2021 in
vogelvlucht
Geestmerambacht

Vanuit Alkmaar en Dijk en Waard ben je er zo. Zowel Geestmerambacht als Park van Luna bieden veel mogelijkheden
voor waterrecreatie. Zoek je wat anders? Rond de grote recreatieplas Zomerdel en ook in het Huygendijkbos (Park van
Luna) kun je eindeloos wandelen, skeeleren en fietsen. De mountainbikeroutes zijn razend populair.

Wat hebben we gerealiseerd?

Hoe staat het schap er voor?

Visie 2030

De gemeenten Heerhugowaard en
Langedijk (per 1-1-2022 Dijk en Waard) en
Alkmaar financieren een belangrijk deel
van de jaarlijkse exploitatie, aangevuld
met inkomsten uit gebiedsexploitatie,
subsidies en bijdragen van projecten en
uit het Btw-compensatiefonds. Met het
vaststellen van de visie (2021) is een
belangrijke voorwaarde geschapen voor
het realiseren van een (financieel) duurzaam en gezond recreatieschap met een
evenwicht tussen natuur en recreatie.

In 2021 is, na een uitgebreid participatietraject,
de visie “Recreatiegebieden Geestmerambacht
2030 - Parkenlint tussen stad en dorp” vastgesteld. Het bijbehorende uitvoeringsplan is
enkele malen besproken in het dagelijks
bestuur en wordt in 2022 vastgesteld door het
Algemeen Bestuur.

Samenwerking Esdégé-Reigersdaal
Door samenwerking met maatschappelijke
zorginstellingen draagt het recreatieschap
bij aan duurzame inzetbaarheid van mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat
heeft geresulteerd in een 5-jarige samenwerkingsovereenkomst met Esdégé-Reigersdaal
om te komen tot een structurele samenwerking, startend in 2022.

Participantenbijdrage

Verloop reserves

Financieel resultaat
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Intentieverklaring voor
Wintercircus in Park van Luna

423 ha.

Rol toezichter verbeterd

Duursma Groep wil het wintercircus voortzetten in Park van
Luna. Het wintercircus is lokaal ontstaan: oprichter Alex Sijm
komt uit Broek op Langedijk. Het recreatieschap is blij met het
vervolg dat de Duursma Groep aan het circus wil geven. Het
circus draagt bij aan een brede evenementenprogrammering
en versterkt daarmee het recreatief aanbod van het Park van
Luna. Een circus in de winter draagt ook bij aan een bredere
spreiding van recreatieve activiteiten over het jaar. Het recreatieschap heeft dan ook de intentie een langdurige samenwerking met de Duursma Groep aan te gaan. 7 September 2021 is
de intentieverklaring ondertekend.

Versterking biodiversiteit
Het maaibeheer is extensief (minder dan eenmaal per
jaar maaien) zodat bloemrijke grasvelden beter tot
ontwikkeling komen. Dit versterkt de schakel in de
voedselketen, wat de biomassa en biodiversiteit
vergroot. Er is extra aandacht voor de grens tussen
gras naar bos. Door deze randen langzaam te laten
‘verruigen’, levert dit waardevolle overgangen op waar
allerlei diersoorten de kans krijgen te overwinteren.

Park

In 2021 is de rol van toezichthouder meer verschoven
richting die van gastheerschap. De boswachter draagt
in deze rol bij aan de positieve beeldvorming van het
gebied en draagt dit uit naar de bezoekers.
Zijn portefeuille is verruimd met het
bijhouden van berichten via sociale
media, terwijl de bezoekers het
vertrouwde veiligheidsgevoel zullen
blijven ervaren.

van Luna

Boomplantdag - Bos der Omarming

151
ha.

Stichting Het Bos der Omarming biedt
plantlocaties aan in natuurgebieden
waar gelegenheid is voor het aanplanten van herdenkingsbomen voor overleden kinderen. Het is een bos waar je
kan herdenken in de natuur. Op 13 en
27 november zijn er bomen geplant.

Geestmerambacht
272
ha.

Bezoekers
2021

1.686.589

Uitbreiding vaarnetwerk
In 2021 heeft de gemeente Langedijk, in
samenwerking met het recreatieschap, de brug in
het Daalmeerpad gerealiseerd. Zo is de vaarverbinding in de Groene Loper weer een stukje noordwaarts opgeschoven. De plannen zijn gereed om
ook het Venpad doorvaarbaar te maken. Dit wordt
begin 2022 gerealiseerd. Er is overleg gaande over
de vraag hoe de vaarverbinding verder noordwaarts
kan worden vormgegeven.
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Speelpark De Swaan
in andere landen

> 5.000 bezoekers

bezoekers

stijging

9% t.o.v. 2020

Eind 2021 heeft Paul Heeremans speelpark
“De Swaan” overgenomen en zijn er nieuwe
afspraken met het recreatieschap gemaakt.
Heeremans is voortvarend aan de slag
gegaan en wil het speelpark nieuw leven
inblazen door verder te investeren in
gebouwen en speeltoestellen, ook wordt de
entree verplaatst en opgeknapt.

