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Onderwerp: Recreatieplan Waterland actualisatie 2011 
 

 

Geacht bestuur, 
 

Wij hebben van u het concept vastgestelde actualisatie van het Recreatieplan Waterland 2011 

ontvangen. U geeft ons de mogelijkheid inhoudelijk te reageren op het plan. Middels deze brief 

maken wij hiervan gebruik. 

 

In hoofdlijnen kunnen wij instemmen met de actualisatie van het Recreatieplan Waterland.  

Echter in Hoofdstuk 6 Projectvoorstellen is de gemeente Beemster helemaal niet 

vertegenwoordigd. Dit is niet in relatie met de werkelijkheid. Hierover is reeds ambtelijk contact 

geweest. Graag zien wij deze lijst aangepast met onderstaande projecten: 

- Verkenning fietsroute met verhaal: Des Beemsters: doorontwikkeling van het concept 
van GPS voorlichtingstoertochten voor gemotoriseerd vervoer naar de doelgroep van 
fietsers. 

- Tenminste één TOP in Beemster (Toeristisch overstappunt) 
- Rustpunten – 3 rustpunten in de gemeente Beemster  

  

Daarnaast willen wij middels deze brief aandacht vragen voor ideeën en ontwikkelingen die zich 

momenteel in de gemeente Beemster ontplooien en waarbij wij zeker ook aansluiting willen 

zoeken bij projecten en werkwijzen van Landschap Waterland. 

 

Binnen de gemeente leven er plannen om de geheel door water omringde polder en het water 

binnen de polder in de toekomst beter te benutten. Hierbij wordt nagedacht over daar waar 

mogelijk, wellicht in de toekomst en in goed overleg met agrariërs en grond- en watereigenaren, 

recreatief medegebruik van verschillende wateren. De ontsluiting van de verschillende forten 

van de Stelling van Amsterdam hoort hier zeker bij. Ook wordt gedacht aan recreatief 

medegebruik van de molen De Nachtegaal die zal worden gerestaureerd.   

 

 



 

 

Wij vragen dan ook aandacht voor deze ontwikkeling(en) en zien deze projecten in de 

definitieve versie graag opgenomen bij Hoofdstuk 6 Projecten in ideeënfase.   

 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zien de aanpassingen met 

vertrouwen tegemoet. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de 

behandelend ambtenaar mevrouw T. Bos, bereikbaar via telefoonnummer 0299-682189 of via 

e-mail t.bos@beemster.net 

 

Hoogachtend, 
de raad van Beemster 
 
 

 
 
 

H.N.G. Brinkman, 
voorzitter 

 C.J. Jonges, 
griffier 

 

 

 

 

 


