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20 februari 2021 

 

 

 

Jaarverslag 2020 Stichting Alkmaardermeeromgeving 

 

A.  Inleiding 

Januari 2020 is het nieuwe bestuur van de Stichting van start gegaan. Uitgangspunt was een in 2019 

opgesteld Vernieuwingsplan, met als hoofdpunten (i) de werving van vrijwilligers en daarmee versterken van 

de structuur van de Stichting, (ii) een nieuwe en overzichtelijke website en (iii) een werk- en vergaderruimte 

voor de vrijwilligers. De uitvoering van een en ander is gehinderd door de corona beperkingen. Toch zijn er 

vier nieuwe actieve vrijwilligers, is er een nieuwe website gebouwd, en is een overeenkomst met de 

Werkgroep Oud-Castricum gesloten over het maandelijks gebruik van de het gebouw De Duynkant. Van die 

laatste mogelijkheid is nog geen gebruik gemaakt vanwege de corona beperkingen.  

Contact met donateurs en vrijwilligers 

Door de corona problemen is het contact met de donateurs beperkt gebleven tot het Voorjaarsbericht en 

voor het eerst een Najaarsbericht. De jaarlijkse bijeenkomst en excursie moesten worden afgelast. Contact 

met vrijwilligers is onderhouden via twee Rondzendbrieven en Zoom vergaderingen. 

Beeldbank 

Een andere ontwikkeling is het opzetten van een beeldbank met een groot aantal foto’s van Ernst Mooij en 

anderen. Hiermee worden de buitengebieden gedocumenteerd. Twee vrijwilligers zijn bezig de beeldbank te 

vullen olv. Ernst Mooij. De  beeldbank is doorzoekbaar en kan geraadpleegd worden via de website. Foto’s 

worden zonder kosten beschikbaar gesteld aan belangstellenden.  

Naam 

Omdat de naam van de Stichting haar werkgebied niet goed aanduidt, is geprobeerd een betere en 

pakkender naam te vinden via het uitschrijven van een prijsvraag. De selectiecommissie heeft vastgesteld dat 

geen van de inzendingen voldeed. Het bestuur heeft vervolgens besloten de naam niet te veranderen. 

Werkgroep Omgevingswet 

De nieuwe Omgevingswet gaat veel zaken op het gebied van de ruimtelijke ordening veranderen. De  impact 

op het werk van de Stichting zal aanzienlijk zijn. Gezien de complexiteit van de wet, die waarschijnlijk 1 

januari 2022 ingaat, is een werkgroep van drie vrijwilligers ingesteld om na te gaan wat er voor ons 

verandert. 
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B.  Samenstelling bestuur per januari 2020 

Voorzitter: Jos Bruijns 

Penningmeester: Hennie van den Berg 

Secretaris: Roel van Driel 

Lid: Ernst Mooij 

 

C.  Overzicht activiteiten 

De Stichting heeft in 2020 aandacht besteed aan een groot aantal zaken die spelen in het buitengebied van 

de gemeenten Castricum en Uitgeest. Hieronder een opsomming van de meest in het oog springende zaken. 

1. Publicaties 

a. Voorjaarsbericht en Najaarsbericht 

Samenvatting van lopende activiteiten en recente ontwikkeling, gestuurd naar een groot 

aantal instanties in het werkgebied en alle donateurs en vrijwilligers. 

b. Artikelen in regionale en lokale kranten 

Gepubliceerd in het Noord-Hollands Dagblad en weekblad De Castricummer. 

c. Visiedocument 

Beschrijft de uitgangspunten en aanpak van de Stichting en is gepubliceerd op de website. 

 

2. Uitzichttoren Papenberg 

a. De Stichting heeft zich ingezet om het karakteristieke uitzicht over Castricum op het duin De 

Papenberg te herstellen. Duinbeheerder PWN heeft een uitzichtplateau laten bouwen op 

het duin. Deze wordt februari 2021 in gebruik genomen. 

 

3. Duin en Bosch 

a. Als lid van de Klankbordgroep Duin en Bosch is bijgedragen aan de doelstelling om 

nieuwbouw te laten passen in de monumentale parkomgeving. Met PWN, die namens de 

provincie beheerder is van de oude begraafplaats, heeft een eerste gesprek plaatsgevonden 

over het onderhoud.  

 

4. Regionale Energiestrategie (RES) 

a. De Stichting neemt actief deel aan de discussies over de ontwikkeling van en windturbine 

gebieden en zonneparken op gemeentelijk en provinciaal niveau. Doel is om voldoende 

groene energie op te wekken met een zo gering mogelijke aantasting van het landschap.  

 

5. Strand- en duingebied 

a. Samen met Stichting Duinbehoud kijkt de Stichting kritisch naar de ontwikkelingen op en 

nabij het Castricumse strand. De nieuwe positionering van de paviljoens van Deining en 

Sports at Sea, in overeenstemming met de  eisen van het Hoogheemraadschap Hollands 

Noorderkwartier, werd door de Stichting verwelkomd. 

 

6. Zanderij Noord 

a. Na veel discussie, waar de Stichting aan deelgenomen heeft, is door de gemeente Castricum 

een Kadernota vastgesteld om dit terrein om te vormen tot een natuurgebied op de 

overgang tussen duin en dorp. Het plan wordt uitgevoerd door de PWN. Een en ander hangt 

af of provincie het gebied de NNN (Natuurnetwerk Nederland) status zal geven. 
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7. Stedenbouwkundige plan Laamens 

a. De ontwikkelingen rond het plan Laamens voor de bouw van woningen wordt kritisch 

gevolgd. Er mag geen afbreuk worden gedaan aan kleinschaligheid van de oever van het 

Alkmaardermeer. 

 

8. Randweg Castricum 

a. De overweg aan het eind van de Beverwijkse Straatweg in Castricum wordt een 

verkeersknelpunt door het toenemend treinverkeer en de complexe verkeerssituatie aan de 

noordkant van de overweg. Verschillende randwegvarianten zijn voorgesteld. De Stichting 

monitort samen met andere organisatie in hoeverre de directe omgeving van Castricum 

wordt aangetast. 

 

9. Recreatiegebied Woudhaven 

a. Er zijn gevorderde plannen om de jachthaven Woudhaven aan de noordoostkant van het 

Alkmaardermeer om te vormen tot een recreatieterrein. De Stichting steunt deze 

ontwikkelingen, maar hecht belang aan de kleinschaligheid van dit plan. 

 

10. Tankval Bakkum 

a. Dit water tussen Bakkum en Limmen is een gemeentelijk monument, dat herinnert aan de 

Duitse bezetting. Door gebrek aan onderhoud gaat de functionele structuur van de tankval 

verloren. De Stichting neemt deel aan het langdurige overleg tussen de gemeente, het 

Hoogheemraadschap en andere belanghebbenden.  

 

11. Erfgoedpark De Hoop 

a. Voor dit in het slop geraakte project in Uitgeest zijn nieuwe eigenaren gevonden die het 

park nieuw leven ingeblazen hebben en een commercieel fundament hebben gecreëerd. De 

intentie van de ondernemers is medio 2021 open te gaan en alle plannen in 2025 alle 

plannen te hebben gerealiseerd. Het levert een belangrijke bijdrage aan het cultureel besef 

van de regio. 

 

12. Boerderij Cronenburg 

a. De Stichting volgt nauwgezet de stappen die worden gezet in de richting van de restauratie 

en herbestemming van de Boerderij Croneburg in het buitengebied van Castricum.  

 

13. Stolpboerderij Rolerusstraat 

a. Aan de Rolerusstraat in Castricum staat een monumentale stolpboerderij. Door 

beplantingsplannen dreigde de boerderij gedeeltelijk aan het oog onttrokken te worden. 

Hiertegen is bij de gemeente bezwaar aangetekend. De werkzaamheden zijn voorlopig 

stopgezet. 

 

14. Recreatieterrein De Hoorne 

a. De Hoorne is een terrein aan de Akerslootse oever van het Alkmaardermeer. Het 

dagrecreatieterrein wordt vernieuwd met een zwemsteiger, een klein amfitheater en een 

speelbos. De Stichting vindt dit een aanvaardbare kleinschalige ontwikkeling. 

 

15. Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM) 

a. De Stichting neemt deel aan bijeenkomsten van het recreatieschap. 
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D. Donateurs 

In 2020 heeft de Stichting 140 donaties ontvangen met een totaal bedrag van € 2.994,00. De donateurs zijn 

als volgt verdeeld over de woonkernen. 

  donateurs 

  2019 2020 

Akersloot/De Woude 29 44 

Castricum/Bakkum 39 66 

Limmen 11 13 

Uitgeest 6 9 

elders 7 8 

totaal 92 140 

 

E. Financiën 

1. Vermogen 

Saldo 31 dec 2018 € 5.232,00 

Saldo 31 dec 2019 € 5.408,00 

Saldo 31 dec 2020 € 6.504,00 

 

2. Resultaten 

 inkomsten uitgaven 

      

Donaties € 2.994,00   

Bankkosten   € 206,00 

Drukwerk incl. postzegels   € 360,00 

Zaalhuur incl catering bestuur   € 242,00 

Afscheidscadeaus   € 60,00 

Nieuwe website   € 545,00 

Onderhoud website + provider   € 74,00 

Oersterk enveloppen   € 111,00 

Lidmaatschap NH     

Excursies, lezingen      

Advertenties     

Onvoorzien € 60,00   

Cadeaus donateurs     

totaal € 3.054,00 € 1.598,00 

      

positief resultaat € 1.456,00   
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E. Geografische spreiding activiteiten 2020 

 

 

 


