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Betreft:

Concept-visie Recreatiegebieden Geestmerambacht 2030
Geestmerambacht, Groene loper en Park van Luna
“parkenlint tussen stad en dorp“

Geacht bestuur,
Vogelwerkgroep Alkmaar en Omstreken heeft “ingesproken” op de inloop in juli 2019 en deelgenomen aan
een digitale presentatie over de mogelijke ontwikkelingen in het gebied van het recreatieschap
Geestmerambacht. De VWG heeft de uitnodiging op prijs gesteld.
Onderstaand geven wij onze reactie op uw voornoemde concept-rapport
Algemeen
Het mogelijk maken van nieuwe/verdere ontwikkelingen van natuur- en recreatiewaarden, gecombineerd
met vergroting van het economisch potentieel en evenementen, is een niet realistische visie, die ten koste
zal gaan van de thans aanwezige natuurwaarden.
De natuur in Nederland staat al heel lang onder druk; de biodiversiteit in Nederland is met meer dan 75%
afgenomen.
De voorgestelde ontwikkelingen dienen uitsluitend een economisch doel. Echter ook natuur heeft een
economische waarde. VWG Alkmaar zou de grootste prioriteit juist aan het versterken van de
natuurwaarden willen geven waar, zonder dat grote ingrepen plaatsvinden, recreatie secundair op zou
kunnen meeliften.
VWG Alkmaar stelt dat het behoud van biodiversiteit en hoogwaardige natuur een maatschappelijk
verplichting is, die de afgelopen 50 jaar is verzaakt. Het zou de betrokken gemeenten sieren als er voldoende
financiële middelen worden gefourneerd om het recreatieschap zodanig te kunnen laten functioneren, dat
verder verlies aan biodiversiteit in het gebied kan worden voorkomen.
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Geestmerambacht
• Een flink deel van het westelijk deel van het Geestmerambacht en het gehele Zomerdel maakt
onderdeel uit van NNN, hetgeen de natuurwaarde van het gebied bevestigt. De Kleimeer is een
ontoegankelijk beschermd, kwetsbaar natuurgebied. De ontwikkeling van nog meer recreatieve
voorzieningen is contraproductief met uw nagestreefde verhoging van natuurwaarden en
biodiversiteit.
• Uit uw Swipocratie onderzoek blijkt dat meer dan 70% van de deelnemers “tegen grootschalige
ontwikkelingen in algemene zin” is. De komst van een congrescentrum, incl. wellness, hotel, horeca,
beachpark, windmolens, toegangswegen en parkeerterreinen, wordt door een grote meerderheid als
ongewenst beschouwd.
• Uit de reacties van uw participatietraject blijkt dat 93% van de deelnemers aangeven te willen
genieten van natuur, zowel ‘s zomers als ‘s winters. De behoefte aan openbare groene ruimte in de
eigen directe omgeving om te kunnen wandelen, sporten, fietsen is groot. De bewoners uit
omgeving van het Geestmerambacht, waar dit gebied in principe voor is aangelegd, blijken geen
behoefte te hebben aan een congrescentrum en dergelijke.
• Tijdens de onlangs gehouden bijeenkomsten over de Regionale Energietransitie (RES) werd het
gebied Geestmerambacht door de aanwezigen om een aantal moverende redenen nadrukkelijk als
ongewenste locatie gezien.
VWG Alkmaar vreest de nadelige invloed van windmolens op vogels en vleermuizen.
Park van Luna
• Park van Luna is in opzet mooi: er heeft zich een stadspark gevormd met veel vogels; een
broedkolonie van Kokmeeuwen en in de weiden b.v. orchideeën. De ontwikkeling op natuurgebied
is redelijk succesvol geweest.
• De voorgestelde omvorming lijkt een recreatieve combinatie van Giethoorn en de Efteling te gaan
worden: naast de reeds aanwezige waterskibaan, wil men verhuur van waterfietsen,
fluisterbootjes, kleinschalige evenementen in het bos, nieuwe horeca en met zonnepanelen
overdekte parkeerplekken. Dit zal te allen tijde ten koste gaan van de natuurwaarden en
biodiversiteit.

Uitgangspunten voor de visie
De VWG deelt uw mening dat de inrichting van de ruimte verleidt tot ontspanning, gezond gedrag en
beweging voor jong en oud. Echter: in uw visie missen wij de ambitie om de eerdergenoemde
natuurwaarden verder te ontwikkelen. Op geen enkele wijze wordt geconcretiseerd hoe u dit zou willen
bereiken. Het is van groot belang dat voor elke ingreep de natuurwaarden ter plaatse en in de directe
omgeving grondig worden geïnventariseerd en dat op basis daarvan compenserende maatregelen worden
getroffen. Uiteraard dienen deze maatregelen bewezen te functioneren voordat de ingreep plaats vindt.
De visie is erop gericht om meer recreanten aan te trekken uit gebieden buiten de aangesloten gemeenten,
maar dit is strijdig met de oorspronkelijke doelstelling voor het aanleggen van Geestmerambacht en
waarschijnlijk ook tegenstrijdig met de wensen en behoeften van het toenemend aantal inwoners in de
regio Alkmaar.
VWG Alkmaar heeft ernstige bezwaren tegen het jaarrond gebruik van het Zomerdel en het open water van
het Park van Luna, omdat deze belangrijke overwinteringsplekken zijn voor diverse soorten eenden en
ganzen.
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“Natuurwaarden verder te versterken en beleefbaar te maken”
De NNN-gebieden en bijbehorende ecologische verbindingszones zullen conform provinciale richtlijn
ecologisch naar een hoger plan worden getild. In afb.3.1, waar de NNN-gebieden worden aangegeven,
ontbreken de bijbehorende ecologische verbindingszones.
VWG Alkmaar zou graag, samen met collega natuurorganisaties zoals KNNV, betrokken willen worden bij de
uitwerking van een samenhangend beheerplan natuur/recreatiedoelstellingen voor het hele plangebied.
In de huidige visie ontbreken ambitieuze natuurdoelen en wordt volstaan met loze kreten als “vergroten
biodiversiteit”.
In afb. 4.4 wordt volgens de legenda het hele Zomerdel begrensd als “NNN-gebied, tevens recreatiegebied
– afspraken over compensatiekavels”. Het Zomerdel is aangewezen als overwintering voor wintergasten en
meer specifiek voor Smienten. Waterrecreatie in de herfst en winter werkt verstorend en is dus niet
mogelijk c.q. in strijd met de Wet Natuurbescherming. De VWG is benieuwd wat bedoeld wordt met
compensatiekavels.
Daarnaast wordt de gehele kustzone van het Zomerdel als “kamers van activiteiten” bestempeld. De
rietzones en de ondiepe onderwaterzones vormen zowel een belangrijke broedgelegenheid voor
watervogels (Fuut/Meerkoet) en rietvogels (Kleine Karekiet/Blauwborst/e.d.), als het enige paaigebied voor
vissen.
Veel soorten zijn wettelijk beschermd en de activiteiten mogen dus geen nadelige invloed hebben. Ook het
nabijgelegen natuurgebied Kleimeer dient gevrijwaard te worden van verstoring. In de Kleimeer komen
Rode Lijst vogelsoorten (o.a. Roerdomp en Snor) voor.

Belevingen en uitdagingen (lokale en regionale betekenis)
VWG Alkmaar is verbaasd dat de ontwikkellocatie Beach Park weer van stal is gehaald. De daar geplande
activiteiten zoals klimsport (parcours, klimmuur, abseilen), bomenpad, ruimte met diverse
groepsbuitensporten (challenge-parcoursen, bootcamps), e-crossterrein (kart, quad, zijspan, 4x4), BMXbaan, skeelerbaan, uitkijktoren, kabelbaan horen thuis op een evenemententerrein.
Ook een extra uitdagend zwaar tracé voor MTB in aansluiting op de bestaande MTB-routes past beter op een
sportveld/ evenemententerrein dan in een natuurgebied.
Ter illustratie: de afgelopen jaren heeft de aanleg van een mountainbike parcours geleid tot het verdwijnen
van de Ransuil als broed- en overwinteringsvogel. Voor overwintering heeft hij zijn heil elders in het gebied
gevonden.
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Ten slotte
De VWG Alkmaar vreest met grote vreze dat de voorgestelde ontwikkelingen ten koste van de natuur in
met name het Geestmerambacht gaan. De VWG Alkmaar wenst dat de versterking van de natuurwaarden
en biodiversiteit eerst geëffectueerd worden, voordat er met enige ingreep zal worden begonnen.
Daarnaast zal zij zich met hand en tand verzetten tegen de komst van een Beachpark aan de oever van het
Zomerdel.
De Kleimeer, in beheer bij Staatsbosbeheer, een ontoegankelijk NNN-natuurgebied met bedreigde
vogelsoorten, dient behoed te worden voor verstoring door recreatieve ontwikkelingen.

Hoogachtend,
Vogelwerkgroep Alkmaar en Omstreken

Martin Eijtinger
Voorzitter

Een afschrift wordt verstuurd naar:
- Gemeenteraad Gemeente Alkmaar
- Gemeenteraad Gemeente Langedijk
- Gemeenteraad Gemeente Bergen
- Gemeenteraad Gemeente Heerhugowaard
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