
Bescherm de natuur        in het GEESTMERAMBACHT
Op 31 oktober a.s. organiseert het burgerinitiatief Bescherm de natuur in hetGeestmerambacht tussen 10.00 uur tot 14.00 uur excursies en rondleidingen inhet Geestmerambacht.De prachtige natuur, het vogelparadijs De Kleimeer, cultuur, flora en faunakunnen worden beleefd, met professionele medewerking van leden van deVogelwerkgroepen   Alkmaar  en  Schagen,  Stichting  KNNV  en  StichtingKleimeer
Het  burgerinitiatief  nodigt  u  van  harte  uit  te  genieten  van  natuur,  rust  enruimte  in  het  Geestmerambacht  nu  het  nog  kan.  De  plannen  voor  eenAdventurepark,  inmiddels omgedoopt naar  Beachpark, zijn  nog niet  van debaan!
Startpunt is parkeerplaats het Vlasgat, ingang westzijde van het gebied.
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DONATEUR worden?
De plannen voor een adventurepark in het Geestmerambacht hangen nog steeds boven de markt. Hoewel de naam inmiddels is gewijzigd in Beachpark Geestmerambacht, is de inhoud nog hetzelfde en gaat het voorbereidingsproces door.  Dit ondanks de 3000 handtekeningen die door het Burgerinitiatief zijn opgehaald.
In beschermd natuurgebied, vlak naast het unieke broed- en natuurgebied De Kleimeer,moet een “hoogteaccent” verrijzen van 33 meter (=hoogte van een flatgebouw van 10verdiepingen!), bestaande uit een klimwand, klimtoren, hoogteparcours over het bos, vrijeval,  2  tokkelbanen  van  254  m  (de  grootste  van  Nederland),  3  verdiepingenrestaurant/bijeenkomstruimte  met  terrassen,  waterhindernisbaan,  kano  enzeilbootverhuur.Inmiddels is  door de ondernemer een een omgevingsvergunning aangevraagd.  Er dreigen onomkeerbare gevolgen voor de rust, het landschap en de natuur in het gebied.
Om natuur en landschap te beschermen is  de stichting burgerinitiatief “Bescherm de natuur in het Geestmerambacht” opgericht, met als doelstelling behoud van natuur en landschap in het Geestmerambacht.
Echter, actievoeren en (juridische) procedures kosten geld en hiervoor zijn wij afhankelijkvan giften. Donateur worden kan al vanaf 5 euro per jaar. Een hogere bijdrage is uiteraard ook vanharte welkom.De  stichting  Burgerinitiatief  "Bescherm  de  natuur  in  het  Geestmerambacht” is  eenstichting zonder winstoogmerk. Bank SNS: IBANnr. NL68 SNSB 0926 0076 88 t.n.v. Stichting Bescherm Natuur GA.Aanmelden kan ook via onze website: www.adventureparkgeestmerambacht.nl 

Beleef de natuur in het Geestmerambacht!
_____________________________________________________________________________

         Bescherm de natuur     in het GEESTMERAMBACHT

Natuurdag
31 oktober

10.00 – 14.00 uur
VLASGAT
parkeerplaats


