Langedijk, 8 pril 2021
Forumdialoog m.b.t.
de definitieve visie Recreatiegebied Geestmerambacht
Geachte raadsleden,
Ik ben Rik Jacobs en ik spreek in namens de Stichting Burgerinitiatief Bescherm de Natuur in het
Geestmerambacht, de Stichting Kleimeer en de Vogelwerkgroep Alkmaar e.o. Ziehier ons betoog.
Begin jaren ’90 nam de gemeente Alkmaar het besluit om de geplande bebouwing tussen de
Landman en de Nauertogt niet te laten doorgaan omdat zij tot de conclusie kwam dat een wijk, ook
al is die groen en weids opgezet, tot verstoring zou leiden van de natuur in de Kleimeer.
Als je weet dat de aanleg van het fietspad ten westen van de Kleimeer al heeft geleid tot verstoring,
(dat heeft de Vogelwerkgroep door middel van waarnemingen kunnen vaststellen) dan begrijpt u dat
met de komst van een adventure park en andere sport- en meer intensieve recreatievoorzieningen,
de natuur in de Kleimeer ernstig onder druk komt te staan.
De meerderheid van de gebruikers van het Geestmerambacht komt er graag vanwege de rust, de
ruimte en de natuurbeleving. Er kan al van alles: hardlopen, paardrijden, mountainbiken, zwemmen,
iets drinken en natuurlijk wandelen en vogels spotten. Een gebied als het Geestmerambacht is een
groene parel midden in een snel verstedelijkende regio. Mensen kunnen er dichtbij huis een paar
uurtjes recreëren.
Tot zover ons u reeds bekende verhaal.
Het recreatieschap legt zijn definitieve visie voor aan de raden van Langedijk, Heerhugowaard en
Alkmaar. Deze visie verschilt niet veel van de conceptvisie die de raden eerder bespraken: alle opties
uit de conceptvisie zijn, hier en daar met een kleine aanpassing, gehandhaafd.
De gemeente Alkmaar wil beperkte bouwhoogten en, net als Langedijk, het ontzien van de Kleimeer.
Echter, de locatie voor ontwikkelingen aan de zuidwest hoek bij de Kleimeer blijft gewoon
gehandhaafd; weliswaar “zonder verstorende activiteiten”. De parcoursen voor kart, quad, 4x4, bmx
langs de Kleimeer gaan als het aan het schap ligt, gewoon door. Wellness, overnachtingen,
huisjesparken, jaarronde activiteiten, gebruik van de Zomerdel als evenemententerrein: het staat er
nog steeds in.
In grote lijnen zegt het recreatieschap u eigenlijk: “Dank voor uw inbreng, maar eigenlijk is het te
vroeg en laat ons nu even zelf onze gang gaan."
Voor ons is maar één conclusie mogelijk: het schap wil de vrije hand èn een blanco cheque voor haar
ontwikkelingsplannen.
Grote delen van het Geestmerambacht, inclusief de Zomerdel, zijn NNN-gebied. De plannen staan
haaks op natuurbescherming. De plannen van het recreatieschap zijn noodlottig voor de natuur en
de natuurbeleving in het Geestmerambacht.
Wij pleiten voor een andere aanpak van het beheer en willen dat er meer scenario’s worden
onderzocht om te kijken hoe de instandhouding van het Geestmerambacht financieel
toekomstbestendig kan worden gemaakt. Er is nu maar één scenario naar voren geschoven: het
invliegen van ondernemers (wat overigens oud denken is). Dat zal resulteren in het beschadigen van
de natuur en de beleving van het Geestmerambacht – zeker omdat er door de ondernemers op een
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groot publiek moet gemikt worden om e.e.a. rendabel te maken. Het moet er dus heel erg druk
worden!!
Beste raadsleden, laat het recreatieschap geen grote speeltuin maken van het Geestmerambacht,
maar help ons om de natuur in het Geestmerambacht te beschermen! Als de coronacrisis één ding
heeft duidelijk gemaakt is het wel het belang van voldoende en vrij toegankelijk groen dichtbij huis!
Dat is wat velen met ons wensen, onze petitie is binnen een week al meer dan 1600 keer
ondertekend!
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