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in het schootsveld en het inundatiegebied van
Nu...
onze polders weer volop bewoond worden door fort Veldhuis en dit fort is onderdeel van de
tot behoud
van natuurlijke
cultuurhistorische
in de van Amsterdam. Gedeputeerde Staten
weidevogels,
wordt
het tijd en
voor
een nieuw waardenStelling
Alkmaardermeeromgeving
hebben zich al tegen deze plannen uitgesprovoorjaarsbericht.
Even bijpraten over waar wij
ken, omdat ze in strijd zijn met de provinciale
ons zoal mee bezighouden en dat is momenstructuurvisie; bovendien vinden Gedeputeerteel heel veel. Maar eerst willen we u herinde Staten elke stedelijke ontwikkeling in dit
neren aan de brief die u eind januari j.l. van
gebied ongewenst. Dit alles heeft het college
ons heeft ontvangen en waarin wij u vroegen
van B&W er tot nu toe niet van weerhouden
ons uw e-mailadres door te geven, zodat wij u
om van het plan tot bebouwing af te zien,
in het vervolg deze nieuwsbrief en ook andere
correspondentie per e-mail kunnen zenden. We integendeel. Met prachtige en naar onze
mening misleidende ‘artist impressions’ wordt
hebben veel reacties gehad, maar we denken
zowel de raadsleden als de bevolking van
toch dat we nog niet alle e-mailadressen van
Uitgeest een rad voor ogen gedraaid.
onze donateurs hebben ontvangen. Als u nog
In een brief aan de Gemeenteraad van Uitgeest
niet heeft gereageerd en ons voorjaarsbericht
hebben wij onze bezwaren uiteengezet. U kunt
in het vervolg toch graag digitaal wilt ontvandeze brief vinden op onze website. De op
gen, dan kunt u een e-mail sturen met uw
zondag 17 april j.l. door de stichting Acties
naam, adres en e-mailadres naar alkmaarderUitgeest georganiseerde open dag Kagerhoek
meeromgeving@quicknet.nl
trok veel bezoekers. Niet alleen Uitgeesters,
maar ook mensen uit Beverwijk, Heemskerk
Kagerhoek, Uitgeest.
en Assendelft waren niet blij met de planOnbegrijpelijk en zeer verontrustend zijn de
nen. Op 28 april j.l. heeft de gemeenteraad
plannen voor bebouwing van de zogenaamde
van Uitgeest tegen de plannen tot bebouwing
Kagerhoek in Uitgeest. Een laaggelegen
gebied, waar lang geleden het Oer-IJ stroomde van de Kagerhoek gestemd. De vele protesten
hebben uiteindelijk tot het gewenste resultaat
en dat door provincie en hoogheemraadschap
geleid: het gebied blijft open!
is aangewezen als waterbergingsgebied.
Een plek bovendien die onderdeel is van de
Van Oldenbarneveldweg, Bakkum.
ecologische hoofdstructuur en ligt in het
Het pand Van Oldenbarneveldweg 53 is een
nationaal landschap Laag Holland. Dat gebied
rijksmonument, dat ligt in een omgeving die
moet volgens projectontwikkelaars en B&W
van cultuurhistorisch belang is vanwege de
van Uitgeest veranderen in een winkelparakarakteristieke voormalige dokterswoningen
dijs met outletcentra en een wellnessresort.
die een harmonisch geheel vormen met het
Het zou moeten gaan om verdiepte aanleg
omliggende gebied. In de gemeenteraad is
van bedrijven onder een groen dak, maar wel
een bouwinitiatief aan de orde geweest voor
gecombineerd met een hotel met 200 kamers,
het betreffende pand. Er ligt een ontwerp voor
dat de tegenoverliggende windmolen van
uitbreiding en herbestemming. Hoewel het niet
Heemskerk in hoogte mag evenaren. Het gaat
vaststaat dat aan de gepresenteerde plannen
hier niet alleen om aantasting van een gaaf
medewerking zal worden verleend, is er toch
veen-weidegebied, maar ook om beschadiging
bezorgdheid ontstaan over het feit dat het
van een monument dat op de lijst van werelgemeentebestuur niet duidelijk heeft laten
derfgoed van Unesco staat. De Kagerhoek ligt
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de gemeenteraad en de raad was vol lof over
het initiatief. Op 12 mei a.s. zal de raad over
het voorstel stemmen en wij verwachten een
positief resultaat. Inmiddels zijn er al meer dan
4000 steunbetuigingen verzameld.

weten of het zich zal houden aan het geldende
bestemmingsplan voor dit gebied. Daarom
heeft onze stichting de Gemeente Castricum
verzocht om het volgende burgerinitiatiefvoorstel op de agenda van de gemeenteraad te
plaatsen:
1. De raad draagt het college op om uiterlijk
31 december 2011 de mogelijkheden en
consequenties in beeld te brengen van de
aanwijzing tot beschermd dorpsgezicht, dan
wel het vaststellen van een wijziging van
het bestemmingsplan waarin de historische
karakteristieken worden bewaard van het
gebied Van Oldenbarneveldweg, globaal
begrensd als aangegeven op de bij dit
besluit behorende tekening.
2. De raad draagt het college op handelingen
en besluiten achterwege te laten die de
aanwijzing tot beschermd gebied illusoir
zouden maken.
Wij vinden dat het gebied moet worden aangewezen als beschermd dorpsgezicht omdat
het nog goed zijn ontwikkelingsgeschiedenis
laat zien en bestaat uit overwegend historisch
waardevolle bebouwing. Het bebouwingsbeeld
en de structuur van het gebied zijn samenhangend en waardevol. Vanwege zijn schoonheid en zijn ruimtelijke structurele samenhang
met Duin en Bosch is het gebied van algemeen
belang. Het burgerinitiatief is vergezeld van
een lijst met meer dan 300 handtekeningen
aan de gemeenteraad verzonden. Op 21 april
j.l. is het burgerinitiatiefvoorstel behandeld in

Archeologiebeleid gemeente Castricum.
Op 13 december 2010 werd het concept van
de nota ‘Archeologiebeleid gemeente Castricum’ gepresenteerd en ter visie gelegd.
Castricum geldt als het rijkste archeologische
gebied van het vaste land van Noord-Holland
en dat vraagt om een verantwoord archeologiebeleid. Verschillende partijen hebben
zienswijzen ingediend die hebben geleid tot
enkele wijzigingsvoorstellen. Een essentieel
voorstel is echter niet overgenomen en dat is
het op bepaalde plekken terugbrengen van
de vrijstellingsdiepte van 50 cm. beneden het
maaiveld naar 40 cm. (liefst 30 cm.) beneden
het maaiveld. Als reden om af te wijken van
de door archeologen algemeen gehanteerde
bouwvoordikte van 30 cm. wordt in de nota
opgemerkt dat de moderne bouwvoor (dat
wil zeggen de verstoorde bovengrond) in het
algemeen dikker is dan 30 cm. Daaraan wordt
de conclusie verbonden dat de kans gering is
dat binnen een halve meter onder het maaiveld nog intacte archeologische lagen worden
aangetroffen. De Archeologische Regio Werkgroep Oer-IJ, waarin ook onze stichting vertegenwoordigd is, heeft de raadsfracties van de
gemeente Castricum in een brief laten weten
dat dit een onjuiste conclusie is die een bedreiging vormt voor het archeologisch erfgoed.
Het grootste deel van het Castricumse buitengebied bestaat uit weidegronden waar grootschalig grondverzet niet heeft plaatsgevonden
en waar het bodemarchief nog volledig intact
is. Zeker met inachtneming van de kwetsbaarheid van het getijdengebied van het Oer-IJ, is
aanpassing van de vrijstellingsdiepte nodig.
Ook wordt ervoor gepleit dat bij bodemingrepen het gehele kadastrale perceel aan een
archeologisch onderzoek wordt onderworpen.
In het belang van ons archeologische erfgoed
is een zorgvuldiger archeologiebeleid dringend
gewenst.

Bestemmingsplan Duin en Bosch.
In een zienswijze betreffende het voorontwerp bestemmingsplan Duin en Bosch heeft
onze stichting enkele kritische kanttekeningen
geplaatst. Het betreft o.a. de regels voor het
verlenen van een bouwvergunning; het Stinzebos, dat belangrijke natuurwaarden bezit
die beschermd moeten worden; het bij het
ontwerp van nieuwbouw aanstellen van een
coördinerend architect of stedenbouwkundige
met oog voor het karakter van het gebied en
de bestaande monumentale gebouwen. Ook
over de oppervlakte van bouwwerken en de
bouwhoogte zijn vragen gesteld.
saskerleidam, Alkmaardermeer.
In ons vorig voorjaarsbericht schreven wij
over de plannen van het recreatieschap en
een ingenieursbureau voor verbreding van de
Saskerleidam tot ongeveer 100 meter.
De verbreding ervan zou dan gebeuren door
het storten van gebiedsvreemde bagger. Onze

stichting was hier niet voor, vooral ook omdat
de gevolgen voor paling en snoekbaars desastreus zouden zijn. Ook zou het gevaar bestaan
dat er forse afslag van de gestorte bagger zou
plaatsvinden. Inmiddels zijn er oriënterende
gesprekken van het recreatieschap met de
gemeente, die de plannen in drie fasen behandelt. Fase 1: het ophogen van de dam met
bagger. Fase 2: herstel van de oorspronkelijke
situatie van het schiereiland Saskerlei. Fase 3:
‘natuurontwikkeling’ bij de dam. Over fase 2
en 3 is nog niets besloten en belangengroepen
zullen tijdig geïnformeerd en gehoord worden.
Dus ook onze stichting. Wordt vervolgd.

Zandzoom, Limmen.
Het bestemmingsplan Zandzoom is inmiddels vastgesteld. De afdeling Limmen van
onze stichting heeft zich met name ingezet om
de ‘groene buffer’ tussen de Hogeweg en de
Kapelweg te versterken. Het gaat hier om het
gebied van scoutingterrein- schietbaan en de
NTKC-camping, gekoppeld aan de terreinen
met recreatiewoningen. Verder heeft de afdeling de verschillende partijen die hier belangen
hebben in de groen-recreatieve sfeer geadviseerd over het inbrengen van reacties, zodat er
een totaalbeeld ontstaat van dit ook in cultuurhistorisch en aardkundig opzicht waardevolle
stuk strandwal.
Kadernota Buitengebied Castricum.
De Kadernota die inmiddels is vastgesteld,
vormt de basis voor het bestemmingsplan
Buitengebied dat nog in de maak is. Ook de
stichting heeft een belangrijke bijdrage kunnen
leveren aan deze kadernota door het in diverse klankbordgroepen meedenken over hoe
de identiteit van het groen-blauwe hart van
Castricum niet alleen beschermd, maar ook
versterkt kan worden.
een groene oase tussen Kaasstad en
staalstad.
Dat is de titel van het boek dat in het najaar
zal verschijnen en dat gaat over de verschillende landschappen in de gemeente
Castricum. Van de schrijver Ernst Mooij
verscheen al eerder het boek ‘Het Castricumse
landschap ... een geschiedenisboek”. Van dit
boek is onlangs een herdruk verschenen en
wij vinden het een absolute aanrader. Ook
het nieuwe boek van Ernst Mooij, dat een
aanvulling is op de vorige uitgave, wordt zo’n
aanrader. Het buitengebied van de gemeente
Castricum ligt in het groen-blauwe hart van
Midden-Kennemerland en vormt een groene
buffer tussen ‘kaasstad’ Alkmaar en ‘staalstad’ IJmond. Behalve dat het een open
gebied is met een rijke natuur, heeft het nog
vele andere bijzondere kwaliteiten. Het is een
landschap dat nog laat zien hoe het historisch
is gegroeid; het is een leesbaar landschap.
Aan de waterlopen en de hoogteverschil-

len is te zien dat hier vroeger een rivier heeft
gestroomd, het Oer-IJ, een zijtak van de Rijn,
die bij Castricum in zee uitmondde. Over dit
alles en meer gaat dit nieuwe boek van Ernst
Mooij, een afwisselend verhaal met veel prachtige foto’s. Het boek wordt uitgegeven in
samenwerking met boekhandel Laan uit Castricum en met steun van het Coöperatiefonds van
Rabobank Noord-Kennemerland.
Zo rijk/arm zijn we.
Zoals u weet, is onze stichting politiek en
financieel onafhankelijk, dat wil zeggen dat zij

van geen enkele overheidsinstantie of politieke
organisatie ook maar enige vorm van subsidie
ontvangt. Daardoor kunnen onze medewerkers hun werk objectief en zonder voorbehoud
uitvoeren en dat willen we graag zo houden.
Dat betekent dat we veel donateurs nodig
hebben om onze financiële onafhankelijkheid
te behouden. Onze donateurs vormen onze
achterban; het financiële, maar vooral ook het
morele draagvlak van onze stichting. Bijgaand
vindt u een verzoek tot betaling, ook nu
hebben we uw steun weer hard nodig, zoals u
kunt opmaken uit onderstaande overzichten.
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Jaar
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2009
€
249,16
€ 3.344,00

Jaar
Omschrijving
Donaties
Bijzondere donaties
Computer
Secretariaat
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€
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€
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2010
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€
290,00
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38,00

€
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€
€
€
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713,44
1016,88
553,95
169,91

€

2454,18

€-614,37

Contactpersonen afdelingen.
Castricum: Dick Fopma, Peter Duijmstraat
10, 1901 PW Castricum. 0251-653810
Akersloot: Chris Tjadens, Lange Dresch 69,
1921WR Akersloot. 0251-313831
Limmen: Lia Vriend, ’t Kieftenland 35, 1906
WD Limmen. 072-5051874
Uitgeest: Henk Zwaan, Benesserlaan 55,
1911 VD Uitgeest. 0251-311826
Wij wensen u een mooie zomer en zien u
graag in het najaar op onze avond voor
donateurs en belangstellenden.

