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Vanaf 2020 zijn de begroting van Landschap Waterland en Het Twiske 
samengevoegd, waardoor de getallen afwijken van de eerdere jaren.

2019:  Waterland 
in vogelvlucht

Voorbereiding meekoppelen 
recreatieve infrastructuur bij de 
geplande dijkversterking van de 
Markermeerdijken.

Wat hebben we gerealiseerd? 

Ontwikkelen van een inspiratie-
document voor de visie van het 
recreatieschap. 

Meer highlights op de volgende pagina

Hoe staat het schap er voor?

In het afgelopen jaar stond het jaar-
programma van het recreatieschap in 
het teken van nieuwe ambities en 
plannen. Het recreatieschap Twiske- 
Waterland heeft een ambitiedocu-
ment gemaakt waarin het naar de 
toekomst kijkt en stippen aan de 
horizon zet voor de gewenste ontwik-
kelingen. Deze ambitie werd in 2019 
verder uitgewerkt door een consulta-
tie- en participatie traject met de 
gemeenten, die deelnemen in het 
recreatieschap. Het resultaat hiervan 
wordt een uitvoeringsprogramma, dat 
richting geeft aan de activiteiten van 
het recreatieschap voor de komende 
jaren.Procesmatige en inhoudelijke 

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

Steek het IJ over en ontsnap even aan de hectiek van de stad. Amsterdam-Noord is de poort naar Twiske. Bezoek Water-
land, met zijn pittoreske dorpen, kleine slootjes en dijken die zich kronkelend een weg banen door eeuwenoud polder-
landschap. Of je nu liever wandelt, fietst of vaart: Twiske-Waterland wemelt van de recreatieve mogelijkheden en routes 
die het ontdekken waard zijn. Lees de volledige jaarrekening op www.twiske-waterland.nl/bestuur. 



31.000
ha.

Pontje Holysloot klaar 
voor de toekomst na 
een grondige revisie en 
onderhoudsbeurt.

Waterland herbergt een grote rijkdom 
aan veenweidegebieden met een 
unieke flora en fauna, ontsloten door de 
routestructuren die het schap aanbiedt. 

Samen met de biologische zorg-
boerderij Klaverhoeve in Oosthuizen 
zijn overstapjes vervangen voor 
damhekken met stalen overstapjes. 
Deze zijn duurzamer, gaan langer 
mee en vragen minder onderhoud.

Bij de vogelobservatie-
locaties zijn nieuwe 
vogel herkenbordjes 
geplaatst. 7,8 waardering

gebruikers

45+

verenigingen
actief
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