dutch Valley  oostbroek, spaarnwoude 35.000
awakenings  Houtrak, spaarnwoude 35.000
amsterdam open air Gaasperpark, Groengebied amstelland 37.000

top 5 van bezoekersaantallen evenementen

Elk topevenement zijn eigen toplocatie

Helemaal uit je bol gaan bij een festival of sportief evenement, 
en dat in een groen decor. steeds meer mensen ontdekken hoe 
leuk dat is. Het aantal bezoekers van grote evenementen in de 
recreatie gebieden in Noord-Holland steeg in 2013 met dertig procent!

Dance event
Modderrace

Wij slaan de brug, 
   want wij spreken 
 de taal van 
 organisator 
      én gemeente

in 2013

of

e venementenorganisatoren spelen goed in op die  
 stijgende vraag. En in hun zoektocht naar een  
 geschikt recreatieterrein weten zij Recreatie Noord-

Holland steeds vaker te vinden. Als bemiddelaar tussen het 
recreatieschap en organisator zorgen wij voor de juiste match 
tussen terrein en evenement. 

Iets extra’s 
Evenementen genereren inkomsten voor de recreatieschappen. 
Deze inkomsten komen goed van pas nu de recreatieschappen 
met bezuinigingen te maken hebben. Een mooie bijkomstigheid 
is dat organisatoren graag iets extra’s doen voor het gebied en 
de omgeving. Op de vrijwilligersdag van Welcome to the Future 
werden in 2013 een bruggetje aangelegd en bomen geplant. 
En de organisatie van Amsterdam Open Air riep festivalgangers 
op om mee te doen aan een schoonmaakactie in het Gaasper-
park. Uit de vele aanmeldingen werden vijfentwintig jongeren 
geselecteerd, die een dag aan de slag gingen in het park.

nieuwkomers
Nieuwe evenementen die in 2013 
het licht zagen waren Pandemonium 
(aan de Ouderkerkplas in Groengebied 
Amstelland), ENJOY HHW (in het 
Park van Luna, Geestmerambacht), 
het Hackers Festival (eveneens in 
Geestmerambacht) en het Wave festival 
(in Het Twiske). De diversiteit is groot. 
Pandemonium richt zich op de liefhebber 
van hardcore muziek, ENJOY HHW 
is afgestemd op  het hele gezin en het 
Hackers Festival brengt zo’n drieduizend 
hackers, it-experts en programmeurs 
bij elkaar. Er is veel mogelijk, zolang 
programma en terrein elkaar versterken.

blijvertjes
Acht bestaande evenementen waren in 2013 uitverkocht. 
De organisatoren van deze evenementen stellen Recreatie 
Noord-Holland steeds vaker de vraag of zij kunnen uitbreiden 
naar een tweedaags evenement. Zo kunnen zij de kosten voor 
organisatie, promotie en opbouw over twee dagen verdelen. 
Wij letten erop dat de gevolgen voor het terrein en de om-
geving beperkt blijven. Dit is een belangrijk aandachtspunt 
voor de gemeente als vergunningverlener. Wij slaan de brug, 
want wij spreken de taal van zowel organisator als gemeente. 

Goede spreiding
Ook 2014 belooft een goed jaar te worden. Veel van de 
bestaande evenementen blijven en naar verwachting komen 
er weer nieuwe bij. Hierover voert Recreatie Noord-Holland 
gesprekken met diverse organisatoren. Vanzelfsprekend kijken 
wij kritisch naar de werkelijke en wenselijke beschikbaarheid 
van festivalterreinen. Een goede spreiding van de evenementen 
is nodig. Daarom zijn wij in 2013 gestart met het onderzoeken 
van potentiële nieuwe evenemententerreinen.
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“recreatie noord-Holland is de beginfase voorbij en is 
volwassen geworden”, stelt mark schoots, voorzitter van 
de or. “de organisatie draait goed. maar onderwerpen 
als de huisvesting op de centrale locatie en het nieuwe 
werken mogen wat ons betreft wat sneller worden ingevuld.” 
overigens is de or wel blij dat er binnen de huidige muren 
wordt verbouwd. “dat is goedkoper dan bijbouwen. ook ‘het 
nieuwe werken’ krijgt bij de verbouwing verdere invulling.” 

Minder uren
de or heeft in 2013 de eigen uren, en daarmee de kosten, 
teruggebracht. “als iedereen om ons heen moet bezuinigen, 
willen wij als ondernemingsraad natuurlijk niet achterblijven”, 
aldus mark. “de  kosten die de or maakt, drukken recht-
streeks op de winst. onze bezuiniging heeft dus direct effect 
op de cijfers.”

Bereikbaarheidsregeling
een ander onderwerp waar de or zich vorig jaar mee bezig 
hield, is de nieuwe bereikbaarheidsregeling. mark: “die gaat 
over de inzet van medewerkers buiten reguliere roosteruren. 
Het is voor onze collega’s belangrijk om te weten hoe zij zijn 
verzekerd, als zij bij een calamiteit buiten werktijd moeten 
werken. daar is nu duidelijkheid over, zodat de or kon 
instemmen met de regeling.”

Samenwerking
moeilijker vindt de or het om aansluiting te houden bij 
het onderwerp samenwerking, vertelt mark. recreatie 
noord-Holland verkent de mogelijkheden met partijen als 
Groenservice Zuid-Holland en recreatie midden-nederland. 
“samenwerking gaat geleidelijk”, legt mark uit. “medewerkers 
gaan op onderdelen samenwerken en je weet niet waar dat 
uiteindelijk toe leidt. als or wil je toch weten wat er speelt, 
zodat je later goed kunt adviseren. samenwerking is een 
belangrijk onderwerp voor de nieuwe or.”

Constructief
mark besluit: “wij zijn een constructieve or met een 
stimulerende rol richting organisatie. wij bemoeien ons 
niet met zaken als dat niet nodig is. we kiezen bewust 
onze gespreksonderwerpen en adviseren als de directie 
daarom vraagt.”

Wij zijn een 
constructieve 
OR met een 
stimulerende rol  
    richting 
organisatie

In 2013 hield de ondernemingsraad (OR) van Recreatie Noord-Holland zich 
onder meer bezig met de huisvesting op de locatie in Velsen-Zuid, het nieuwe 
werken en de nieuwe bereikbaarheidsregeling. Ook kreeg de OR het afgelopen 
jaar te maken met bezuinigingen. 

Van links naar rechts: Bart van Vliet, Marieke van Beugen, 

Jasper Beekhoven en Mark Schoots (voorzitter). 

op de foto ontbreekt Marco Woudstra.

Weten wat                 er speelt
ZODat Je GOeD kunt aDVIseren
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Bericht van de raad van commissarissen

Velsen-Zuid, 31 mei 2014

aan de aandeelhouder,

Hierbij bieden wij u het door de directie opgestelde financieel verslag aan van recreatie noord-Holland. onze accountant heeft de 
jaarrekening gecontroleerd en van een goedkeurende controleverklaring voorzien. de controleverklaring is opgenomen in het 
financieel verslag.

wij stellen u voor de jaarrekening 2013 vast te stellen en de directie te dechargeren voor het gevoerde beheer en de raad van 
commissarissen voor het gedurende het verslagjaar gehouden toezicht.

de raad van commissarissen is zeer verheugd te kunnen melden dat, naar aanleiding van een overwegend positieve uitkomst van de 
evaluatie van de dienstverlening van recreatie noord-Holland, alle aflopende contracten met de besturen van de recreatieschappen per 
1 januari 2014 voor vijf jaar verlengd zijn. deze evaluatie is in het verslagjaar uitgevoerd door een externe partij, in opdracht van de 
besturen van de recreatieschappen. de raad van commissarissen heeft daarnaast geconstateerd dat de verbeterpunten die uit deze 
evaluatie naar voren zijn gekomen door de organisatie voortvarend opgepakt worden. met name de tijdige informatievoorziening aan de 
besturen van de schappen is een aandachtspunt waaraan gewerkt wordt.

in het licht van mogelijke toekomstige veranderingen in het beheer en onderhoud van groen- en recreatiegebieden heeft de raad van 
commissarissen zich in het verslagjaar gebogen over de continuïteit en strategie van de organisatie en uitvoerig met de bestuurder 
hierover van gedachten gewisseld. in dit kader zijn mogelijke kansen en risico’s voor de organisatie geïdentificeerd en besproken.
in de gesprekken die de raad van commissarissen met de bestuurder en het management hierover gevoerd heeft, is onder meer stil 
gestaan bij de vraag hoe recreatie noord-Holland er voor zorgt dat de organisatie ‘in-control’ is en blijft.  

recreatie noord-Holland heeft in het verslagjaar, na een goed verlopen samenwerking van ruim negen jaar, afscheid genomen van 
accountantskantoor dubois & Co. de raad van commissarissen heeft zich vervolgens bezig gehouden met de selectie van een nieuwe 
accountant en heeft Baker tilly Berk als accountant benoemd. 

als gevolg van het verlopen van zijn benoemingstermijn heeft recreatie noord-Holland in het verslagjaar afscheid genomen van de 
heer J.J.p. Bakker als commissaris. Hierbij wil de raad van commissarissen van de gelegenheid gebruik maken om de heer 
J.J.p. Bakker te bedanken voor de prettige samenwerking en zijn waardevolle bijdrage vanaf de start van recreatie noord-Holland.

de raad van commissarissen is actief betrokken bij de werving en selectie van een nieuwe commissaris. de verwachting is dat de 
vervulling van deze vacature in de loop van 2014 zal plaatsvinden.
 
in het verslagjaar kwam de raad van commissarissen viermaal bijeen, waarbij behalve bovenstaande onderwerpen gesproken is over 
de begroting, de jaarrekening en de ontwikkeling in opdrachten van derden. 

de raad van commissarissen heeft in het verslagjaar verschillende keren contact gehad met de ondernemingsraad. overleg met de 
aandeelhouder, de provincie noord-Holland, ging onder andere over de bestemming van het resultaat, de omvang van het eigen 
vermogen van recreatie noord-Holland, de werving en selectie van een nieuwe commissaris en de wisseling van accountant. 

Conform het reglement raad van commissarissen recreatie noord-Holland heeft de raad van commissarissen behalve besprekingen in 
het bijzijn van het bestuur, buiten aanwezigheid van het bestuur, het eigen functioneren, dat van de individuele commissarissen en het 
functioneren van het bestuur besproken en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden. de raad van commissarissen hecht 
er in het eigen functioneren waarde aan dat er gestreefd wordt naar een juiste balans tussen de verschillende rollen van de raad van 
commissarissen: te weten de rollen van toezichthouder, klankbord en werkgever.

de directie heeft bepaald dat het resultaat wordt toegevoegd aan de overige reserve. de raad van commissarissen keurt dit goed.

De raad van commissarissen van Recreatie Noord-Holland

Dhr. B.W.M. Koeckhoven  president-commissaris

Zitting per 4 juni 2010 
Geboortedatum:  29 september 1958
nationaliteit: nederlandse
Functie: manager achmea agro
nevenfunctie(s):  lid van de raad van commissarissen van lto-Groeiservice, 

bestuurslid van de stichting universiteit van tilburg.  
Geen verdere nevenfuncties die kunnen conflicteren met  
de uitvoering van het commissariaat.

Dhr. J.J. Schipper  commissaris

Zitting per 21 december 2011
Geboortedatum:  23 februari 1947
nationaliteit:  nederlandse
laatste functie:   Gedeputeerde provincie noord-Holland (2002 -2007)
nevenfunctie(s):  Voorzitter raad van toezicht tabor College Hoorn,  

voorzitter stichting Zwembaden Hoorn,  
voorzitter stift (toeristisch investeringsfonds texel).  
Geen verdere nevenfuncties die kunnen conflicteren met  
de uitvoering van het commissariaat.

Dhr. J.J.P. Bakker  commissaris

Zitting per 1 juli 2004 tot 1 april 2013
Geboortedatum:  7 maart 1945
nationaliteit:  nederlandse
Functie:   directeur Holdingmaatschappij p. Bakker Hillegom BV 
nevenfunctie(s):  Geen nevenfuncties die kunnen conflicteren met de uitvoering  

van het commissariaat. de heer Bakker is in het verslagjaar 
afgetreden. recreatie noord-Holland zoekt naar invulling van  
de ontstane vacature.

Samenstelling van de raad van commissarissen
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Winst- en verliesrekening  (in euro’s)

 2013 2012 

nettO-OmZet
omzet projecten  6.801.002   6.827.723  
directe projectkosten  307.384 -  375.311- 

Bruto marge   6.493.618    6.452.412 

OVerIGe OpbrenGsten  -   - 

kOsten
personeelskosten
lonen en salarissen  3.839.914   4.049.552  
sociale lasten en pensioenlasten  1.183.296   1.139.496  
overige personeelslasten  763.420   639.306  
   5.786.630   5.828.354 
afschrijvingen
materiële vaste activa   1.604   48.430 

overige bedrijfskosten
Huisvestingskosten  117.660   114.648  
kantoorkosten  258.504   285.203  
Vervoerskosten  2.560   1.977  
pr & marketing  36.632   44.144  
algemene kosten  43.856   45.114  

   459.211   491.086 
som der bedrijfslasten   6.247.446   6.367.869 

beDrIJFsresultaat  246.172   84.543 

rentelasten  464   228  
rentebaten  53.507   71.004  
     
   53.043   70.777 
     

resultaat  299.215    155.319 

Balans  (na winstverdeling, in euro’s)

 31 december 2013 31 december 2012 
Vaste actIVa

materiële vaste activa
inventaris  4.946    6.551  
som der vaste activa   4.946   6.551 

VlOttenDe actIVa
Vorderingen en overlopende activa
debiteuren  581.208    305.792  
overige vorderingen  71.638   46.949  
   652.847   352.741 
     
liquide middelen   4.371.004   4.011.026 
som der vlottende activa   5.023.851   4.363.767 

kOrtlOpenDe scHulDen en 
OVerlOpenDe passIVa

Crediteuren  108.276   225.724  
Belastingen en premies soc. verzekering  367.860   345.640  
pensioenpremie  78.725   74.106  
overige schulden  1.001.432   579.323  
   1.556.294   1.224.794 
uitkomst vlottende activa min kortlopende schulden   3.467.558   3.138.973 

uitkomst activa min kortlopende schulden   3.472.504   3.145.524 

VOOrZIenInGen  332.180   304.415 

eIGen VermOGen        
Gestort en opgevraagd kapitaal  370.000   370.000  
overige reserve  2.770.324   2.471.109  
   3.140.324   2.841.109 
     
   3.472.504   3.145.524 

Jaarrekening
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  31 december 2013 31 december 2012  
    
onder overige schulden staan verantwoord      
nog te betalen accountantskosten   16.500  
nog te betalen tbv projecten derden  4.234  
Vooruitontvangen bedragen tbv projecten waarvan de kosten   
niet in 2013 zijn gemaakt  463.703
terug te betalen uren aan recreatieschappen  137.519  
diversen  14.836    
  636.792 

VOOrZIenInGen
Voorziening jubileumuitkeringen   68.881    54.982   
Voorziening langdurig ziek   104.299    159.308   
Voorziening Hemmeland   159.000    90.125   
   332.180    304.415   
Voorziening jubileumuitkeringen      
saldo per 1-1-2013  54.982      
dotatie  13.898      
onttrekking -     
saldo per 31-12-2013  68.880     
 
     
in de rechtspositieregeling die recreatie noord-Holland nV (rnH nV) volgt zijn regelingen 
opgenomen voor jubilea van werknemers, te weten bij 12,5 jaar, 25 jaar en 40 jaar. Conform 
regelgeving op het gebied van externe verslaggeving is hiervoor een voorziening opgenomen.     
 
Voorziening langdurig ziek      
saldo per 1-1-2013  159.308
dotatie -
onttrekking  55.009
saldo per 31-12-2013  104.299     
     
de loonkosten van langdurig zieke medewerkers worden volledig door rnH nV doorbetaald.      
 Hiervoor is een voorziening opgenomen. deze is berekend door een inschatting te maken      
van de duur van de arbeidsongeschiktheid en de kans op reïntegratie.      
     
Voorziening Hemmeland      
saldo per 1-1-2013  90.125      
dotatie 79.500      
onttrekking  10.625      
saldo per 31-12-2013 159.000     
 
 als gevolg van de overdracht van de jachthaven en het recreatiegebied Hemmeland van
landschap  waterland naar de gemeente waterland worden de werkzaamheden door rnH nV eerst 
afgebouwd  en per 2013 beëindigd. de geraamde kosten die samenhangen met de afbouw van 
het personeel  zijn vergoed door landschap waterland en als voorziening opgenomen.     
   

eIGen VermOGen
Gestort en opgevraagd kapitaal      
Het geplaatst en volgestort kapitaal bedraagt € 370.000 verdeeld in 370 aandelen van
€ 1.000,- die geheel zijn volgestort.  370.000    370.000   
     
Overige Reserve      
Het verloop van de overige reserve is als volgt weer te geven:      
 
stand per 1 januari    2.471.109    2.315.790   
resultaat lopend boekjaar   299.215    155.319  
stand per 31 december    2.770.324    2.471.109   
     
de algemene reserve bevat een bedrag van € 280.438,- aan pseudo ww. 
rnH nV is eigen risicodrager bij uitkering bij werkeloosheid.
 

nIet In De balans OpGenOmen actIVa en VerplIcHtInGen    
Bij overeenkomst is bepaald dat rnH nV het recht heeft een geldlening aan te gaan tot 
een bedrag van € 880.000 met de provincie noord-Holland.
     
rnH nV is een huurovereenkomst aangegaan met het recreatieschap spaarnwoude 
betreffende kantoorruimte aan de Genieweg 46, Velsen-Zuid, de huurkosten bedragen 
inclusief servicekosten € 114.648,-  exclusief btw. de overeenkomst is aangegaan voor de 
periode van 1 jaar en wordt telkens stilzwijgend  verlengd voor een aansluitende periode van 
telkens 1 jaar. Bij beëindiging van de huurovereenkomst moet een opzegtermijn van tenminste 
1 jaar in acht worden genomen.     

ultimo 2013 zijn de raamovereenkomsten met de recreatieschappen met 5 jaar verlengd. 
deze raamovereenkomst houdt in dat het beheer van de recreatiegebieden door 
rnH nV wordt uitgevoerd.     
 

Toelichting op de balans (in euro’s)

Vaste actIVa    

Materiële vaste activa     
Het verloop van de materiële vaste activa in 2013 is als volgt:  31 december 2013  31 december 2012
     
 
aanschafwaarde begin boekjaar  148.870    140.849  
Cumulatieve afschrijvingen   142.319 - 93.890 - 
Boekwaarde per begin boekjaar   6.551   46.959 

Mutaties in boekjaar
investeringen   -  8.021
desinvestering    -   -  
afschrijvingen   1.604 - 48.430  - 
 
   1.604 - 40.408  -  
 

aanschafwaarde per ultimo boekjaar  148.870   148.870   
Cum. afschrijvingen   143.924 - 142.319  -  
Boekwaarde per ultimo boekjaar   4.946   6.551 

de investeringen hebben betrekking op een auto die in 2012 is aangeschaft. 
de investering in de nieuwe server, de software van exact en het ontwerp, de bouw en de 
inrichting van het systeem is per ultimo 2012 afgeschreven.      
 

VlOttenDe actIVa      
VOrDerInGen en OVerlOpenDe actIVa     

Debiteuren       
per 31 december bedroeg de vordering    581.208    305.792   
      
overige vorderingen 
personeelsleningen   -    3.727  
Vooruitbetaalde kosten   17.525    28.009  
nog te ontvangen bedragen   54.114    15.213   
   71.638    46.949  
 

lIQuIDe mIDDelen
inG bank r/c   82.090    602.629 
rabobank r/c   77    19 -
inG bank zakelijke spaarrekening   1.050.268    597.201   
inG bank zakelijke kwartaal spaarrekening   2.238.569    1.811.215   
rabo doelreserveren   1.000.000   -   
rabo spaarvrij rekening  -    1.000.000   
   4.371.004    4.011.026   
de inG bank r/c is direct opeisbaar.       
de inG bank zakelijke spaarrekening is op 10 februari 2009 geopend en is direct opeisbaar.     
 inG bank zakelijke kwartaal spaarrekening is op 30 juni 2011 geopend en is direct opeisbaar.     
rabo doelreserveren is op 29 augustus 2013 geopend en is direct opeisbaar.     
rabo spaarvrij rekening is per 5 september 2013 opgeheven.
 

kOrtlOpenDe scHulDen en OVerlOpenDe passIVa
Crediteuren      
Verschuldigd per 31 december   108.276    225.724  
 
Belastingen en premies sociale verzekeringen      
Belastingdienst   301.280    279.859   
omzetbelasting   66.581    65.781   
  367.860    345.640

pensioenen             
pensioenpremie    78.725    74.106  
   78.725    74.106   
pensioenpremie betreft de nog te betalen premie over december 2012.  

overige schulden
reservering vakantiegeld/-dagen   364.640   340.270   
netto salaris   -    -   
 
Overige schulden   636.792   239.053  
   1.001.432   579.323  

Jaarrekening
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 2013  2012   
OVerIGe beDrIJFskOsten

Huisvestingskosten
Huur  117.660    114.648
  117.660    114.648 
Kantoorkosten
kopieer- en drukwerk  25.328    27.648   
porto- en vrachtkosten  11.549    12.175 
telefoon- en dataverkeer  33.727    31.879   
kantoormaterialen  5.091    6.972   
abonnementen  5.034    7.039   
automatiseringskosten  121.143    143.603   
Vergaderkosten  -    139   
representatiekosten  732    54   
accountantskosten  16.950    13.600   
Verwerking salarisadministratie  13.495    14.509   
overige kantoorkosten  25.455    27.584   
      
   258.504    285.203 
net als in 2012 stond ook in 2013 het resultaat onder druk. 
waar mogelijk zijn kostenbesparingen doorgevoerd en uitgaven 
uitgesteld (met name automatisering). 

Vervoerskosten      
Brandstof  1.862   1.383   
onderhoud auto’s  342   267   
Verzekering auto’s  357   327   
wegenbelasting auto’s  -    -   
overige vervoerskosten  -    - 
     
  2.560   1.977  
PR & marketing      
promotiemateriaal  29.971   30.260   
reclame- en advertentiekosten  401    183   
website  6.260    13.560 
acquisitiekosten  -   141 
   36.632    44.144 
 
Algemene kosten      
advieskosten   15.855   20.884   
raad van commissarissen  16.772    23.000   
overige bedrijfskosten  11.228    1.231 
  43.856    45.114 
 
onder de post raad van commissarissen wordt de bezoldiging voor 
de leden van de raad van commissarissen verantwoord.
 
Rentelasten
rente en bankkosten  464   228  
Heffingsrente  -    - 
  464    228 
     
Rentebaten
Bankrente  53.507    71.004 

  53.507    71.004 

OVerIGe GeGeVens  
   
statutaire BepalinGen omtrent de BestemminG Van Het resultaat     
de winstbestemming vindt plaats overeenkomstig artikel 20 van de statuten. Hierin is aangegeven dat het bestuur 
onder goedkeuring van de raad van commissarissen bepaalt welk gedeelte van de winst wordt gereserveerd. 
de overblijvende winst staat ter beschikking aan de algemene vergadering van aandeelhouders.    
  
resultaatsBestemminG     
Het bestuur heeft, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, bepaald dat het onverdeelde resultaat 
over 2013 wordt toegevoegd aan de overige reserve.       
   

Toelichting op de winst- en verliesrekening  (in euro’s)

 2013  2012   

nettO-OmZet

omzet projecten  6.801.002   6.827.723  
directe projectkosten  307.384 -  375.311 -  
      
 
Bruto marge  6.493.618   6.452.412 

kOsten

persOneelskOsten

Lonen en salarissen
Bruto lonen  3.265.195   3.508.935 
loonheffing spaarloon  1.028   325 
Vakantiegeld/-dagen  294.085   260.138 
eindejaarsuitkering  265.097   274.817 
reservering jubileumuitkering  14.509   5.338 
  3.839.914   4.049.552 

in de rechtspositieregeling die rnH nV volgt zijn regelingen 
opgenomen voor jubilea van werknemers, te weten bij 12,5 jaar, 
25 jaar en 40 jaar. Conform regelgeving op het gebied van externe
verslaggeving is hiervoor een voorziening opgenomen. 
de dotatie bedraagt in 2013 per saldo € 14.509. 

Sociale lasten en pensioenlasten
premies sociale lasten  266.275   246.506 
uitkeringen uwV  18.487   5.920 
Vut-fonds  65.839   92.897
pensioenlasten  546.664   518.027
werkgeversdeel ZVw  286.031   276.146 
   1.183.296   1.139.496 
Overige personeelslasten
inhuur overig personeel  24.755   10.650 
inleenvergoedingen  302.435   277.550 
Bijzondere beloningen  21.795   10.600
reiskosten woon/werk en verblijfskosten  163.927   184.035 
scholing & opleiding  66.362   59.369
ort  61.055   67.938 
Bereikbaarheidsregeling  16.446   20.833 
diverse personeelskosten 106.646   8.332 

Totaal personeelskosten   763.420    639.306 

  5.786.630   5.828.354 

Gemiddeld waren in het verslagjaar 89 personeelsleden in 
dienst (78,3 fte).       
 
Afschrijvingskosten
afschrijvingen automatisering  -   46.959  
afschrijvingen vervoermiddel  1.604   1.471  

Totaal afschrijvingskosten  1.604    48.430 

Jaarrekening
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Kerngegevens Recreatie Noord-Holland

   2013 2012 2011

medewerkers      
aantal medewerkers in fte 78 82 86
aantal medewerkers 89 93 98
Verzuimpercentage  4,18% 4,24% 4,68%
resultaat per fte 3.836 1.894 4.963

      
liquiditeitsratio’s     

Current ratio = vlottende activa/vlottende passiva 3,23 3,56 3,24
      
solvabiliteit     

eigen vermogen/balanstotaal 62% 65% 62%
      
rentabiliteit     

rentabiliteit eigen vermogen = 
resultaat/gemiddeld eigen vermogen x 100% 10% 6% 17%
rentabiliteit totaal vermogen = 
resultaat/gemiddeld totaal vermogen x 100% 6% 4% 10%

      
reguliere dienstverlening     

aantal recreatieschappen volledige dienstverlening 6 6 6
Voor recreatieschappen beheerde oppervlakte in hectaren* 5.880 5.880 5.859
waarvan groot water in hectaren 1.115 1.115 1.115
aantal overheden, deelnemers recreatieschappen 28 28 28
totaal kosten recreatieschappen (in € x 1.000) 15.800 14.120 16.205
exploitatie opbrengsten recreatieschappen (in € x 1.000) 4.359 3.084 11.329
Financiële baten recreatieschappen (in € x 1.000) 686 784 795
     
inkomsten uit projecten derden (in € x 1.000) 626 1.081 1.199

  
 
 * inclusief tijdelijk en overgangsbeheer.   

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

GrOnDslaGen Van WaarDerInG
alle activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde, tenzij hieronder anders is vermeld.

materiële vaste activa
de materiële vaste activa zijn gewaardeerd op de aanschaffingswaarde onder aftrek van de 
afschrijvingen die gebaseerd zijn op de geschatte economische levensduur.
de afschrijvingen vinden als volgt plaats:
automatisering : 33,33% per jaar
inventaris : 20% per jaar
investeringen gedaan in de loop van het boekjaar worden voor het gehele jaar afgeschreven.

Debiteuren
de debiteuren zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. als er sprake is van mogelijke oninbaarheid 
wordt een voorziening opgenomen.

reserves
rnH nV is eigen risicodrager voor uitkering bij werkloosheid. de ww-premie die tot en met 2008 bij 
de werknemers werd ingehouden is onderdeel van de overige reserve en bedraagt per saldo  
€ 280.438,-. 

Voorziening jubileumuitkeringen
in de rechtspositieregeling welke rnH nV volgt zijn regelingen opgenomen voor jubilea werknemers 
te weten bij 12,5 jaar, 25 jaar en 40 jaar. Hiervoor dient een voorziening te worden opgenomen. 
de voorziening jubileumuitkeringen is gewaardeerd tegen nominale waarde.

Voorziening langdurig zieken
de loonkosten van langdurig zieke medewerkers worden volledig door rnH nV doorbetaald. 
Hiervoor is een voorziening opgenomen. deze is berekend door een inschatting te maken van de 
duur van de arbeidsongeschiktheid en de kans op reïntegratie.

Voorziening Hemmeland
per 1 januari 2010 is het eigendom van het recreatiegebied en de jachthaven Hemmeland 
overgedragen van landschap waterland aan de gemeente waterland. rnH nV had opdracht 
tot 1 mei 2013 het beheer hiervoor te blijven uitvoeren op beperktere schaal. als gevolg van de 
overdracht van de jachthaven en het recreatiegebied Hemmeland van landschap waterland naar 
de gemeente waterland zijn de werkzaamheden door rnH nV afgebouwd.

momenteel heeft rnH nV nog opdracht voor twee medewerkers in de haven tot ultimo 2014. Het 
vervolg is nog onzeker. de geraamde kosten die samenhangen met de afbouw van het personeel 
zijn vergoed door landschap waterland en als voorziening opgenomen.

GrOnDslaGen Van resultaatbepalInG
rekening houdend met de grondslagen van waardering wordt het resultaat bepaald als het verschil 
tussen het totaal van de aan een jaar toe te rekenen baten en het totaal van de, op basis van 
historische prijzen, aan het jaar toe te rekenen kosten.

Jaarrekening



recreatIescHappen 

          nader bekekenaan de raad van commissarissen en bestuur van 
recreatie noord-Holland n.V. te Haarlem

Verklaring betreffende de jaarrekening 
wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2013 van recreatie noord-Holland n.V. te Haarlem gecontroleerd. 
deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2013 en de winst-en-verliesrekening over 2013 met de toelichting, 
waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en 
andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de vennootschap is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat 
getrouw dient weer te geven in overeenstemming met titel 9 Boek 2 van het in nederland geldende Burgerlijk wetboek (Bw). 
Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de 
jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude 
of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. wij hebben onze 
controle verricht in overeenstemming met nederlands recht, waaronder de nederlandse controlestandaarden. dit vereist dat 
wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een 
redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de 
toelichtingen in de jaarrekening. de geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste 
oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als 
gevolg van fraude of fouten.
 
Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor 
het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden 
die passend zijn in de omstandigheden. deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te 
brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de vennootschap. een controle omvat tevens het evalueren van de 
geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de 
vennootschap gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons 
oordeel te bieden.

oordeel betreffende de jaarrekening
naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van recreatie 
noord-Holland n.V. per 31 december 2013 en van het resultaat over 2013 in overeenstemming met titel 9 Boek 2 Bw.

amsterdam, 5 juni 2014

baker tilly berk N.V.

was getekend

drs. e.C.J. moens ra
partner

Controleverklaring van de onafhankelijk accountant
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Opvallend in 2013
•		Het	Tacitustunneltje	onder	de	snelweg	A9-A22	wordt	opgeleverd	en	zorgt	ervoor	

dat recreatiegebied spaarnwoude beter bereikbaar wordt voor fietsers en 
wandelaars uit Velserbroek. 

•		Het	programma	Duurzaam	Spaarnwoude	zorgt	voor	een	nieuwe balans tussen 
inkomsten en uitgaven van het recreatieschap.

•		In	de	Houtrak	worden	vier	bruggen	gerenoveerd	zodat	deze	weer	veilig te 
gebruiken zijn.

•		In	2013	wordt	gestart	met	de	bouw	van	het	theater	‘Plato’s	Akademie’,	een	klein	
knus theater dat iedereen kan gebruiken voor kleine voorstellingen.

•		In	het	deelgebied	Buitenhuizen	in	Spaarnwoude	wordt	een	mooie,	zeldzame	en	
beschermde Bijenorchis (ophrys apifera) gevonden.

•		Het	bestuur	besluit	het	project	Herontwikkeling	Fort	benoorden	Spaarndam	voort	
te zetten.

•		In	maart	halen	8.000 deelnemers hun hart op tijdens de mud masters obstacle 
run in de recreatiegebieden de Groene weelde en het Haarlemmermeerse Bos.

•		Eind	2013	besluit	recreatieschap	Spaarnwoude	samen	met	vier	andere	
recreatieschappen in noord-Holland het contract met recreatie noord-Holland 
met vijf jaar te verlengen.

recreatiegebied spaarnwoude ligt 
midden in het drukke verstedelijkte 
deel van noord-Holland en vormt de 
buffer tussen Haarlem, amsterdam en 
Velsen. spaarnwoude heeft weidse 
polders, bos, speelweiden en water.

Recreatief karakter: 
fietsen, wandelen, paardrijden, 
skeeleren en vissen

Specifieke voorzieningen: 
informatieboerderij, golfbaan, skibaan, 
verblijfsrecreatie, maneges, klimwand, 
evenementen, buitensport en horeca

Oppervlakte: 
3.515 hectare werkgebied,
2.092 hectare beheergebied en 
163 hectare water

Aantal bezoeken: 
5.527.000

Genieweg 46
1981 ln Velsen-Zuid
t 023 520 28 20
e info@spaarnwoude.nl
i www.spaarnwoude.nl

Recreatieschap
Spaarnwoude

Deelnemers gemeenschappelijke  Bestuursleden
regeling Recreatieschap Spaarnwoude  per 31-12-2013 

provincie noord-Holland dhr. J.H.m. Bond, voorzitter 
Gemeente amsterdam dhr. F. ossel 
Gemeente Haarlem dhr. l.J. mulder
Gemeente Haarlemmerliede & spaarnwoude dhr. p.J. Heiliegers
Gemeente Haarlemmermeer dhr. J.J. nobel
Gemeente Velsen mw. a.V. Baerveldt, vicevoorzitter

Bezoeken per gebied
   2010  * 2011 2012 2013

Geestmerambacht 1.034.000 1.053.000 1.195.000 1.255.000

Zomerdel 692.000 737.000 734.000 677.000

park van luna (sinds 2007) 342.000 316.000 461.000 578.000

Het Twiske 1.134.000 1.209.000 1.140.000 1.474.000

RAUM (De Hoorne vanaf 2010)*** 372.000 294.000 308.000 378.000

Spaarnwoude  5.330.000 5.654.000 5.414.000 5.527.000

oosterbroek - Buitenhuizen 2.291.000 2.578.000 2.377.000 2.389.000

Houtrak 915.000 890.000 845.000 1.185.000

Veerplas 744.000 966.000 952.000 649.000

Groene weelde 629.000 698.000 680.000 578.000

westbroekplas (sinds 2010) 751.000 522.000 560.000 717.000

Groengebied Amstelland  2.320.000 2.950.000 3.291.000 2.902.000

elsenhove 147.000 149.000 175.000 170.000

ouderkerkerplas 443.000 447.000 605.000 374.000

de Hoge dijk / Gaasperzoom 92.000 82.000 88.000 94.000

Gaasperplas 1.596.000 1.913.000 2.037.000 1.902.000

overdiemen (sinds 2007) 42.000 ** 359.000 386.000 362.000

          

totaal 10.190.000 11.160.000 11.348.000 11.536.000

*   Cijfers zijn na de publicatie van het jaarverslag 2011 nog gecorrigeerd.
**  Het telgebied overdiemen is in 2011 uitgebreid tot de hele diemerscheg.
*** exclusief waterrecreatie.

in landschap waterland wordt alleen het gebruik van de boerenlandpaden geteld. 
er maakten bijna 10.000 wandelaars gebruik van een van de drie paden over het boerenland. 

Bezoekersaantallen grote evenementen (vanaf 1.000 bezoekers)

evenement Gebied 2013

mysteryland  Floriadeterrein, Haarlemmermeer 61.000

mud masters  Floriadeterrein, Haarlemmermeer 8.000

dance Valley  oostenbroek, spaarnwoude 30.000

dutch Valley  oostenbroek, spaarnwoude 35.000

Filipijnse picknick  spaarnwoude 4.000

kika run spaarnwoude 3.000

wooferland  Houtrak, spaarnwoude 5.000

latin Village  Houtrak, spaarnwoude 20.000

awakenings  Houtrak, spaarnwoude 35.000

edit festival  Veerplas, spaarnwoude 8.000

Circus renz  Veerplas, spaarnwoude 21.000

anwB kampeerdagen  ouderkerkerplas, Groengebied amstelland 15.000

pandemonium ouderkerkerplas, Groengebied amstelland 3.000

amsterdam open air Gaasperpark, Groengebied amstelland 37.000

Gaasper pleasure  Gaasperpark, Groengebied amstelland 6.000

welcome to the Future  Hogelkamp, Het twiske 20.000

lentekabinet Het twiske 5.000

wave festival Het twiske 2.000

indian summer  Geestmerambacht 29.000

saturday live zomereditie  Geestmerambacht 10.000

Justerland Geestmerambacht 7.000

enjoy Geestmerambacht 3.000

Hackers Festival Geestmerambacht 3.000

Totaal  370.000

Totale lasten recreatieschap 
Spaarnwoude 2013 incl. SMG 
en SGP (totaal € 6.237.821,-) 

Gebiedsbeheer (57,5%) 
Bestuursadvisering (4,4%) 
Financiën (2,9%) 
Communicatie (2,7%) 
Inrichting & Ontwikkeling (21,5%) 
Secretariaat (2,4%) 

Toezicht (8,6%) 

 

Totale baten recreatieschap 
Spaarnwoude incl. SMG en SGP 
(totaal € 5.814.501,-)

Exploitatieopbrengsten (49,4%)
Financiële baten (6,9%)
Provincie Noord-Holland (22,6%)
Gemeente Amsterdam (7,5%)
Gemeente Haarlem (6,0%)
Gemeente Haarlemmermeer (5,4%)
Gemeente Velsen (2,0%)
Gemeente Haarlemmerliede (0,2%)
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Opvallend in 2013
•		Op	Valentijnsdag	wordt	de	eerste	partij	regenboogforel	uitgezet	in	de	Zomerdel	 

in Geestmerambacht. Het meer is daarmee het eerste buitenwater in  
noord-Holland waar forellen zwemmen.

•		Eind	2013	besluit	recreatieschap	Geestmerambacht	samen	met	vier	andere	
recreatie schappen in noord-Holland het contract met recreatie noord-Holland 
met vijf jaar te verlengen.

•		Het	aantal	evenementen groeit in 2013 verder; nieuwkomers zijn het 
Hackerfestival en saturday live.

•		In	juni	vindt	de	inmiddels	traditionele	Schaapscheerdag	in	Geestmerambacht	
plaats.

•		Recreatieschap	Geestmerambacht	wordt	beheerder	en	eigenaar	van	Park	van	Luna.

•		Het	uitbreidingsgebied wordt steeds aantrekkelijker, onder andere door de 
aanleg van de brug diepsmeer, verbetering van de wagenweg en de aanleg het 
pad kleimeer noord. 

recreatiegebied Geestmerambacht 
ten noorden van alkmaar biedt 
allerlei mogelijkheden voor recreatie 
in een natuurlijke omgeving. door de 
vriendelijke strandjes is het gebied 
vooral aantrekkelijk voor gezinnen met 
jonge kinderen. ook natuurliefhebbers 
kunnen hun hart hier ophalen. 

Recreatief karakter: 
water- en oeverrecreatie, wandelen en 
fietsen

Specifieke voorzieningen: 
camping en horeca

Oppervlakte: 
huidig recreatiegebied 200 hectare, 
uitbreidingsgebieden 91 hectare, 
park van luna 153 hectare

Aantal bezoeken: 
1.255.000

klaregroetweg 1
1723 pw noord-scharwoude
t 0226 39 19 05
e info@geestmerambacht.nl 
i www.geestmerambacht.nl

Recreatieschap 
Geestmerambacht

Deelnemers gemeenschappelijke Bestuursleden
regeling Recreatieschap  per 31-12-2013
Geestmerambacht  

provincie noord-Holland dhr. J.H.m. Bond, voorzitter 
Gemeente alkmaar dhr. J.p. nagengast
 dhr. p. de Baat
Gemeente Bergen (adviserend) dhr. C. roem
 dhr. t. meedendorp
Gemeente Heerhugowaard dhr. l. dickhoff, vicevoorzitter
 mw. a.m. Valent-Groot
Gemeente langedijk dhr. J.F.n. Cornelisse
 dhr. a.J.l. Buis

Opvallend in 2013
•		De infrastructuur op het terrein van erfgoedpark de Hoop is in 2013 gerealiseerd.

•		Op	de	vooroevers	van	de	Dorregeesterpolder	in	Uitgeest	zijn	25.000	rietwortels	
aangeplant die zorgen voor een nieuwe rietkraag. 

•		Leerlingen	van	het	Bonhoeffer	College	vullen	hun	maatschappelijke stage in met 
het aanleggen van een struinpad op recreatieterrein de Hoorne in akersloot.

•		In	recreatiegebied	De	Buitenlanden	in	Beverwijk	wordt	wederom	een	maisdoolhof	
aangelegd met 1.000 meter aan paden. 

•		Begin	juli	plaatsen	twee	hobby-imkers	bijenkasten	in	recreatiegebied	De	Buitenlanden	
vanwege de aanwezigheid van bij-vriendelijke bloemen zoals koolzaad, 
korenbloemen en luzerne. 

•		Eind	2013	besluit	recreatieschap	Alkmaarder-	en	Uitgeestermeer	samen	met	vier	
andere recreatieschappen in noord-Holland het contract met recreatie noord-
Holland met vijf jaar te verlengen.

recreatiegebied alkmaarder- en 
uitgeestermeer ligt tussen alkmaar en 
Haarlem en omvat een groot meer met 
rondom een waterrijk polderlandschap 
met enkele natuurreservaten.

Recreatief karakter: 
waterrecreatie, jachthavens, wandelen, 
fietsen, dagkamperen, lig- en 
speelweiden

Specifieke voorzieningen: 
informatiecentrum, havens, 
snelvaargebied, zelfbedieningspontjes

Oppervlakte: 
1.760 hectare werkgebied,  
664 hectare beheersgebied

Aantal bezoeken: 
378.000

lagendijk 33
1911 mt uitgeest
t 0251 31 14 10
e info@alkmaarder-enuitgeestermeer.nl 
i www.alkmaarder-enuitgeestermeer.nl

Recreatieschap
Alkmaarder- en
Uitgeestermeer

Deelnemers gemeenschappelijke  Bestuursleden
regeling Recreatieschap  per 31-12-2013 
Alkmaarder- en Uitgeestermeer  

provincie noord-Holland dhr. J.H.m. Bond, voorzitter
Gemeente alkmaar dhr. J.p. nagengast 
Gemeente Beverwijk dhr. F.H.J. koster
Gemeente Castricum mw. C. portegies
Gemeente Heemskerk dhr. C.m. Beentjes
Gemeente Heiloo dhr. J. ouderkerken
Gemeente uitgeest dhr. w.J.m. spaanderman, 
 vicevoorzitter 
Gemeente Zaanstad dhr. J. olthof

Totale baten recreatieschap 
Geestmerambacht incl. 
Uitbreiding GAB en Park van Luna 
(totaal € 1.258.146,-)

Exploitatieopbrengsten (39,2%)
Financiële baten (9,4%)
Provincie Noord-Holland (21,4)
Groenbeheerfonds (HAL) (0,0%)
Gemeente Alkmaar (16,3%)
Gemeente Heerhugowaard (8,7%)
Gemeente Langedijk (4,5%)
Gemeente Bergen (0,5%)

Totale lasten recreatieschap 
Geestmerambacht 2013 incl. 
Uitbreiding GAB en Park van Luna 
(totaal € 1.522.529,-) 

Gebiedsbeheer (62,2%) 
Bestuursadvisering (9,8%) 

Financiën (6,2%) 
Communicatie (2,1%) 
Inrichting & Ontwikkeling (8,1%) 
Secretariaat (3,0%) 
Toezicht (8,6%) 

Totale lasten recreatieschap 
Alkmaarder-en Uitgeestermeer 
2013 incl. De Buitenlanden 
(totaal € 1.109.738,-)

Gebiedsbeheer (62,9%)
Bestuursadvisering (9,3%)
Financiën (7,0%)
Communicatie (3,4%)
Inrichting & Ontwikkeling (4,7%)
Secretariaat (3,9%)
Toezicht (8,8%)

Totale baten recreatieschap 
Alkmaarder-en Uitgeestermeer 
incl. De Buitenlanden 
(totaal € 1.338.737,-)

Exploitatieopbrengsten (14,1%)
Financiële baten (0,8%)
Provincie Noord-Holland (43,9%)
Gemeente Zaanstad (19,5%)
Gemeente Alkmaar (5,5%)
Gemeente Castricum (4,0%)
Gemeente Uitgeest (4,1%)
Gemeente Beverwijk (3,7%)
Gemeente Heemskerk (2,5%)
Gemeente Heiloo (1,9%)
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Opvallend in 2013
•		Er	wordt	een	nieuw ruiterpad gerealiseerd tussen Het twiske en groengebied 

purmerend.

•		Zorgboerderij	De	Marsen	maakt	een	doorstart.	

•		Er	vindt	een bestuurlijke samenvoeging plaats van landschap waterland met 
Het twiske. er komt één bestuur voor beide gebieden, waardoor er efficiënter en 
goedkoper gewerkt kan worden. 

•		Vrijwilligers	van	het	dance	festival	Welcome	to	the	future	steken	hun	handen	uit	in	
Het twiske en voeren onderhoudswerkzaamheden uit.

•		De	ondernemers	in	Het	Twiske	organiseren	samen	een	geslaagde	open	dag.

•		Het	uilenbos krijgt een opknapbeurt. 

•		Eind	2013	besluit	recreatieschap	Twiske-Waterland	samen	met	vier	andere	
recreatieschappen in noord-Holland het contract met recreatie noord-Holland 
met vijf jaar te verlengen.

recreatiegebied Het twiske ligt tussen 
amsterdam, Zaandam en purmerend. 
Het gebied bestaat voor een derde 
deel uit water met daaromheen 
stranden, speel- en ligweiden, 
dagkampeerterreinen, bos, 
natuurgebieden en weilanden.

Recreatief karakter: 
waterrecreatie, wandelen, fietsen, 
paardrijden, natuurbeleving

Oppervlakte: 
650 hectare

Specifieke voorzieningen: 
bezoekerscentrum, jachthaven, 
beheerboerderij, waterspeelplaats, 
speelsloot, avonturenspeelplaats, 
horeca

Aantal bezoekers: 
1.474.000

noorderlaaik 1
1511 BX oostzaan
t 075 684 43 38
e info@hettwiske.nl 
i www.hettwiske.nl

Recreatieschap  
Twiske-Waterland
Recreatiegebied 
Het Twiske

Deelnemers gemeenschappelijke  Bestuursleden
regeling Twiske - Waterland  per 31-12-2013 

provincie noord-Holland dhr. J.H.m. Bond, voorzitter
Gemeente amsterdam  dhr. k. diepeveen
Gemeente Beemster dhr. J.l.p.r. dings
Gemeente edam-Volendam mw. G.H.m. kroon-sombroek
Gemeente Graft-de rijp mw. H.r. oosterop-van leussen 
Gemeente landsmeer mw. a.C. nienhuis, vicevoorzitter
Gemeente oostzaan dhr. e. taams
Gemeente purmerend dhr. G. nijenhuis
Gemeente waterland dhr. p. kools
Gemeente wormerland mw. a. smit-de ridder
Gemeente Zaanstad  dhr. J. olthof
Gemeente Zeevang dhr. t.m.C. van den Heuvel-
 Van raaij

Opvallend in 2013
•		Lindenhoff	Open	Tuin	gaat	zorgen	voor	een	groot	deel	van	het	groenbeheer	van	

de Gaasperzoom in Groengebied amstelland. Bij lindenhoff open tuin werken 
mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. 

•		Groengebied	Amstelland	en	de	gemeente	Amstelveen	zorgen	ervoor	dat	de	in	
2011 afgebrande veenschuur Geertruida wordt herbouwd op het terrein van 
speelboerderij elsenhove. tegelijkertjid wordt er een avontuurlijke speelplek op  
het terrein van speelboerderij gerealiseerd. 

•		In	de	Duivendrechtse	polder	worden	laarzenpaden	gerealiseerd.

•		Een	brainstormavond	met	omwonenden	van	de	Gaasperplas	levert	veel	bruikbare	
ideeën op.

•		Het	nieuwe	dance	evenement	Pandemonium	bij	de	Ouderkerkerplas	fungeert	als	
een pilot voor toekomstige evenementen op dit terrein. 

•		Eind	2013	besluit	Groengebied	Amstelland	samen	met	vier	andere	recreatie-
schappen in noord-Holland het contract met recreatie noord-Holland met vijf 
jaar te verlengen.

•		In	het	recreatiegebied	Ouderkerkerplas	wordt	een	nieuw ruiterpad aangelegd.

•		Leerlingen	van	scholengemeenschap	Reigersbos	voeren	in	recreatiegebied	
Gaasperplas werkzaamheden uit in het kader van hun maatschappelijke stages.

Groengebied amstelland is het landelijk 
gebied ten zuiden van amsterdam, 
tussen amstelveen en het amsterdam 
rijnkanaal. de belangrijkste troefkaarten 
van amstelland zijn de cultuur historische, 
recreatieve en natuur waarden van het 
gebied. Het gebied wordt omringd door 
stadsranden en bevindt zich nabij een 
economisch zwaartepunt van nederland: 
de amsterdamse Zuidas. dankzij de 
unieke ligging is het mogelijk om vanuit 
het centrum van amsterdam binnen 10 
minuten in Groengebied amstelland te 
zijn.

Recreatief karakter: 
fietsen, wandelen, zonnen, zwemmen, 
waterrecreatie, golfen en natuurbeleving

Specifieke voorzieningen: 
pontjes over de amstel, sluisjescomplex, 
waterspeelplaats Gaasperplas, 
ouderkerkerplas en speelsloot Hoge 
dijk

Oppervlakte: 
4.000 hectare werkgebied, 
712 hectare beheersgebied

Aantal bezoeken: 
2.092.000

amsteldijk-noord 55
1183 te amstelveen
t 020 496 56 56 
e info@groengebied-amstelland.nl 
i www.groengebied-amstelland.nl

Groengebied  
Amstelland

Deelnemers gemeenschappelijke  Bestuursleden
regeling Groengebied Amstelland  per 31-12-2013

provincie noord-Holland dhr. J.H.m. Bond, voorzitter
Gemeente amstelveen dhr. J. levie
Gemeente amsterdam dhr. F. ossel
Gemeente amsterdam stadsdeel oost mw. n. Özütok
Gemeente amsterdam stadsdeel Zuidoost dhr. e. Jaensch
Gemeente diemen dhr. r.p. Grondel
Gemeente ouder-amstel mw. m.t.J. Blankers-kasbergen,  
 vicevoorzitter

Totale lasten recreatieschap 
Het Twiske 2013
(totaal € 2.445.748,-)   

Gebiedsbeheer (71,8%) 
Bestuursadvisering (4,9%) 
Financiën (7,7%) 
Communicatie (4,1%) 
Inrichting & Ontwikkeling (2,3%) 
Secretariaat (1,6%) 

Toezicht (7,6%) 

Totale baten recreatieschap 
Het Twiske 
(totaal € 2.162.309,-)

Exploitatieopbrengsten (20,6%)
Financiële baten (2,5%)
Provincie Noord-Holland (44,4%)
Gemeente Amsterdam (18,1%)
Gemeente Zaanstad (9,0%)
Gemeente Purmerend (3,5%)
Gemeente Landsmeer (1,3%)
Gemeente Oostzaan (0,6%)

Totale lasten Groengebied 
Amstelland 2013
(totaal € 3.778.807,-)  

Gebiedsbeheer (60,2%) 
Bestuursadvisering (6,1%) 
Financiën (5,3%) 
Communicatie (1,8%) 
Inrichting & Ontwikkeling (13,6%) 
Secretariaat (1,3%) 
Toezicht (11,7%) 

Totale baten Groengebied 
Amstelland 
(totaal € 3.329.021,-)

Exploitatieopbrengsten (16,8%)
Financiële baten (2,3%)
Provincie Noord-Holland (22,6%)
Gemeente Amsterdam (39,8%)
Gemeente Amstelveen (12,6%)
Gemeente Diemen (3,8%)
Gemeente Ouder-Amstel (2,1%)
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e-mail : info@recreatienoordholland.nl
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Colofon

Recreatieschap  
Twiske-Waterland
Landschap Waterland

Opvallend in 2013
•		Het	project	van	IJ	tot	Gauw	wordt	afgerond	waarbij	samen	met	andere	

organisaties twintig deelprojecten zijn gerealiseerd ter versterking van de natuur 
en ecologie in landelijk noord. ook is er geïnvesteerd in extra recreatieve 
voorzieningen, zoals de aanleg van bruggen en aanlegsteigers. 

•				Er	wordt	een	nieuw ruiterpad gerealiseerd tussen Het twiske en groengebied 
purmerland.

•		Er	vindt	een	bestuurlijke samenvoeging plaats van landschap waterland met 
Het twiske. er komt één bestuur voor beide gebieden, waardoor er efficiënter en 
goedkoper gewerkt kan worden. 

•	In	Waterland	worden	pleisterplaatsen	voor	elektrisch varen aangelegd.

•	Het	laarzenpad	in	het	Varkensland	wordt	opgeknapt.

•		Toezichthouders van recreatie noord-Holland controleren of hondenbezitters 
de regels naleven op de boerenlandpaden en het onverharde gedeelte van de dijk 
tussen edam en Zeevang in de gemeente Zeevang.

•		Eind	2013	besluit	recreatieschap	Twiske-Waterland	samen	met	vier	andere	
recreatieschappen in noord-Holland het contract met recreatie noord-Holland 
met vijf jaar te verlengen.

waterland is het gebied tussen 
amsterdam, Zaandam en Hoorn en 
is een agrarisch veenweidelandschap 
met daarin enkele droogmakerijen 
en natuurreservaten. Het landschap 
wordt gekenmerkt door weilanden, 
dijken, vaarten, rietkragen, 
stolpboerderijen en eeuwenoude 
Zuiderzeestadjes. 

Recreatief karakter: 
routegebonden recreatie zoals 
wandelen, fietsen, kanoën, 
natuurbeleving en watersport

Oppervlakte: 
30.000 hectare werkingsgebied 

noorderlaaik 1
1511 BX oostzaan
t 075 684 43 38
e info@landschapwaterland.nl 
i www.landschapwaterland.nl

Deelnemers gemeenschappelijke  Bestuursleden
regeling Twiske-Waterland  per 31-12-2013 

provincie noord-Holland dhr. J.H.m. Bond, voorzitter
Gemeente amsterdam  dhr. k. diepeveen
Gemeente Beemster dhr. J.l.p.r. dings
Gemeente edam-Volendam mw. G.H.m. kroon-sombroek
Gemeente Graft-de rijp mw. H.r. oosterop-van leussen 
Gemeente landsmeer mw. a.C. nienhuis, vicevoorzitter
Gemeente oostzaan dhr. e. taams
Gemeente purmerend dhr. G. nijenhuis
Gemeente waterland dhr. p. kools
Gemeente wormerland mw. a. smit-de ridder
Gemeente Zaanstad  dhr. J. olthof
Gemeente Zeevang dhr. t.m.C. van den Heuvel-Van raaij

Totale baten Landschap 
Waterland 
(totaal € 739.170,-)

Exploitatieopbrengsten (3,8%)
Financiële baten (3,7%)
Provincie Noord-Holland (47,5%)
Gemeente Amsterdam (21,8%)
Gemeente Oostzaan (10,1%)
Gemeente Graft-de Rijp (3,7%)
Gemeente Wormerland (2,2%)
Gemeente Zaanstad (2,0%)
Gemeente Beemster (2,0%)
Gemeente Landsmeer (1,3%)
Gemeente Zeevang (0,8%)
Gemeente Edam-Volendam (0,5%)
Gemeente Purmerend (0,3%)
Gemeente Waterland (0,3%)

Totale lasten Landschap 
Waterland 2013 
(totaal € 705.523,-)

Gebiedsbeheer (37,1%)
Bestuursadvisering (15,8%)
Financiën (6,8%)
Communicatie (6,3%)
Inrichting & Ontwikkeling (30,2%)
Secretariaat (3,8%)
Toezicht (0,0%)

Organisatieschema
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directie
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