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Hoe staat het schap er voor?

Reserves

Wat hebben we gerealiseerd? 

Waar kwam het geld vandaan?Waar ging het geld naartoe?

Financieel gezien heeft het recreatieschap de 
begroting op orde. Er is evenwicht tussen de baten 
en lasten. Incidenteel zijn er hogere uitgaven voor 
groot onderhoud. Op de lange termijn is daarvoor 
voldoende geld beschikbaar. Het Twiske is dan ook 
klaar voor de toekomst!

Nieuw Piratenschip

Het Piratenschip op de 
Avonturenspeelplaats in Het 
Twiske  is geopend. Het Twiske 
heeft de piratenboot cadeau 
gekregen van de organisatie 
van het muziekfestival ‘Plein-
vrees’.

Herstel Twiske Molen

Twiske molen is prachtig 
gerestaureerd nadat de kap 
en wieken in 2016 tijdens 
een najaarsstorm er waren 
afgewaaid.

Twiske Poort 

Het schap heeft de komst van 
een pannenkoekenrestaurant 
en een klimpark voorbereid. 
Beiden gaan in 2019 open.

Onderwaterduikpark

Door duikvereniging Potti 
Diving is een onderwaterduik-
park aangelegd. 

Net boven Amsterdam Noord, tussen Landsmeer en Oostzaan in, vind je het prachtige natuur- en recreatiegebied 
Het Twiske. In Het Twiske ligt een grote recreatieplas midden in het groen. Een ideaal gebied om te fietsen, wande-
len, skeeleren, pootje baden, zwemmen, varen, kanoën en nog veel meer. Lees de volledige jaarrekening op 
www.twiske-waterland.nl/bestuur.

2018: Twiske in 
vogelvlucht
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totaal €  2,9 mln.


