
Eind mei is het aantal gruttofamilies met jongen geteld door de vrijwilligers van 

de weidevogelbescherming. Van de aanwezige grutto’s had maar 35% jongen 

onder zijn hoede. Dat moet minimaal 60% zijn voor een gezonde populatie en 

normaal gesproken behaalt Spaarnwoude dit aantal moeiteloos. De droogte 

is een duidelijke spelbreker dit seizoen en alle vogels met jongen zijn dan 

ook geconcentreerd bij het Spaarnwoudermeertje in Dijkland waar de grond 

nog vochtig is. Gezien de uitersten in het klimaat wordt waterbeheer en het 

anticiperen op droogte steeds belangrijker. 

Spaarnwoude is een van de laatste gebieden in de regio die door weidevogels 

als broedplaats gebruikt wordt. Op een viertal fietskruispunten zijn dit jaar 

informatieborden geplaatst om onze weidevogels meer bekendheid te geven.  
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Klik hier voor achtergrondinformatie.

Vroege droogte 
ongelukkig voor weidevogels  

Vaststelling financiële jaarstukken 
met een financieel positief 
resultaat over 2019
De begrotingswijziging 2020 en programmabegroting 2021 

voldoen voor het eerst aan de nieuwe regels van de BBV. 

De BBV zijn de wettelijke regels waaraan de inrichting van de 

begroting en jaarrekening moet voldoen. De jaarrekening van 

Spaarnwoude laat zien dat lasten (€ 10,4 miljoen) en baten 

(€ 10,4 miljoen) in evenwicht zijn. Het beperkte verschil is 

- € 62.399.

Het algemeen bestuur heeft  2 juli 2020 de definitieve 

jaarstukken vastgesteld. Daarna worden deze vóór 15 juli ter 

goedkeuring toegezonden aan de Minister van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties.

Impact van corona 
De coronacrisis heeft impact op de ondernemers en 

het programma van Recreatieschap Spaarnwoude. 

Recreatie Noord-Holland, als uitvoeringsorganisatie van de 

recreatieschappen, zet alles in het werk om de dienstverlening 

aan de recreatieschappen zo goed mogelijk door te laten 

lopen. De gevolgen van de corona-aanpak en de genomen 

maatregelen zijn op hoofdlijnen in beeld gebracht. 

Ook zijn scenario’s in beeld gebracht voor de dekking van 

de tegenvallende inkomsten. 

Concreet wordt er inkomstenderving verwacht doordat 

evenementen niet doorgaan, ondernemers mogelijk failliet 

gaan en wij in voorkomende gevallen betalingsregelingen 

treffen om horeca- en recreatiebedrijven te ondersteunen 

in deze moeilijke tijd. 

De komende tijd wordt er, samen met de coronateams van 

de participanten, een aanpak uitgewerkt om de gevolgen zo 

goed mogelijk op te vangen. Een tijdelijke verhoging van de 

participantenbijdrage (bij de jaarrekening 2020) is één van 

de opties. 

Recreatiemonitor: bijna 5,3 miljoen 

bezoekers 
Elk jaar wordt het aantal bezoeken aan de (deel)gebieden van het 

recreatieschap gemonitord en verwerkt in een analyse. In het perspectief van 

voorgaande jaren zijn er geen grote afwijkingen in de bezoekersaantallen van 

2019. Waar de Groene Weelde voorheen een stabiel aantal bezoekers liet zien, 

is er de afgelopen jaren een lichte daling. Mogelijk hebben de ingrijpende 

werkzaamheden van Tennet hier invloed op gehad. De stijging bij de Veerplas 

en de Houtrak zette ook in 2019 voort. De Houtrak is populair met BBQ’en en 

de Veerplas is populair sinds Het Veerkwartier hier gevestigd is.

Bezoekers Spaarnwoude 2018 2019

Oosterbroek - Buitenhuizen 2.328.570 2.425.528

Houtrak 949.752 959.998

Veerplas 854.531 917.660

Groene Weelde 549.529 471.724

Westbroekplas 410.737 523.748

Het Fort bij de Liebrug en de naastgelegen genieloods zijn gerestaureerd. 

De restauratie is voor 1,45 miljoen uitgevoerd dankzij financiële bijdragen van 

de provincie Noord- Holland, Recreatieschap Spaarnwoude, Staatsbosbeheer 

en Stadsherstel Amsterdam. Stadsherstel Amsterdam heeft nu het 

ondererfpachtrecht, de genieloods met omliggende tuin is als woning in beheer 

van het schap gebleven. Het fort heeft een bedrijfsbestemming en wordt in 

onderdelen verhuurd aan verschillende kleine ondernemingen: handelsbedrijven 

in wijn, olijfolie en nijverheidsbedrijven als meubelmaker, paardenzadelmakerij. 

In de toekomst wordt verbreed naar meer publieksgerichte functies. 

Restauratie Fort bij de Liebrug voltooid

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=recreatienh&agendaid=9a9743ea-98d1-4148-92e5-54821c6c14e5&FoundIDs=&year=2020



