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Forumdialoog m.b.t. 
de definitieve visie Recreatiegebied
Geestmerambacht

Geachte raadsleden,

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 leidt in nabijgelegen kwetsbare natuur.

In het hart van het Geestmerambacht ligt de Kleimeer: hier leven, foerageren en 
broeden talloze riet- en weidevogels waarvan meerdere op de rode lijst staan. 
Verstoring van hun leefgebied zou betekenen dat zij op zoek moeten gaan naar 
een andere leefomgeving. 

Als je weet dat de aanleg van het fietspad ten westen van de Kleimeer al heeft 
geleid tot verstoring, (dat heeft de Vogelwerkgroep Alkmaar e.o. uit 
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. 

Daarnaast blijkt uit raadplegingen o.a. door het recreatieschap dat de 
meerderheid van de gebruikers van het Geestmerambacht er graag komen 
vanwege de rust, de ruimte en de natuurbeleving. Er kan al vanalles: hardlopen, 
paardrijden, mountainbiken, zwemmen en natuurlijk wandelen. Een gebied als 
het Geestmerambacht is een groene parel temidden van een snel 
verstedelijkend gebied waar mensen dichtbij huis een paar uurtjes kunnen 
recreëren. 

Het recreatieschap zou samen met Provincie en Gemeenten moeten zorgen dat 
dit zo blijft. Het is in onze ogen de plicht van de overheid om – net als voor 
wegen en scholen – te zorgen voor groen dichtbij huis. Het idee dat het 
bedrijfsleven overal maar moet inspringen, is verouderd. De overheid heeft zelf 
een zorgplicht. 

Ik wil u er op wijzen dat grote delen van het Geestmerambacht NNN-gebied zijn. 
Daar hoor je goed voor te zorgen, dat verkwansel je niet. De plannen van het 
recreatieschap zijn, ondanks hun goede intenties, nefast voor de natuur en de 
natuurbeleving in het Geestmerambacht. Je kunt het Geestmerambacht in één 
jaar om zeep helpen, de natuurwaarden herstellen zal veel meer tijd (én geld) 
kosten. 

Wij pleiten voor een keuze vóór de natuur en tégen de plannen van het 
recreatieschap. Wij pleiten voor een andere aanpak 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 dat zal resulteren in het beschadigen 
van de natuur in het Geestmerambacht – zeker omdat er door de ondernemers 
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op een groot publiek moet gemikt worden om e.e.a. rendabel te maken. Het zou 
er heel erg druk kunnen worden…

Maak van het Geestmerambacht geen grote speeltuin, maar bescherm de natuur
in het Geestmerambacht! Als de coronacrisis één ding heeft duidelijk gemaakt is 
het wel het belang van voldoende en 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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