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1. Inleiding	
	
In	de	18e	eeuw	was	het	Vondelpark	(1865)	een	antwoord	op	de	recreatiebehoefte.	Ruim	60	jaar	
later	werd	“Het	bosplan”	(1927)	gerealiseerd	in	het	kader	van	het	algemeen	uitbreidingsplan	
(AUP	1935).	Voor	toenemende	recreatie	behoefte	ontstonden	rond	1960,	met	rijksgelden,	
recreatiegebieden	Spaarnwoude,	Twiske,	Waterland	en	Amstelland.		Deze	gebieden	met	hun	
dubbelfunctie	natuur	en	recreatie	worden	goed	en	steeds	intensiever	gebruikt.	De	vraag	is:	Wat	
is	de	“next	step”,	nu	het	aantal	inwoners	de	komende	decennia	fors	zal	toenemen.	Daarmee	zal	
ook	de	behoefte	aan	recreatie	toenemen,	maar	welke	vraag	hebben	de	huidige	en	toekomstige	
inwoners	en	hoe	kan	aan	die	vraag	voldaan	gaan	worden,	welke	rol	heeft	de	provincie	daarbij	
en	hoe	bereidt	de	provincie	zich	daarop	voor.			
	
De	“Omgevingsvisie	NH2050”	gaat	uit	van	een	gezonde	en	veilige	leefomgeving,	die	goed	is	
voor	mens,	plant	én	dier,	als	een	voorwaarde	voor	een	goed	economisch	vestigingsklimaat.		De	
leidraad	“Landschap	en	Cultuurhistorie	2018”	geeft	mede	op	basis	van	het	“Kwaliteitsbeeld	
Noord-Holland	2050”	een	beschrijving	van	de	dragende	landschappelijke	kwaliteiten	en	de	
bijzondere	cultuurhistorische	waarden	van	de	provincie.	“Ten	aanzien	van	het	landschap	is	het	
de	taak	van	de	provincie	om	de	landschappelijke	waarden	te	beschermen	en	het	cultureel	
erfgoed	en	universele	waarden	van	het	werelderfgoed	te	behouden.	Door	het	erfgoed	te	
verbinden	aan	opgaven	en	ontwikkelingen	van	deze	tijd,	kan	het	een	betekenisvol	onderdeel	van	
de	samenleving	blijven	of	weer	worden”.,		
	
De	provincie	is	gebiedsregisseur	van	het	landelijk	gebied.	Zij	draagt	zorg	voor	realisatie	van	
natuur	en	versterking	van	de	biodiversiteit.	Ook	investeert	zij	in	de	natuur	en	culturele	waarden	
van	het	landschap.	De	“Watervisie”	zoekt	de	koppeling	van	wateropgaven	met	ruimte,	
economie	en	natuur.	De	provincie	investeert	veel	in	recreatiegebieden	en	stimuleert	
verschillende	vormen	van	recreatie.			
De	provincie	vervult	een	belangrijke	rol	in	het	behoud	en	de	ontwikkeling	van	de	culturele	
identiteit	en	zorgt	ervoor	dat	culturele	voorzieningen	en	het	cultureel	erfgoed	goed	
toegankelijk	zijn	en	blijven.	Voorbeelden	van	bijzondere	elementen	van	deze	culturele	
identiteit	en	historie	zijn	de	Stelling	van	Amsterdam	met	het	linielandschap	tussen	de	forten,	
De	Hollandse	Waterlinie,		Oer	IJ,	de	landgoederenzones	en	de	Stolpen	linten.	
Duidelijk	is	in	ieder	geval	dat	voor	alle	inwoners	behoud	en	bescherming	van	het	groen	en	
water	om	het	stedelijk	gebied	van	groot	belang	is	en	bijdraagt	aan	een	beter	leef-	en	
vestigingsklimaat.	De	provincie	heeft	daarin	een	belangrijke	taak.		
	
Er	is	een	toenemende	vraag	naar	recreatie	mogelijkheden	in	Noord-Holland,	enerzijds	door	
groei	van	de	bevolking	en	anderzijds	door	toenemende	behoefte	aan	gezond	leven.	De	huidige	
“recreatiegebieden”	zullen	de	vraag	niet	aan	kunnen.	In	de	druk	op	de	ruimte	is	het	
ontwikkelen	van	nieuwe	recreatiegebieden	onwaarschijnlijk.	Daarom	moeten	we	het	huidige	
netwerk	van	voorzieningen	versterken,	slimme	verbindingen	gaan	maken,	het	landschap	
meervoudig	gaan	gebruiken	en	op	zoek	naar	meer	recreatieve	mogelijkheden	ook	buiten	de	
huidige	aangewezen	recreatiegebieden.	Zo	zorgen	we	ook	in	de	toekomst	voor	een	top-
leefomgeving	in	Noord-Holland.		
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2. Recreatiebeleid	NH	
	
Het	Rijksprogramma	recreatie	om	de	stad	(RODS)	stopte	in	2010.	De	Provincie	Noord-Holland	
had	in	2008	een	integrale	agenda	recreatie	en	toerisme	aangenomen.	Deze	is	niet	
geactualiseerd,	maar	daarna	zijn	per	sector	goede	programma’s	uitgerold	bijvoorbeeld	voor	
groen/nationaal	natuurnetwerk	(NNN),	kustontwikkeling,	agrarisch	natuurbeheer,	wandel-	en	
fietsroutes,	waterrecreatie	(Watervisie).	Er	wordt	gekeken	naar	een	toekomst	voor	de	
recreatieschappen	en	voor	de	stelling	van	Amsterdam	is	er	het	uitvoeringsprogramma	met	
name	gericht	op	behoud	van	de	forten	(	Stelling	van	Amsterdam	).	
De	Omgevingsvisie	NH2050	en	de	daarbij	behorende	PRV	biedt	een	stevige	planologische	
bescherming	van	het	landschap	waaronder	ook	het	linielandschap.	De	leidraad	landschap	en	
cultuurhistorie	helpt	beleidsmakers	functiecombinaties	toe	te	passen	en	cultuurhistorische	
structuren	van	het	landschap	te	benoemen.	In	het	recreatieve	gebruik	van	het	landschap	speelt	
beleving	en	herkenbaarheid	van	de	door	de	historie	gevormde	waarden	een	belangrijke	rol.	
	
In	de	begroting	2019	(p.	122)	onderkent	de	provincie	het	belang	van	het	landschap:	
“De	Metropoolregio	Amsterdam	(MRA)	kent	grote	uitdagingen	én	kansen	voor	het	landschap,	als	gevolg	
van	ruimtelijk-economische	transities	die	zich	voltrekken:	verstedelijking,	de	energietransitie,	
klimaatadaptatie,	intensivering	van	de	landbouw	en	de	groeiende	vrijetijdseconomie.	Het	landschap	
draagt	op	vele	manieren	bij	aan	het	vestigingsklimaat	en	de	kwaliteit	van	de	leefomgeving.	Het	biedt	
ruimte	aan	bijzondere	natuurwaarden,	voedselproductie,	ontspanning	en	sport,	waterberging,	herbergt	
een	schat	aan	cultuurhistorische	waarden	en	geeft	daarmee	identiteit	aan	gebieden.	De	provincie	heeft	
de	regie	genomen	om	binnen	de	MRA	met	gemeenten	en	maatschappelijke	organisaties	samen	te	
werken	aan	deze	integrale	opgave.	Dit	gebeurt	door	regio’s	te	ondersteunen	bij	het	houden	van	
gebiedsateliers,	het	in	beeld	brengen	van	de	investeringsopgave	en	–maatregelen,	het	komen	met	
voorstellen	voor	mogelijke	financieringsconstructies	en	het	aanstellen	van	een	curator	voor	het	
landschap”.	
	
In	samenwerking	met	de	MRA	en	gemeenten,	met	maatschappelijke	partners	en	
belangenorganisaties	is	er	in	2017	een	kwaliteitsbeeld	en	nieuwe	opgaven	voor	het	MRA	
landschap	geformuleerd.	Momenteel	wordt	door	de	MRA	onder	leiding	van	Job	Cohen	
onderzoek	gedaan	naar	de	financieringsmogelijkheden	voor	investeringen	in	het	landschap.	De	
resultaten	worden	in	de	eerste	helft	van	2019	verwacht.	Dit	kan	ook	goede	inbreng	zijn	voor	
een	“next	step”	in	het	beleid	voor	recreatie.	
	
Er	zijn	vele	programma’s	en	subsidieregelingen	met	prima	doelstellingen,	maar	in	de	praktijk	
“strijden”	alle	organisaties	nu	met	elkaar	om	een	rol	in	beheer	en	subsidies.	Er	ontbreekt	een	
gezamenlijke	overkoepelende	visie	en	actieplan	over	de	toekomst	van	de	recreatie	in	Noord-
Holland	en	de	financiering	hiervan.	Een	visie	waarin	wordt	bekeken	hoe	de	
recreatiemogelijkheden	in	de	toekomst	behouden,	versterkt	en	zo	mogelijk	uitgebreid	kunnen	
worden.	Ook	is	er	geen	gezamenlijke	visie	op	medegebruik	en	delen	van	landschap	voor	
verschillende	functies.		Het	landschapsplan	waar	momenteel	in	het	kader	van	de	geplande	
verbinding	tussen	A8	en	A9	aan	gewerkt	wordt	biedt	daarvoor	straks	beter	inzicht	in	de	
mogelijkheden	voor	meervoudig	gebruik.	
	
Er	blijven	veel	vragen,	waar	nog	niet	direct	een	antwoord	op	is:	
• Hoe	kan	beter	inzicht	verkregen	worden	in	de	toenemende	recreatiebehoefte	en	monitoring	
van	de	ontwikkeling	in	feitelijke	gebruik?	

• Hoe	kunnen	onze	inwoners	en	potentiële	gebruikers	met	hun	recreatiewensen	cq	behoeften	
mee	richting	geven	aan	een	visie	op	de	toekomst	van	recreatie,			
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• Hoe	kunnen	we	meer	creativiteit	en	kennis	inzetten	om	deze	toenemende	vraag	het	beste	te	
accommoderen?	

• Hoe	komen	we	tot	het	inzichtelijk	maken	van	en	de	afstemming	met	de	vele	en	verschillende	
activiteiten,	initiatieven	in	het	buitengebied?	

• Hoe	stemmen	we	medegebruik	en	delen	van	gebruik	van	het	landschap	met	elkaar	af?	
• Hoe	kunnen	krachten	gebundeld	worden	en	welk	verdienmodel	is	mogelijk	om	samen	met	
beschikbare	overheidsinvesteringen	en	subsidies	zorg	te	dragen	voor	de	noodzakelijke	
investeringen	ter	versterking	en	het	beheer	van	het	buitengebied?	

	
Dan	is	de	vraag	welke	rol	de	provincie	kan	en	wil	spelen	bij	toekomst	van	de	recreatie	nu	en	in	
de	toekomst.	Maar	het	probleem	is	wel	urgent.	Wat	kan	de	Provincie	vanuit	haar	rol	nu	al	
betekenen?	
	
	
3. Beoogd	maatschappelijk	effect	van	dit	voorstel	
	
• Nu	al	een	bijdrage	leveren	aan	de	groeiende	recreatiebehoefte	door	het	versterken,	
verbinden	en	beleefbaar	maken	van	aanwezige	landschappelijke-	en	culturele	kwaliteiten.	

• De	Stelling	van	Amsterdam	met	het	linielandschap	gebruiken	als	“testcase”	voor	het	
intensiveren	van	recreatief	gebruik	van	landschap	waarbij	cultuurhistorische	beleving	en	
versterking	van	de	cultuurhistorische	landschapselementen	een	belangrijke	rol	spelen.		

• De	rol	als	“site	holder”	van	de	UNESCO	werelderfgoed	Stelling	van	Amsterdam	nader	invullen,	
d.w.z.	de	focus	uitbreiden	van	de	forten	naar	de	liniedijken	en	inundatiegebieden.	

• Voorbereidingen	treffen	voor	het	beter	afstemmen	en	richten	van	het	beleid	en	–	vooral	
bestaande	-	middelen	op	de	groeiende	recreatiebehoefte	en	mogelijk	ook	voor	het	toerisme.	
	

	
4. Probleemstelling	
	
Vanuit	de	rol	van	de	provincie	als	hoeder	van	het	cultureel	erfgoed	de	Stelling	van	Amsterdam	
en	verantwoordelijke	voor	leefomgeving	en	biodiversiteit,	kan	de	provincie	nu	al	actie	
ondernemen	voor	uitbreiding	van	recreatiemogelijkheden	en	versterking	van	cultuurhistorische	
waarden.	Op	deze	manier	kan	in	de	praktijk	ervaring	opgedaan	worden	met	medegebruik	van	
het	landschap	en	kunnen	de	recreatiemogelijkheden	uitgebreid	worden.	De	uitdaging	is	om	
met	inzet	van	creativiteit	en	kennis	mogelijkheden	te	ontwikkelen	die	een	bijdrage	leveren	aan	
(de	beleving	van)	cultuurhistorie,	landschapskwaliteit	en	recreatie	en	tegelijkertijd	de	
biodiversiteit	versterken.	
	
De	Stelling	van	Amsterdam	is	een	prachtig	voorbeeld	van	een	landschappelijk	netwerk	dat	
duidelijke	meerwaarde	biedt	voor	natuur	en	recreatie	en	cultureel	ondernemerschap	kan	
stimuleren.	De	liniedijken	en	inundatiegebieden	tussen	de	forten	zijn	een	prachtig	beschermd	
open	landschap.	De	Stelling	biedt	nog	veel	meer	kansen	voor	zowel	versterking	van	
biodiversiteit	als	voor	nieuwe	vormen	van	recreatie	en	gebruik.	Met	een	duidelijke	rol	voor	de	
provincie	als	UNESCO-werelderfgoed	site	holder.	Daarnaast	kunnen	er	nog	meer	zowel	fysieke	
en	digitale	verbindingen	gelegd	worden	voor	betere	vindbaarheid.	
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5. De	Stelling	van	Amsterdam	(link)		
	

De	Stelling	van	Amsterdam	is	sinds	1996	UNESCO	werelderfgoed.	Naast	het	belang	van	het	
behoud	van	de	status	van	het	erfgoed	met	een	verdedigingslinie	van	135	km	en	45	Forten,	
aangelegd	tussen	1880	en	1910,	is	het	tevens	het	recreatieve	ei	van	Columbus.	Sinds	in	1992	
alle	objecten	van	de	stelling	op	de	provinciale	monumentenlijst	staan,	hebben	veel	forten	al	
een		aantrekkelijke	nieuwe	bestemming	gekregen.	Met	inzet	van	en	samenwerking	tussen	veel	
particulieren,		landschapsbeheerders,	instellingen,	provincie	en	gemeenten	is	in	de	forten	
geïnvesteerd.	Zoals	bij	Fort	K’IJK	voor	wonen	en	behandeling	van	jongvolwassenen	met	
autisme,	een	Resort	in	Fort	Beemster,	Fort	Zuidwijkermeer	voor	opslag	van	kaas	tot	de	
“Experience”	in	Fort	Pampus.	Vrijwilligers	helpen	met	beheer,	zorgen	voor	behoud	en	zetten	
wandelroutes	uit.		

De	linie	bestaat	niet	alleen	uit	de	Forten.	Het	belang	ligt	juist	in	de	samenhang	met	de	
verbindingen	tussen	de	forten	en	het	systeem	van	water,	dijken	en	routes	in	het	landschap.	Er	
liggen	kansen	voor	het	herstel	van	watersystemen	en	het	waar	nodig	het	aanwijzen	van	
noodwaterbergingen.	Er	liggen	kansen	om	een	verbinding	te	leggen	met	de	aanwezige	
recreatievoorzieningen	en	gebieden	binnen	en	buiten	de	Stelling,	zoals	bijvoorbeeld	“Park	21”	
in	Haarlemmermeer,	de	waterrecreatie	gebieden	en	routes	en	de	landgoederen	zones.	Daaruit		
kan	een	waardevol	recreatienetwerk	in	de	MRA	ontstaan.	Een	netwerk	met	extra	kans	voor	
beleving	van	het	unieke	Noord-Hollandse	landschap	voor	fietsen,	wandelen	en	varen.		De	
combinatie	van	historisch	besef,	genieten	van	het	landschap	met	natuurlijke	elementen	en	
talrijke	recreatieve	activiteiten	in	en	rond	de	forten,	maakt	het	behoud	en	versterking	van	het	
erfgoed	van	de	Stelling	van	Amsterdam	waardevol.	Dat	geheel	kan	bijdragen	aan	het	opvangen	
van	de	groeiende	recreatieve	behoefte	van	onze	inwoners	en	bezoekers	in	de	Metropoolregio.		
	
	
6. Financiële	gevolgen,	dekking	en	risico’s,	overige	effecten	

	
De	verbetering	van	de	herkenbaarheid	van	het	landschap	van	de	Stelling	van	Amsterdam	en	de	
toegankelijkheid	van	het	linielandschap	vraagt	om	extra	investeringen	en	samenwerking	met	
veel	partijen.	Het	vergroten	van	de	recreatiewaarde	kan	niet	zonder	medewerking	van	
gemeenten,	de	grond	eigenaren,	beheerders	en	de	vele	betrokken	vrijwilligers,	waarbij	de	
provincie	kan	coördineren,	initiëren	en	stimuleren.	Het	beheer	is	belegd	bij	de	grondeigenaren,	
Recreatie	NH,	Landschap	NH	of	Staatsbosbeheer	maar	vraagt	ook	middelen.	In	de	begroting	zijn	
op	verschillende	plaatsen	middelen	voorzien.	Het	beter	op	elkaar	afstemmen	van	deze	
middelen	en	waar	nodig	het	verhogen	van	deze	middelen,	vergroot	de	aantrekkelijk	van	de	

afb. 2 Kaart Stelling van Amsterdam afb. 1 Kaart Recreeatie Noord-Holland 
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regio	en	voegt	economische	waarde	toe.	Op	basis	van	een	pilot	en	de	daarvoor	benodigde	
investeringen	zou	aangesloten	kunnen	worden	bij	de	gestelde	financieringsconstructies	in	de	
begroting	en	ideeën	voor	een	landschapsfonds		in	de	MRA.	
	
	
7. Planning	
1. Indiening	van	het	voorstel	in	Provinciale	Staten	op	14	januari	2019.	
2. bespreking	van	het	initiatief-		voorzien	van	advies	van	college	-	in	de	Commissie	NLWM	en	

R&W	op	11		februari	2019.	
	
Indieners:	
Fractie	D66		
Hein	Struben	
Amelie	Strens	
Ilse	Zaal	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

afb. 3 Omgeving Fort Benoorden Spaarndam 
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Ontwerp	voordracht	
Provinciale	Staten	van	Noord-Holland,	
bijeen	op	[datum],	
Gelezen	het	voorstel	Next	Step:	Een	recreatie	Netwerk	in	NH	
	

OVERWEGEN:	
• Dat als “Next Step” in het beleid, vanwege de bevolkingsgroei in de MRA, een verbinding 

tussen cultuurhistorie en landschap ruimte kan bieden aan het opvangen van de 
toenemende vraag naar recreatiemogelijkheden 

• Dat culturele identiteit en cultuurhistorie - met gebieden zoals de Stelling van Amsterdam, 
de Landgoederen zones, Stolpen linten en Oer IJ - grote kansen biedt voor intensiever 
recreatief gebruik, door initiatieven te stimuleren voor gepast medegebruik van het 
landschap; 

• Dat het belangrijk is dat van de Stelling van Amsterdam niet alleen de forten zoveel mogelijk 
hersteld en hergebruikt worden en een rendabele functie hebben, maar dat dit ook 
geldt voor de herkenbaarheid van het bij de linie behorende landschap met liniedijken en 
inundatiegebieden, 

• Dat er met betrekking tot de toekomst van de recreatie nog vele vragen zijn waar nog 
geen direct antwoord op is: 
• Hoe kan beter inzicht verkregen worden in de toenemende recreatiebehoefte en 

monitoring van de ontwikkeling in feitelijke gebruik? 
• Hoe kunnen onze inwoners en potentiële gebruikers met hun recreatiewensen cq 

behoeften mee richting geven aan een visie op de toekomst van recreatie, 
• Hoe kunnen we meer creativiteit en kennis inzetten om deze toenemende vraag het 

beste te accommoderen?? 
• Hoe komen we tot het inzichtelijk maken van en de onderlinge afstemming tussen de 

vele en verschillende activiteiten, initiatieven in het buitengebied? 
• Hoe stemmen we medegebruik en delen van gebruik van het landschap met elkaar af? 
• Hoe kunnen krachten gebundeld worden en welk verdienmodel is mogelijk om samen 

met beschikbare overheidsinvesteringen en subsidies zorg te dragen voor de 
noodzakelijke investeringen ter versterking en het beheer van het buitengebied? 

 
	
BESLUITEN:	

het college te verzoeken om: 
 

1. Een voorstel voor een verbindende visie voor de toekomst van de recreatie op te stellen, 
waarbij ingegaan wordt op de in de overwegingen gestelde vragen en waarin de 
prachtige cultuurhistorische onderdelen in het landschap zoals de Stelling van Amsterdam, 
landgoederen, Stolpboerderijen en andere aanwezige recreatieve voorzieningen, 
opgenomen worden in een recreatief netwerk en waarbij die verbinding zorgt voor meerwaarde 
en versterking van de onderdelen ten faveure van de recreatie en het landschap; 
2. Een voorstel voor te leggen voor een pilot: “Meer recreatie met de Stelling van Amsterdam” 

waarbij het uitgangspunt is: De verbinding van cultuurhistorie en landschapsversterking in 
het netwerk van recreatieve voorzieningen; 

3. Bij het voorstel aan te geven hoe ideeën en wensen van inwoners betrokken kunnen worden 
alsmede hoe de belanghebbende partijen gericht op inrichting en beheer betrokken worden; 

4. Aansluiting te zoeken bij initiatieven die in de MRA ontwikkeld worden voor het 
landschap en financieringsconstructies 

5. Uiterlijk Q3 van 2019 met een voorstel naar de Staten te komen. 
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Bijlagen	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Bronnen	
	

• Stelling	van	Amsterdam	
• Omgevingsvisie	NH2050		
• Begroting	2019	Provincie	Noord-Holland	
• Leidraad	Landschap	en	cultuurhistorie	2018	
• 	Kwaliteitsbeeld	Noord-Holland	2050	
• Agenda	Groen		
• Watervisie.		
• platform	GroenKapitaal	
• Kwaliteitsbeeld	en	nieuwe	opgaven	

voor	het	MRA	landschap	mrt	2014	
• LTO		Manifest	Landbouw	en	Landschap	in	

de	MRA			
• Recreatie	NH:	Visie	Spaarnwoude	Park	

2040			Toelichting	procedure	
• Het	metropolitaanse	landschap	als	

strategische	opgave.	Plan	van	aanpak,	
actualisering.	Actieprogramma	
Metropolitaans	landschap	2016-2020	

	
	

• Recreatie	in	de	regio	Amsterdam,	2013	
Jasper	Beekhoven	(	recreatie	Noord-Holland		
c.s)	

• Oneindig	Noord-Holland	
• Natuurwegwijzer	
• PWN	
• Waternet		
• Recreatie	Noord-Holland	
• Landschap	Noord-Holland	
• Natuurmonumenten	
• Staatsbosbeheer	
• Wandelnetwerk	Noordholland	
• Wandelnetwerk	IJMOND	
• Stichting	Liniebreed	Ondernemen	
	
	

SCHETSKAART  voorbeeld van verschillende recreatieve onderdelen 


