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Onderwerp
Recreatief Grid
Het algemeen bestuur neemt kennis van
de stand van zaken van het project Recreatief Grid
Bestuurlijke achtergrond
• Het project Recreatief Grid komt voort uit het perspectief Amsterdam Wetlands en is
opgenomen in het interbestuurlijk programma vitaal platteland (IBP-VP) Laag Holland.
• Recreatieschap Twiske-Waterland is projecttrekker, financieel ondersteund door het
Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer en provincie Noord-Holland.

Toelichting mededeling
Het doel van het project Recreatief Grid is de toenemende druk van de regio op recreatie en toerisme
in goede banen te leiden. Dit project (looptijd 2021 tot en met 2023) levert het volgende op:
1. Een rapportage Recreatief Grid Laag Holland
In november 2018 heeft een congres plaatsgevonden, i.v.m. corona was dit hybride livedigitaal. Het concept eindrapport is begin februari geleverd door de adviescombinatie
Smartland/Bureau Buiten. Deze zal eerst met de netwerkorganisatie Amsterdam Wetlands en
regiegroep Laag Holland besproken worden waarna deze later dit jaar aan de besturen van
Twiske-Waterland en Alkmaarder- en Uitgeestermeer ter besluitvorming worden voorgelegd.
2. Het aanjagen van de totstandkoming en inrichting van OV-stations tot Buitenpoorten in
aansluiting op het regionale fiets-, wandel en vaarnetwerk
De aanjaagrol wordt pro-actief in samenwerking met de provinciale projectleiding voor
Buitenpoorten en de Nederlandse Spoorwegen ter hand genomen. De gemeente Zaanstad
heeft inmiddels een gemeentelijke projectleider aangesteld voor Buitenpoort
Wormerveer/Zaanse Schans. Met Purmerend en Amsterdam verkeren we nog in de
oriëntatiefase.
Buiten het project Recreatief Grid trekt de gemeente Castricum met subsidie van de provincie
aan de ontwikkeling van station Castricum tot Buitenpoort. Via de provincie zijn beide
projecten min of meer verbonden.
3. De realisatie van een aantal aanlegplaatsen bij OV-stations (Buitenpoorten) en de
naastgelegen natuurgebieden
In samenhang met de aanjaagrol bij de Buitenpoorten wordt met gemeenten,
terreinbeheerders en vervoerbedrijven onderzocht waar aanlegplaatsen benut kunnen worden
en waar nieuwe toegevoegd. Zoekgebieden zijn Polder Westzaan vanaf station Wormerveer,
Ilperveld en Varkensland. In de lijn Buikslotermeer/NH-kanaal en Purmerend Tramplein e.o.

4. Ontwikkeling verhaallijnen die de overige VP-projecten verbinden aan het recreatieve Grid
▪ Vitaal Alkmaarder- en Uitgeestermeer;
▪ Wormer- en Jisperveld weidevogel top natuur;
▪ Ilperveld 50 tot 100 hectare levend veen top natuur;
▪ Waterland-Oost weidevogel top natuur;
▪ Landelijk-Noord remmen bodemdaling in landbouwgebied;
▪ Burkmeer proef productie Lisdodde als bouwstof voor isolatieplaten.
Buiten het project, maar wel in de geest van het project, is eind 2021 door vier recreatieschappen
ingestemd met de inrichting van de e-bike route “langs de oevers van het Oer-IJ” als 115 kilometer
lange regionale fietsroute. Naast RAUM en RTW zijn Groengebied Amstelland een Recreatieschap
Spaarnwoude opdrachtgevers voor de bewegwijzering van deze route ten zuiden van het
Noordzeekanaal en het IJ. De provincie Noord-Holland draagt financieel bij aan de inrichting van deze
route in het kader van haar beleid Bijzonder Provinciaal Landschap. Stichting Oer-IJ is initiatiefnemer en
de route is zowel als beschreven en als gedrukte route beschikbaar inclusief podcast. De inrichting van
de route wordt naar verwachting in kwartaal 3 van 2022 voltooid i.s.m. deze stichting en gemeente
Amsterdam, commissie bewegwijzering Amsterdam.
Ook worden er nog 3 andere themaroutes met eigen verhaallijnen door Bureau Toerisme Laag Holland
in opdracht van RTW samengesteld. Die activiteit is opgenomen in het uitvoeringsprogramma 2022 van
dit recreatieschap.
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