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1. Inleiding
Deze bijeenkomst markeert de start van een nieuwe periode voor het recreatieschap, na het
uitstappen van de provincie en diverse onderzoeken daarop volgend.

opstellen
programma
inspiratie
document

visievorming
AB

uitgangspunten
visie

consultatie

MJIP

visie

uitwerken
visie op het
beheer

MJOP

schema aanvullen met MJIB
In april 2018 heeft het Algemeen Bestuur van het recreatieschap besloten een document te laten
opstellen dat dient als inspiratie voor het bepalen van de ambitie voor de gebieden en vervolgens de
ontwikkelingsvisie uit 2005 te actualiseren. De startbijeenkomst is gepositioneerd aan het begin van
het visietraject, als onderdeel van de bespreking van het inspiratiedocument.
Het bestuur van het recreatieschap heeft op 21 november 2018 de vier gemeenteraden uitgenodigd
om, aan de hand van een presentatie van het opgestelde inspiratiedocument, met elkaar in gesprek te
gaan over de volgende centrale vraag:
Wat is het gewenste ambitieniveau voor de ruimtelijke/functionele/commerciële kwaliteit van het
gebied en wat zijn daarbij de relevantie thema’s?

Gespreksthema’s / vragen zijn:
1. Is het noodzakelijk dat het recreatiegebied, dat (vele) decennia ’s oud is, zich inderdaad
vernieuwen? En welke ambitie kan toegevoegd worden?
2. Wat vindt u van het hoofdthema en de subthema’s voor Geestmerambacht en Park van Luna en
hoe sluiten deze thema’s aan op uw gemeentelijk beleid?
3. Welke partijen kunnen bijdragen aan de vernieuwing en op welke manier? Wat zijn de
randvoorwaarden?
Er hebben 28 raadsleden gehoor gegeven aan de uitnodiging voor de bijeenkomst, die plaatsvond in
de BroekerVeiling op 21 november 2018.
Dit document bevat een rapportage van de avond.
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2. Verslag van de avond
2.1 Opening door de voorzitter van het recreatieschap Jasper Nieuwenhuizen
Welkom. Het Recreatieschap bevindt zich na het uittreden van de provincie en de gemeente Schagen
op een bijzonder moment. Er zijn drie gemeenten die het schap financieel moeten dragen; de
gemeente Bergen heeft een aparte status.
Met het uitreden van de provincie is het besef vergroot dat er een nieuwe toekomstvisie moet komen.
Dit is nodig omdat het HAL-fonds leeg raakt. Dit fonds wordt ook gebruikt voor de ontwikkeling van
het gebied. Het uittreden van de provincie leverde een afkoopsom en gronden op. Gemeente Langedijk
heeft de verantwoordelijkheid voor de groene loper overgedragen aan het recreatieschap.
Het gebied kenmerkt zich door bijzondere natuur en intensieve recreatie. Soms schurend en spannend
in bestuurlijke zin. Wat kan je ermee naar de toekomst?
Vanavond is bedoeld om te inspireren. En op te halen wat de Raadsleden hiervan vinden. De
wethouders zijn hier om te luisteren.
Fijn dat jullie er zijn. Er is een goede opkomst.

2.2 Introductie door de avondvoorzitter Margreet Kokshoorn
De locatie leent zich met het pakhuis van Sinterklaas voor een dolle boel. Maar het is een serieuze
avond, die we op een leuke manier gaan invullen.
Na de presentatie van het inspiratiedocument gaan we uiteen in drie groepen, die over dezelfde drie
thema’s gaan praten. U krijgt ruim de gelegenheid om uw mening te geven. Het inspiratiedocument
krijgt u mee aan het einde van de avond.

Het recreatieschap heeft UNStudio en Groundforce Studio gevraagd om een inspiratiedocument te
maken. Lars van Hoften van UNStudio geeft de presentatie. Zie bijlage 3.
Ruurd Priester van Groundforce Studio geeft aan dat het een inspirerend verhaal met ideeën is, niet
bedoeld om uit te voeren.
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2.3 Vragen vanuit de zaal
•

•

•

Vraag: Wonen in het groen is geen taboe (Minister Ollongren). De grenzen lijken binnenstedelijk
bereikt. Men kijkt daarom naar de polder. Gaat er gebouwd worden in het recreatiegebied?
Antwoord: Een sterke kwaliteit van het groen kan dit weerstaan. Mondiale uitdaging is het groen
vrij te houden van rood. In Nederland woon je nooit verder dan een half uur van het groen.
Vraag: De verbinding tussen beide recreatiegebieden ontbreekt op de uitnodiging. Laten we de
basisstructuur eerst regelen.
Jasper Nieuwenhuizen: we zitten in een visietraject. We doen niets of we hebben hoge ambities.
Maar alles daartussenin kan ook. Er ligt druk op het groen, op mensen en op geld. Life energy kan
ons helpen als verbinding i.p.v. schurend gegeven.
Vraag: Wat geschetst wordt is een ideaalbeeld. Waar hebben we het dan over qua kosten?
Jasper Nieuwenhuizen: de brochure is geen ideaalbeeld maar ter inspiratie.
Ruurd Priester: als je het echt wilt kijk je niet alleen naar de kosten maar ook naar de opbrengsten.
Margreet Kokshoorn: we staan aan het begin van een visietraject. Er is nog geen idee over de
kosten. Via dit document gaan we de discussie voeren en de visie starten.

Bijlage 4 bevat de introductie van de gespreksrondes.
Bijlage 5 bevat een weergave van de opbrengst van de gespreksrondes.

2.4 Opbrengst
Margreet Kokshoorn: De groepen hadden een verschillende dynamiek. Het was soms moeilijk om op
hoofdlijnen te blijven en er waren veel praktische suggesties. Ook diverse opmerkingen over beheer
en onderhoud.

2.4.1 Algemene uitkomsten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Er is een grote betrokkenheid bij de beide recreatiegebieden.
Voor de gebieden Geestmerambacht en Park van Luna wordt urgentie gevoeld. Beide gebieden
hebben nieuwe ambities nodig. Niet verder ontwikkelen is stilstand.
De Groene Loper, de toekomstige verbinding tussen Park van Luna en Geestmerambacht is erg
belangrijk.
Ambitie hebben is goed, maar pas op voor overlopen.
De thema’s zijn wat zweverig, maar er zijn mogelijkheden om ze concreet te maken.
Memento mori niet te ver in de plas doortrekken.
Neem het bijzonder karakter van Geestmerambacht als uitgangspunt voor vernieuwing.
Bestaande kernwaarden van de gebieden zijn de basis voor vernieuwing
Inventariseer de behoeften onder burgers en de demografische ontwikkelingen.
We zullen moeten zorgen dat ambities geld gaan opleveren. Verpachting van horeca levert
inkomsten op. We kunnen niet zonder ondernemers.
Spaar de natuurwaarden.
Samenwerking met andere partijen, zoals ondernemers en energieleveranciers is nodig; het belang
van partners wordt gevoeld.
Betrek ook de burgers erbij.
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2.4.2 Quotes en opmerkingen
•
•
•
•
•
•

Kijk goed naar de marketing van beide gebieden.
Zorg voor een betere toegankelijkheid voor verschillende doelgroepen en borg de beleving van het
meer in Geestmerambacht.
Het Park van Luna is saai. Kunnen we hier kunst als windbreker en duurzaam schaduwelement
inzetten?
Het Geestmerambacht is ook ontwikkeld om de druk van de kust en de duinen af te halen. Bouw
dat uit.
Het water van Geestmerambacht is bedoeld voor plezier en niet voor verstilling.
Natuurbegraven hoort meer bij het thema natuur, dan gekoppeld aan het meer.

2.5 Afsluiting door Jasper Nieuwenhuizen
Het is belangrijk om na te denken over de marketing van de thema’s. Om bewust vanuit een visie te
denken. Welke mensen haal je hierheen en met welke toegevoegde waarde (inkomsten of beleving).
De visie helpt ons verder met het Geestmerambacht en Park van Luna; het helpt de regio Alkmaar
verder.
Voor alle aanwezigen ligt het inspiratieboekje klaar. De presentatie wordt beschikbaar gesteld via de
griffie.
Allen ontzettend bedankt voor de Life Energy op deze avond! Het recreatieschap gaat dit vertalen naar
een visie voor de recreatiegebieden, waar iedereen nog meer van kan gaan genieten.
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Bijlage 1: Uitnodiging
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Bijlage 2: Lijst van aanwezigen
Vanuit de Gemeenteraden:
Pauline Bovenkerk
Bianca Bus
Gijs Dirkmaat
Mike Douma
Hans de Graaf
J.G. Hoogeboom
Gijsbert van Iterson- Scholten
Marion de Jong
Ellen Kerk
Annelies Kloosterboer
Mariëlla van Kranenburg
Kees Molenaar
Ger Nijman
Henk Nap
Els Nieuwland
Wim Nugteren
Willem Peters
Roy Seignette
A. van der Starre
Rich Tiggeler
Marianne Troostwijk
Annette Valent
Inez van Verseveld
Joke Visser
Sebastiaan Visser
Trijntje Johanne Visser
Karin van der Vliet
Rob Wagenaar
Klaas Zwart

Groen Links Langedijk
VVD Langedijk
Senioren Heerhugowaard
Nederland Duurzaam Heerhugowaard
VVD Langedijk
Senioren Langedijk
PvdA Alkmaar
D66 Alkmaar
Senioren Heerhugowaard
Kleurrijk Langedijk
Gemeente Belangen Bergen
Hart voor Langedijk-D66
Dorpsbelangen Langedijk
Langedijk
Dorpsbelang Langedijk
CU Langedijk
BAS Alkmaar
Groen Links Alkmaar
Senioren Langedijk
VVD Alkmaar
PvdA Langedijk
Senioren Heerhugowaard
CDA Langedijk
Dorpsbelang Langedijk
Nederland Duurzaam Heerhugowaard
CU Heerhugowaard
Dorpsbelang Langedijk
VVD Langedijk
Groen Links Langedijk

Vanuit het Algemeen Bestuur recreatieschap:
Ad Jongenelen
Jasper Nieuwenhuizen
Jan van der Starre

Langedijk
voorzitter
Heerhugowaard

Ambtelijke medewerkers:
Fokko Bons
Joanna van Es
Deirdre Pronk

Langedijk
Heerhugowaard
Alkmaar
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Presentatie:
Matthijs ten Berge
Lars van Hoften
Ruurd Priester

Groundforce Studio
UNStudio
Groundforce Studio

Recreatie Noord-Holland:
Jos Gilliam
Rien Hilhorst
Gerben Houtkamp
Johan de Jong
Josse Reinsma

directeur
projectleider
programmamanager
locatiebeheerder
ondersteuning programmamanagement

Organisatie:
Margreet Kokshoorn
Jan van der Meij

avondvoorzitter
projectleider
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Bijlage 3. Presentatie van het inspiratiedocument
Algemeen
De kansen en uitdagingen wereldwijd, waar wij invulling aan moeten geven, zijn:
• Verstedelijking (MRA, druk op groen, bedreigingen voor groengebieden)
• Luchtkwaliteit. In de Randstad en België heerst een slechte luchtkwaliteit. Groengebieden zijn
de longen voor de stad
• Biodiversiteit. In monofunctionele landbouwgebieden zijn geen insecten meer
• Energietransitie. Hoe doe je dat slim in een recreatiegebied?
Hoe kunnen we de groengebieden opnieuw uitvinden? Van 1.0 naar 2.0.
Typisch dat in het recreatiegebied is voorgeschreven waar je moet recreëren. Erg bedacht voor de
mensen en een monofunctionele inrichting van de ruimte. Het gebruik moet in elkaar gaan groeien.
Van voorgeschreven naar tijdelijke experimenten. Van aangeharkt naar spontaan.
Geestmerambacht en Park van Luna brengen beide waarden naar de gemeenschap:
• Menselijke energie. Sporten, wandelen en één met de natuur zijn, festivals.
• Duurzame energie. We staan voor een grote transitie. Hoe koppelen we dit aan beleving en
recreatie zonder grootschaligheid?
• Life energy is de koppeling van menselijke en duurzame energie aan de recreatie.

Geestmerambacht
Het Geestmerambacht is een voormalige zandwinning. Een omsloten gebied. Een plek in zichzelf.
Strandjes als een parelketting langs het meer. De Kleimeer heeft prachtige natuur. Er is een functionele
scheiding met het recreatiegebied. Een klein natuurgebied met hoge biodiversiteit.
Geestmerloo wordt een natuurbegraafplaats. Een interessante functie als parkverbinding tussen
Alkmaar en het recreatiegebied.
Festivalterrein met Indian Summer is ooit begonnen bij het meer en steeds verder hiervan los geraakt.
Hoe kun je festival en meer weer koppelen? Daarnaast zien we activiteiten als sporten, duiken, triatlon.
Dit zijn aanknopingspunten.
Hoe groeien we naar 2.0 zonder de kernkwaliteiten te verliezen? De belangrijkste kwaliteit is de
verborgen plek, de mystiek. Introversie is hoofdthema van mystiek. Geestmermannen geven een
inspirerende naam.
Subthema’s geven kansen om de mystieke plek te definiëren in vier thema’s die twee aan twee elkaars
tegenhanger zijn:
• Natuur – cultuur
• Carpe diem (pluk de dag) - memento mori (bezinning).
Kansen en voorbeelden:
• Kans is: natuur beter beleefbaar maken door een hoge uitkijkplek of juist een lager perspectief
(goot = Mozes bridge)
• Kans is: cultuur beter beleefbaar maken. Bijvoorbeeld een nieuw festival à la burning man (Nevada
Desert). Tijdelijkheid als ervaring. Bijvoorbeeld drijvende objecten die worden afgezonken.
Schuilplaats voor dieren en onderwaterlandschap voor duikers.
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•

Memento mori. Hoe kun je rust onderdeel laten zijn van Geestmerambacht? Bijvoorbeeld een
paviljoen midden op het meer, weg van de rest. Drijvende lantaarns bij festivals, uiteraard weer
ingezameld na gebruik. Mensen die naar het festival komen ook enthousiast maken voor het
recreatiegebied, zodat ze weer terug komen. Het koppelen van een festival aan het landschap.
• Beleving 24/7: overnachten op het meer in een paviljoen, beleving met drijvende lichten, etc.
Kortom: een netwerk van belevingen, die nader overwogen en afgewogen moeten worden. In de
brochure is een sfeerbeeld opgenomen.

Park van Luna
Park van Luna 1.0 is een totaal ander gebied. Hier zijn andere kwaliteiten en liggen andere uitdagingen.
Op wereldschaal de eerste stap naar een energieneutrale wijk. Dit is tien jaar geleden gebeurd en
daarna overal gekopieerd. Daarmee is Park van Luna als concept een beetje gedateerd. Moderne
duurzaamheidshistorie.
Het labyrint is een inspirerend voorbeeld van landschap en schoonwatertechniek. Het bos ademt
vooral leegheid en het strand heeft veel ruimte.
Park van Luna 2.0 betekent de innovatiekracht van het gebied behouden en versterken:
• Koppelen met instellingen en initiatieven zoals Petten, etc. Leren van elkaar, etc.
• Volgende ambitie zou moeten zijn: van CO2-neutraal en energieneutraal-fossielvrij naar circulair.
Hoe kun je deze ambitie een nieuwe spurt geven richting circulair. Bijvoorbeeld kijkend naar
consumptie, voedsel, waterzuivering, materialen, etc.
Als circulaire economie het hoofdthema is, wat zijn dan de subthema’s?
• Strand en zonaanbidders strand> zonnepanelen
• waterfilter ook voor de wijk gebruiken
• eetbaar bos: plukbos.
Ideeën:
• Zet in de geschiedenis sinds Edison een nieuwe stap door innovatie in Park van Luna een plek gaan
geven.
• Het stromingslabyrinth is uniek vanuit de lucht, maar op het maaiveld niet beleefbaar. Misschien
kun je hier een vlonder maken die het zuiveringsproces volgt.
• Eetbaar bos: aanplanten van fruitbomen, maar ook experimenteerveld voor de wereld in nieuwe
voedsel productie.
Park van Luna als een netwerkkaart van ideeën en plekken: Park van Luna voor de toekomst.

Verbindingen
De recreatiegebieden vormen de verbinding tussen stad en platteland. En tussen mensen en dorpen.
Dit is een krachtig gegeven, maar de fysieke verbinding kan nog beter. De Groene Loper moet de
verbinding worden tussen de recreatiegebieden Geestmerambacht en Park van Luna. Daarnaast vraagt
de verbinding tussen Alkmaar-Noord en Geestmerambacht aandacht.
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Bijlage 4. Introductie gespreksrondes
Na de pauze vinden in drie groepen gespreksrondes plaats. In elke groep worden de drie
gespreksthema’s behandeld:
1. Is het noodzakelijk dat het recreatiegebied, dat (vele) decennia ’s oud is, zich inderdaad
vernieuwen? En welke ambitie kan toegevoegd worden?
Achtergrond van het gespreksthema:
Geestmerambacht heeft veel in huis, maar het lukt niet deze recreatieve kwaliteiten over te brengen.
Het gebied is ingericht als besloten en intiem, maar dit zorgt ook voor ontoegankelijkheid. Als je
eenmaal in het recreatiegebied bent zie je de kwaliteit, maar je moet er eerst komen. De Groene Loper
kan hier mogelijk een rol in spelen en zorgen voor een betere wisselwerking tussen beide
recreatiegebieden. Daarnaast kampt Geestmerambacht met een stoffig imago; het is vooral iets waar
ouderen heen gaan en de horeca is onder de maat.
Stad van de Zon, de wijk gelegen naast Park van Luna, is de eerste CO2-emissieneutrale wijk van
Nederland. Het is daarmee een voorloper voor onze huidige tijd waarin wij moeten verduurzamen om
klimaatverandering tegen te gaan. Het gevoel is echter dat de innovatiekracht nu is weggeëbd. In
plaats van een voorloper is het nu een van de vele initiatieven. De sterke link met energie en
duurzaamheid blijft achter, en daarmee de potentie om dit uit te bouwen. Park van Luna is een
stadspark en strand, vooral voor gezinnen uit de regio. Dit komt ook door de duidelijke koppeling met
Stad van de Zon. Maar hoewel Park van Luna moderner is dan Geestmerambacht, is de waardering van
bezoekers lager.
Vragen aan de groep:
•
Wat vindt u bijzonder aan Geestmerambacht en Park van Luna en zou u graag behouden?
•
Ben u het met ons eens dat het recreatiegebied nieuwe ambities kan gebruiken en zo ja, waarom?

2. Wat vindt u van het hoofdthema Life Energy en de subthema’s voor Geestmerambacht en Park van
Luna en hoe sluiten deze thema’s aan op uw gemeentelijk beleid?
Achtergrond van het thema:
Door van energie in al zijn vormen een overkoepelend thema (Life Energy) te maken ontstaan er veel
mogelijkheden voor nieuwe vormen van recreatie die gebiedseigen zijn. Mystieke, spirituele energie
voor het Geestmerambacht en circulaire, duurzame energie voor het Park van Luna.
Het landschap van Geestmerambacht maakt het van nature een geborgen, mystieke plek. Nu al staan
in het gebruik de verschillende vormen van menselijke energie centraal: in natuurbeleving,
evenementen, sport en ontspanning. Maar waar de functies nu nog afzonderlijk zijn, kunnen we deze
meer vermengen door mystiek en levensenergie als verbinding te nemen. Om die wisselwerking en
multifunctionaliteit ook in het landschap mogelijk te maken, kan het helpen om te denken in vier
complimenterende kwadranten: natuur en cultuur; carpe diem en verstilling.
Om van Park van Luna en Stad van de Zon weer een voorbeeld te maken voor anderen, moet het de
ambitie hebben om als eerste wijk van Nederland echt circulair te worden. Op het gebied van energie,
maar ook op het gebied van bijvoorbeeld voedsel en afval. Door een tijdlijn op te stellen met
verschillende tussendoelen die uiteindelijk leiden naar volledige circulariteit, worden Stad van de Zon
en Park van Luna weer voorlopers. De voorbeelden rond zonne-energie, een eetbaar bos, en het
stadsfilter vermengen deze ambitie met recreatieve ervaringen.
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Vragen aan de groep:
•
Wat vindt u van het thema Life of Energy?, Wat spreekt u aan in de thema’s voor beide gebieden
en wat juist niet?
•
Als u naar de thema’s kijkt, waar ziet u dan de grootste kansen?

3. Welke partijen kunnen bijdrage aan de vernieuwing en op welke manier? Wat zijn de
randvoorwaarden?
Inleiding bij het thema:
Vernieuwing van het recreatiegebied vraagt creativiteit, arbeid en geld. Waar in het verleden
uitvoering en beheer volledig door het recreatieschap (met financiering van de overheden) werden
uitgevoerd, is de vraag of dat nog steeds haalbaar is. Is het in stand houden en innoveren van
recreatiegebieden inderdaad alleen een taak voor de overheid of zijn er partners te vinden die het
belang inzien van dergelijke gebieden en er zelfs commercieel mee aan de slag willen. En als we daar
voor kiezen, welke randvoorwaarden zijn er dan?
Vragen aan de groep:
•
Vindt u de vernieuwing een taak van alleen de overheid? Zo ja, waarom? Wat zou er moeten
gebeuren dat u meer wil bijdragen?
•
Zo nee, Welke hulp van andere partijen heeft het recreatieschap nodig?
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Bijlage 5: Opbrengst gespreksgroepen
Groep 1 met tafelleider Joanne van Es, Johan de Jong en Rien Hilhorst
Vraag 1. Is het noodzakelijk dat het recreatiegebied, dat (vele) decennia ’s oud is, zich inderdaad
vernieuwen? En welke ambitie kan toegevoegd worden?
•
•

•
•

•
•

•

Is niet van belang wat onze inwoners willen: niet alleen nieuwe ontwikkelingen, maar ook
t.a.v. het beheer, gebruiksmogelijkheden en (soms) geluidoverlast.
Vraag: op dit moment zijn bewoners tevreden over beide gebieden; men kan rustig wandelen
(er is geen sprake van ‘wandelfile’), er is een goede scheiding tussen wandelaars-fietsersmountainbikers. Antwoord: In het vervolgproces zullen ook bewoners, omwonenden, zo
mogelijk recreanten en (toekomstige) ondernemers worden betrokken bij de visie.
Momenteel zijn er te weinig voorzieningen en een gebrek aan horeca. De aanwezige horeca
sluit al vroeg. Voor kinderen zijn er te beperkt speeltoestellen aanwezig.
Vraag: je moet zelfs een vergunning aanvragen om te barbecueën! Antwoord: de horeca is ook
onvoldoende zichtbaar. BBQ is vrij. Er is alleen 1 plek waar je besloten/privé kunt barbecueën:
die moet je bespreken.

Er is een aantal faciliteiten, maar deze zijn onbekend bij het publiek of inderdaad onzichtbaar.
Vraag: Er is behoeft aan nieuw evenementenbeleid m.n. voor Park van Luna. Organisatoren
kunnen er niet terecht. Antwoord: is niet nodig, er zijn mogelijkheden voor uitbreiding van het
aantal evenementen. Maar let wel op de overlast die daarbij komt kijken. Johan de Jong:
Laat iedereen maar komen die iets wil organiseren: wij zijn op zoek!
Matthijs ten Berge: in Spaarnwoude zijn afspraken gemaakt dat tijdelijke elementen die in het
kader van evenementen worden geplaatst, zodanig vorm wordt gegeven dat ze kunnen blijven
staan en iets toevoegen aan de identiteit van het gebied.

15

•

•
•
•
•
•

Vraag: de presentatie toont een ambitieus plan. Hoeveel financiële middelen zijn daarvoor
beschikbaar? Antwoord: er zijn nog geen budgetten bekend. In vraag 3 komt terug hoe de
toekomstige investeringen kunnen worden gefinancierd en welke partijen daar een rol in
kunnen/willen spelen.
Iemand mist de demografische ontwikkeling in het verhaal, en ook de toegankelijkheid voor
speciale doelgroepen.
GAB zou kunnen/moeten fungeren als overloop voor de drukte op het Noordzeestrand.
Ook behoefte aan meer ruimte voor mountainbikers + daarop geënte faciliteiten.
Iemand vindt het goed om 4 gebieden met elk een eigen karakter te onderscheiden.
Iemand adviseert om goed te kijken naar de ruimtelijke verdeling van deze karakters zodat ze
elkaar niet in de weg zitten, bijvoorbeeld de natuurbegraafplaats versus dagrecreatie en
aansluiting bij de N245 c.q. de parkeermogelijkheden.

Samengevat:
1. Nieuwe ambities in de opmerkingen onderstaand
2. Inventariseren van behoefte onder burgers.
3. Inventariseren demografische ontwikkeling.
Waarden behouden:
• Natuur, fietsen en wandelen, restaurant zuidkant GA
• Rust en natuur (kwetsbaar)
• Recreatie behouden en evt uitbreiden voor jongeren
• Vrije (= gratis+ toegankelijkheid, dus niet te veel commercialiseren
• Natuur
• Groen
• Natuurgebied Kleimeer met rust, wandelen en vogels
• Regionale strandfunctie voor gezinnen die op de fiets komen
• Verder ontwikkelen natuurwaarden. Natuur is noodzakelijk in de toekomst.
Waarden versterken:
• Pluktuin geweldig initiatief
• Verbinding tussen beide gebieden via Groene Loper. Veilige fiets- en wandelverbinding. Betrek de
Hortus Alkmaar en Groen Beverkoog
• MTB-route aan de noordkant GA
• Toegankelijkheid voor mindervaliden
• Meer voorzieningen zodat het ’s avonds niet zo leeg en eenzaam is
• Geen momento mori in de plas. Noordzijde ontwikkelen met een eetboulevard
• Veel mogelijke doelgroepen faciliteren
• Doorgeven aan de volgende generatie
• Behoud groen, noordzijde versterken, speeltuin waterspelen
• Natuurbegraafplaats combineren met Arbotetrum (vg. De Nieuwe Ooster in Amsterdam)
• Dynamische samenwerking tussen horeca en recreatie
• Kleine schuilvoorziening

Vraag 2: Wat vindt u van het hoofdthema en de subthema’s voor Geestmerambacht en Park van Luna
en hoe sluiten deze thema’s aan op uw gemeentelijk beleid?
•

Iemand ziet mogelijkheden voor een ‘energiewinkel’ in PvL waar de laatste nieuwigheden te
vinden zijn.
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•
•
•
•
•
•

Koppelen aan lesprogramma’s voor scholen.
Niet alleen energie maar ook duurzaamheid/ecologie als leermodel: grasbeheer met schapen,
pluktuinen, etc. Dit kan zowel in PvL als in GAB.
Onderwijs kan worden georganiseerd i.s.m. netbeheerder, Petten, etc.
Iemand waarschuwt dat er in GAB alle eerder frambozen en fruitbomen stonden. Dit ging
kapot door gebrek aan onderhoud.
Kijk uit dat natuurbegraafplaats de rest niet overheerst.
Maak duidelijke begrenzing voor de 4 sfeercirkels beter begrenzen.

Hoofdvraag: wat kun je doen met 70 ha water. Dit is eigenlijk de 5e cirkel
•
•
•
•

Ideeën zijn al een voortzetting van bestaande situatie (cultuur + natuur)
Samenwerking met Bergen qua cultuur tussen HAL en BES. Dit kan leiden tot een
cultuurfestival.
Idee: wie overlast veroorzaakt moet iets teruggeven aan de omgeving.
Draagvlak voor overlast in de schappen als deze verplaatst wordt vanuit de binnenstad.

Passende ideeën:
• Memento mori
• PvL: infocentrum over energie zoals bij Schoorl
• Bij Huygerbos en pluk- en wandelroute dmv een app. Met zonne-energieoplaadpunten
• Cirkels memento mori en cultuur uitbreiden. Andere cirkels zijn complementair
• PvL: letterlijk Life of Energy. Energie-educatie. Van jong tot oud. Experimenteren en innoveren
• Kleinschalig kan bijna altijd
• GAB: cultureel festival/Oerolachtig, Lowlands-achtig. PvL: natuurevenementen
• GAB: diversiteit in faciliteit
• Alkmaarse evenementen naar de cultuurcirkel
• GAB: kleinschalige culturele festivals ter ontlasting van Alkmaar
• Diverse looprondes met specifieke onderwerpen vanuit de noordzijde, cq cultuurhoek
• Cultuur, pluktuinen, nieuwe soorten festivals
• PvL: duurzame energie-experience voor kinderen
• Evt. duurzaamheidsverhaal in PvL
• Duurzaamheidscriteria van belang
Niet passende ideeën:
• Lawaai evenementen
• Hardemuziek festivals, motoriserend vaarverhuur, activiteiten die de natuur geweld aandoen
• Duurzaamheidsverhaal Geestmerambacht
• Grootschalige festivals

Vraag 3: Welke partijen kunnen bijdragen aan de vernieuwing en op welke manier? Wat zijn de
randvoorwaarden?
•
•
•
•

De ondernemers die er nu al zijn moet je betrekken en de samenwerking tussen hen
stimuleren.
Iemand mist groene loper tussen PvL en GAB
Om deze loper te realiseren loop je aan tegen infrastructurele problemen (drukke weg).
Infrastructuur komt voor rekening van de overheid
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•
•

Groene loper is onzin, kost te veel belastinggeld en levert te weinig op: er zijn genoeg
fietsroutes!
Voor commerciële partners moeten er meer mensen komen.

Algemeen
• Betrek LTO en Seed Valley bij de pluktuinen; pas wel op bij LTO: er zijn in het verleden boeren
onteigend.
• Betrek Essent, NUON etc. voor energie.
• Niet alleen voorlichting doen, maar ook marketing voor commerciële partners in het
verdienmodel.
Opmerkingen Geestmerambacht:
• Horeca noordoever (paars) en wandelnetwerk
• De Karavaan
• Sterke partner voor sportactiviteiten zoals De Geus
• Aanwezige lokale ondernemers (2x)
• Molengroet, Karavaan
• Politiek gemeentes betrekken, financieel en qua expertise
Opmerkingen Park van Luna:
• LTO-energie
• Politiek gemeentes betrekken, financieel en qua expertise
• ECN, nieuwe energieleveranciers, huidige ondernemers
• LTO, energiebedrijven, waterstof, energietransitie
• Innoverende commerciële bedrijven
Opmerkingen bijdragen gemeenten:
• Sowieso
• € 3/inwoner
• Als het ook wat oplevert kun je Alkmaar wel wat extra vragen (aldus de PvdA)
• Bijdragen gemeenten, beschermende degelijke bestemmingsplannen, beschermend
evenementenbeleid, kostendekkende leges
• RO-hulp
• Wij dragen al bij.

Groep 2 met tafelvoorzitter Fokko Bons en Gerben Houtkamp
Vraag 1. Is het noodzakelijk dat het recreatiegebied, dat (vele) decennia ’s oud is, zich inderdaad
vernieuwen? En welke ambitie kan toegevoegd worden?

Geestmerambacht
Uit het gesprek in de groep komt naar voren dat iedereen van mening is dat een vernieuwing van
Geestmerambacht nodig is. Stilstand wordt gezien als achteruitgang. Dit vanwege het vernieuwen van
wat je er kan doen maar ook voor het krijgen van nieuwe opbrengsten. De mogelijkheden die het
gebied biedt worden nu nog te weinig benut. Nieuwe ambities b.v. op het vlak van duurzaamheid zijn
nodig. Daarbij wordt echter tegelijkertijd gewezen op het bijzonder karakter van gebied. Die mag niet
verloren gaan maar moet juist de basis zijn voor vernieuwing. Veel voorbeelden zijn daarvan gegeven
op de geeltjes (zie onder kopje ‘waarden’). Samengevat is het bijzondere groene en natuurrijke
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karakter, waarbij de plas omsloten wordt door een groene zoom de breed gedragen landschappelijke
kernwaarde van het gebied. Ook de bijzonder beslotenheid en vormgeving van de recreatie strandjes
maakt Geestmerambacht uniek. De vele mogelijkheden om te recreëren zoals wandelen en fietsen, te
sporten en de evenementen die er nu zijn moeten worden gekoesterd. Het vrij toegankelijk blijven van
het openbare gebied is een kernwaarde die behouden moet blijven. Voor recreatieve voorzieningen
uit de markt zoals b.v. speelpark de Swaan - waar de toegang mogelijk is tegen betaling - is draagvlak
maar in balans met vrij toegankelijk en passend bij het karakter van het recreatiegebied. Een goed
uitgewerkte visie op het gebied en de bijzondere kwaliteiten is daarbij van belang.

Park van Luna
Ook voor Park van Luna is de groep van mening dat bestaande kwaliteiten zoals het strand, Labyrint,
de wandel- en andere recreatiemogelijkheden, de horeca van Skeef en de gratis toegankelijkheid
kernwaarden zijn die moeten worden geborgd en de basis zijn voor de ook hier nodige vernieuwing.
Het goed onderhouden van het gebied is een aandachtspunt. Het is belangrijk de bijzondere kwaliteit
op peil te houden.

Waarden Geestmerambacht:
•
•
•
•
•
•
•

MTB-parcours is een bijzonder kwaliteit
Stranden, recreatievoorzieningen, looproutes, veldjes voor sportactiviteiten
Natuur, diversiteit in natuur, wandel- en sportmogelijkheden, beginnende cultuuraspecten
Vrije beleving, gescheiden fiets-/voet-/autopaden, strandjes, waterrecreatie zonder
verbrandingsmotoren, evenemententerrein, rustige Kleimeer
Recreëren in het water, unieke waardevolle natuur, vogels, energie-innovatie
De fauna
Groene karakter en rusthafjes, beslotenheid, afwisseling, zwemwater, speelgelegenheid, gras,
natuur

Waarden Park van Luna:
•
•
•
•
•
•
•

Strand en looppaden
Routes en verbindingen, horecavoorzieningen
Sportmogelijkheden, diversiteit in natuur, wandelmogelijkheden
Waterskibaan, café, nieuwjaarduik
De fauna
Recreatie en horeca
Dicht bij de woningen, zwemwater, Skeef, strand, speelgelegenheid, gras om op te liggen,
horeca, labyrint, kanoroute

Nieuwe ambities Geestmerambacht (unaniem: ja):
•
•
•
•
•

Kan zeker nieuwe ambities gebruiken want er zullen opbrengsten moeten worden
gegenereerd om de exploitatie van het gebied in de toekomst veilig te stellen
Duiken
Fiets- en wandelpaden verbeteren en goed onderhouden
Er zijn ambities waar gebruik van gemaakt kan worden, maar houd wel rekening met de
natuurwaarden. Voordeel: iedereen krijgt zo mogelijkheden om gebruik te maken van de
gebieden. Nadeel: overbelasting van de gebieden
Aanpassen aan de recreatiebehoefte van individuele beleving (RNH-idee), geld maken met
verpachten horeca om zo de onderhoudsvernieuwing te realiseren
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•
•
•
•
•
•
•

Er wordt te weinig gebruik gemaakt van de mogelijkheden; vernieuwen is altijd goed; nieuwe
ambitie qua duurzaamheid
Kano, watersport, nieuwjaarduik
Meer bijzonderheden zoals klim-tokkeltoren, enz. Aanpassen aan sporten in deze tijd. Maar
maak het niet open, meer beleving van het meer
Stilstand is achteruitgang
Electra-oplaadpunt, transport middels electra zonneveren, waterschotslopen, klim ed.,
horeca, benut Groene Loper vervoer varend en met zonnekar
In haar huidige vorm komt het recreatieschap in problemen. Het kan een visie goed gebruiken
voor de toekomst. Zeker om ervoor te zorgen dat toekomstige ontwikkelingen niet ten koste
van de natuur gaan
Natuur, vele waterstranden, goed bereikbaar

Nieuwe ambities Park van Luna (unaniem ja):
•
•
•
•
•

Meer bomen (schaduw bij het strand), rondwandeling mogelijk maken
Stilstand is achteruitgang
Er zijn ambities waar gebruik van gemaakt kan worden, maar houd wel rekening met de
natuurwaarden. Voordeel: iedereen krijgt zo mogelijkheden om gebruik te maken van de
gebieden. Nadeel: overbelasting van de gebieden
Natuur, vele waterstranden, goed bereikbaar
Weet niet

Vraag 2: Wat vindt u van het hoofdthema en de subthema’s voor Geestmerambacht en Park van Luna
en hoe sluiten deze thema’s aan op uw gemeentelijk beleid?
De ideeën en thema’s uit het inspiratiesdocument leiden tot discussie binnen de groep. De vier thema’s
worden in meerderheid gezien als goede thema’s. Een enkeling vindt de ideeën te abstract maar daar
is niet iedereen het mee eens. Goed dat ook cultuur een duidelijk thema is. Het thema energie spreekt
aan evenals enkele genoemde voorbeelden. In het bijzonder bij Park van Luna wordt dit thema als
passend gezien. Voor Geestmerambacht is wel de vraag of memento mori op de goede plek ligt en
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niet meer thuis hoort bij de Kleimeer. De koppeling van het thema met natuurbegraven Geestmerloo
wordt als een passende gezien. Het verschil tussen memento mori en natuur wordt niet helemaal
duidelijk gevonden. De mening dat meer evenementen beide gebieden spannender kan maken heeft
steun bij meerdere leden van de groep. De jaarrond aanwezigheid van horeca in beide gebieden wordt
als een serieus verbeterpunt en ambitie gezien. De Groene loper heeft naar de mening van de groep
te weinig aandacht in het inspiratiedocument.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Carpe diem is de grootste kans voor het Gebied, dus kan ook inkomsten genereren. Park van
Luna meer beleving, zoals eetbaar bos
Geestmerambacht: enthousiast van de inbreng van cultuur, naast het aantrekken van
spannende festivals, kan hier ook meer cultuur ontwikkeld worden
carpe diem, eetbaar bos, horeca jaarrond
Natuur, eetbaar bos, energie
Eetbaar bos in PvL en combinatie recreatie met natuur
Grote kans voor carpe diem (hedendaags sporten en bewegen) n voor memento mori icm.
natuurbeleving. Groene Loper van belang
Memento mori is al vergund. De andere 3 thema’s kunnen goed samen. Energie in PvL klinkt
heel goed
Carpe diem memento mori, eetbaar bos
Meer horeca, themabeleving goed, maar beperkt aandachtsgebied
Ontwikkeling en realisatie van de verbinding tussen de gebieden van belang. Kunst en
cultuurelementen verwerken in de gebieden
Scouting
Cultureel erfgoed belevenissen, kunstaspecten

Vraag 3: Welke partijen kunnen bijdragen aan de vernieuwing en op welke manier? Wat zijn de
randvoorwaarden?
De groep is van mening dat de vernieuwing met derde partijen zoals ondernemers en andere
organisatie en instanties vorm mag krijgen. Echter ook hier komt wel de zorg naar boven voor wat
betreft het openbaar toegankelijk blijven van het gebied. Voorzieningen en partijen die niets
toevoegen aan de kernkwaliteiten van het gebied of daar te koste van gaan zijn niet gewenst. Als
voorbeeld daarvan wordt Mc Donalds genoemd. Nieuwe ontwikkelingen moeten een relatie hebben
met het bijzondere karakter en recreatieve gebruik van het gebied. Zoals eerder gezegd en met de
gemaakte kanttekening worden de vier thema’s hiervoor als goede richtingen gezien.
De opmerking wordt gemaakt dat nagedacht moet worden over hoe je de recreatiebeleving al kan
laten starten bij vertrek van huis. Goede en attractieve recreatieve verbindingen zijn daarbij van
belang.
•
•
•

Vernieuwing mag met derden, maar niet te veel beperkingen wat betreft openbare
toegankelijkheid.
McDonalds is nee, dit is niet passend.
De recreatiebeleving al laten starten bij het vertrek vanaf huis.
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Groep 3 met tafelleider Deirdre Pronk en Josse Reinsma
Vraag 1. Is het noodzakelijk dat het recreatiegebied, dat (vele) decennia ’s oud is, zich inderdaad
vernieuwen? En welke ambitie kan toegevoegd worden?

Park van Luna:
Er wordt gesproken over dat Park van Luna niet voldoende schoon is. Ook is het park niet ideaal
aangelegd. In dit geval is er sprake van optimalisering en nog geen vernieuwing. Met betrekking tot dit
laatste wordt er geuit dat het een saai park is, dat veel leuker en mooier kan. Het wordt momenteel
door weinig mensen gebruikt. Er schuilt veel meer potentie in.
Er wordt direct overgegaan tot het benoemen van kansen en concrete projecten. Over het geheel is
de presentatie goed aan geslagen en was op sommige punten goed voor de inspiratie. Er werden
mooie voorbeelden gegeven, bijvoorbeeld het voedselbos en de waterfilters.
Er zitten grote lege velden in het park, daar kun je veel mee. Er zijn helemaal geen kinderspeelplaatsen.
Wel wordt er nagedacht over hoe we dat kunnen koppelen aan andere thema’s (duurzaam en
educatief) en er een beleving van kunnen maken.
Tot slot wordt er genoemd dat er veel wind op het park aanwezig is. Daar zijn bomen voor geplant,
maar die werken niet. Wederom wordt er gerefereerd naar elementen vanuit de presentatie (bepaalde
kunstwerken) die je multifunctioneel kunt inzetten om dit probleem op te lossen (als windbreker en
recreatief).

Groene loper:
De urgentie voor een groene loper wordt breed gedragen. Met name Rob weidt uit over de wens voor
een duurzame, biodiverse en recreatieve verbinding midden in de bebouwde omgeving. Eentje die je
kunt beleven middels wandelen, fietsen, MTB en water. Er liggen daar vele koppel- en verbinding
kansen. De rest van groep is positief over de groene loper.

Geestmerambacht:
Jasper Nieuwenhuizen houdt een inleidend praatje met de gronden die van provincie worden
overgenomen.
Iemand zou graag willen zien dat het gebied ook aan de noordwest kant verder wordt uitgebreid en
voorzien van voorzieningen. Het moet voor de mensen richting Bergen duidelijker zijn dat
Geestmerambacht er is. Dat daar een schitterend park ligt en daar hun weg naartoe kunnen vinden
i.p.v. het strand.
Er wordt geconcludeerd dat er al wel het een en ander in Geestmerambacht te vinden is. Maar het kan
meer. Er valt meer te beleven.
Het gebrek aan diversiteit wordt genoemd in relatie tot het stoffige imago. Zo is er (behalve de
festivals) weinig te beleven voor jongeren. Denk aan wat meer trendy voorzieningen; yoghurtjes en
yoga worden als voorbeelden genoemd.
Zo wordt er gesproken over dat er best veranderingen mogen plaatsvinden. Iemand wil daar als
belangrijke kanttekening bij plaatsen dat Geestmerambacht ook een rustgebied is. “We willen ook
ruimte geven aan de wandelaar en de fietser. De mensen en de natuur de ruimte bieden”. Zonering
van het gebied is daarin belangrijk. Zij pleit daarom voor kleine veranderingen en kan zich niet vinden
in het gebrek aan trendy locaties.
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Vraag 2: Wat vindt u van het hoofdthema en de subthema’s voor Geestmerambacht en Park van Luna
en hoe sluiten deze thema’s aan op uw gemeentelijk beleid?
Hierboven en hieronder vallen al enkele voorbeelden te noemen.

Vraag 3: Welke partijen kunnen bijdragen aan de vernieuwing en op welke manier? Wat zijn de
randvoorwaarden?
Er wordt positief gereageerd op de vraag of de gemeenten meer willen betalen. Maar het mag niet
alleen maar komen vanuit de gemeenten en het ligt eraan over welke ambities en projecten we het
hebben.
We moeten wel op zoek naar breed draagvlak voor de initiatieven. Denk aan verschillende
koppelkansen en een integrale benadering.

Suggesties
•
•
•
•

•

•
•
•

Vogelkijkhuisjes (zoals een strandtent) in het recreatiegebied verhuren voor een nacht
Verkopen van wandelkaarten
Europese fondsen
Ondernemers
Er wordt wisselend gereageerd op de vraag of ondernemers zelf beheer mogen over nemen.
De een is positief voor de innovatiekracht en financiële impuls. Maar er wordt ook de zorg
geuit dat het leidt tot privé eigendom dat niet meer publiek toegankelijk is.
Hoogheemraadschap bij de waterzuiverings installatie
Er wordt gerefereerd naar een waterpompachtige constructie in Zaandam die
watertemperatuur kan reguleren en die blauwalg voorkomt (Trijntje HHW).
SBB en andere natuurgroepen
Schapen, hooglanders of andere dieren inzetten voor groenonderhoud.
Scholen betrekken: voor de uitvoering en groenbeheer. Maar ook voor het ontwikkelen van
educatie en lessen. Het MC Clusius college wordt genoemd.
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•

Betrek mensen vanuit het sociaal domein. Denk aan mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt.

Er moet ook gekeken worden naar de marketing van het gebied. Houden we het gebied aan als locatie
of gaan we uit van de postcode en plaatsnamen van het gebied.
Als laatste wordt er gevraagd of inwoners en ondernemers ook worden betrokken. Het belang hiervan
wordt ook benadrukt.

Opbrengst opmerkingen
Behouden in Geestmerambacht:
• Rust voor wandelaars, fietsers, zwemmers en vissers
• Bescherming Kleimeer
• Basisschool die helt plastic op te ruimen
• Draagvlak omwonenden ivm geluidsoverlast
• Stranden
• Onderhoud aan het gras: maaien
Behouden in Park van Luna:
• Windmolens
• Wandelgebied dieren
Vernieuwen in Geestmerambacht:
• Hotel van Merlet met restaurant
• Kano, bootjes en waterfietsverhuur
• Stiltepaviljoen in het meer
• Blotevoetenpad
• Varen
• Stiltepaviljoen, Grand cafe, barbeques, hotel restaurant, openlucht levend museum
• Natuurwandelpad met tunnel
• Opvangmogelijkheid voor drukte aan de kust
• Retraitemogelijkheid
• Natuurobservatie
• Openluchttheater zoals Caprera
• Maak het uitdagender
• Muziektheater
• Congreszaal met vergaderzaal
• Conferentieruimte met kleinschalige overnachtingsmogelijkheid
• Betere horeca nodigt de recreant uit langer te blijven
• Vogelkijkhuisjes, ook te gebruiken voor overnachten. Beheersbaar
• Educatie en wol vilten via schapenhouder
• Wellness
• Hotel restaurant
• Plan van de Geus
• Kabouterpad ism de boswachter
• themapark
• taichi
• Leisure opleiding (Clusius, HBO)
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•
•
•
•
•
•

Voel- en beleeftuin
Genietplaats voor ouderen
Natuurbeleving vergroten, voel- en beleeftuin paden/steigers in het water, doe eens gek
Gebieden opnemen in recreatiekrant
Wandelroutes met kaart kopen
Denk aan genoeg parkeerplaatsen

Vernieuwen in Park van Luna:
• Park aantrekkelijker maken voor nieuwe doelgroepen en meer vuilnisbakken
• Natuurspeeltuin
• Blotevoetenpad
• Fietspad verleggen achter grasveld langs
• Wellness
• Voedselbos
• Meer vuilnisbeheer, meer schoon water, meer windbestendige bomen, diverse beplanting,
natuurspeelpark, openluchttheater
• Denk ook aan mensen met beperkingen, jong en oud
• Iets met dieren
• Denk ook aan een klein podium voor kleine muziekactiviteiten en culturele activiteiten
• Avontuurlijk spelen in het groen met water/duurzaamheid ervaring (stadsfilter etc.)
• Onderzoek eetbaar bos
• Maak duidelijk waar de burger heen moet met klachten over vuilnis PvL
• Genietplaats voor ouderen
• Natuurbeleving vergroten, voel- en beleeftuin paden/steigers in het water, doe eens gek
• Gebieden opnemen in recreatiekrant
• Wandelroutes met kaart kopen
• Denk aan genoeg parkeerplaatsen
Groene Loper:
• Vaarroute
• Loop-/wandelverbinding
• Verbinding realiseren
• Water-. Wandel- en fietspaden (natuurbeleving)
• Biodiversiteit vergroten
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