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Voorwoord 
2020 is een bizar jaar. De coronavirus uitbraak in 
China verspreidde zich over vele landen in de wereld 
en nam de vorm aan van een pandemie. In maart 
bereikte het virus ook Nederland en heeft ons land 
nog steeds in zijn greep, met gevolgen voor musea, 
horecagelegenheden, scholen, ziekenhuizen en het 
bedrijfsleven en voor onszelf. We moeten minimaal 
anderhalve meter afstand van elkaar houden. Nu het 
covid-19 virus voor de tweede keer in ons land 
toeslaat zijn de maatregelen om de verspreiding te 
beteugelen weer aangescherpt en moeten we in 
openbare ruimten mondkapjes dragen. Fysiek 
vergaderen heeft plaats moeten maken voor video- 
vergaderen. Gelukkig werkte de zomer mee en kon 
het bestuur verschillende keren in de buitenlucht 
vergaderen.  

De coronacrisis heeft ook gevolgen voor onze 
donateursbijeenkomsten. De voorjaarsexcursie naar 
de stijltuin van slot Assumburg kon niet doorgaan. De 
voorbereiding van de donateursbijeenkomst in het 
najaar was al voorbereid, maar het bestuur heeft 
besloten om ook die niet door te laten gaan. Met het 
toegestane aantal van maximaal 30 personen in de 
zaal wegen de kosten niet op tegen het aantal 
mensen dat we willen bereiken. Om u toch over de 
stichtingsactiviteiten te informeren heeft bestuur 
besloten dit Najaarsbericht uit te brengen. 

Ondanks de coronacrisis kwam het werk voor de 
Stichting niet stil te liggen. Er werd geparticipeerd in 
allerlei overleggen, o.a. betreffende de Regionale 
Energie Strategie, over de natuurplannen voor 
Zanderij-Noord en het Verkeersplan Castricum. Voor 
het behoud van de kwaliteit van de buitengebieden 
van Castricum en Uitgeest wil de Stichting haar 
controlerende taak goed kunnen vervullen. Met de 
hoop dat daarmee het tekort aan medewerkers 
teruggedrongen zal worden, heeft het bestuur in de 
kranten een oproep gedaan om vrijwilliger bij de 
Stichting te worden.  

Wij, als bestuur geloven in het nut van de Stichting en 
hebben vertrouwen in de toekomt, maar wij kunnen 
niet zonder uw daadkrachtige en financiële steun.  

Het bestuur 
 

Geen nieuwe naam, wel een nieuwe 
website 
Het bestuur heeft in juni voor vrijwilligers en donateurs 
een prijsvraag uitgeschreven voor een nieuwe naam. 
De naam ‘Stichting tot behoud van natuurlijke en 
cultuurhistorische waarden in de 
Alkmaardermeeromgeving’, veelal afgekort tot 
‘Stichting Alkmaardermeeromgeving’, is lang en het 
aandachtsgebied is groter dan de naam doet 
vermoeden. Een nieuwe naam mocht eventuele 
uitbreiding van het aandachtsgebied van de Stichting 
niet belemmeren. Vijf inzenders hebben voorstellen 
ingediend. Die voorstellen zijn beoordeeld door een 
jury. De jury kwam tot de conclusie dat de prijsvraag 
geen nieuwe naam heeft opgeleverd, die duidelijker 
en pakkender is dan de huidige naam. Geen van de 
voorgestelde namen rechtvaardigt volgens de jury de 
aanzienlijke financiële, administratieve en PR 
inspanningen die nodig zijn voor een 
naamsverandering. Daarom behoudt de Stichting haar 
lange naam. In de praktijk zal de al ingeburgerde 
verkorte naam ‘Stichting Alkmaardermeeromgeving’ 
worden gebruikt. Daarmee wordt de verworven 
naamsbekendheid behouden. 

De Stichting wilde een overzichtelijker en 
gebruiksvriendelijker website met een beeldbank. 
Begin oktober is de nieuwe website online gegaan. 
Daarna is nog hard gewerkt aan optimalisatie. De 
beeldbank kan pas gerealiseerd worden als een 
beeldbankbeheerder zich heeft aangemeld. Een 
beeldbank zal het bezoeken van de website 
aantrekkelijker maken. Bovendien is dit een belangrijk 
promotiemiddel om het gevarieerde aandachtsgebied 
van de Stichting onder de aandacht te brengen. Elke 
maand publiceert de Stichting op de website een 
‘Standpunt van de maand’ waarop gereageerd kan 
worden.  

 
Boerderij Cronenburg  
De Stichting is weliswaar geen direct betrokkene maar 
houdt wel de ontwikkelingen rond  boerderij 
Cronenburg nauwlettend in het oog. De boerderij met 
de omringende weilanden is een provinciaal 
archeologisch monument en een historische ‘parel’ in 
het weidelandschap ten zuidoosten van Castricum. In 
2019/2020 is in opdracht van de gemeente Castricum 



een bouwhistorisch onderzoek uitgevoerd door ir. 
Odwin Ralling van ‘Ralling bouwhistorie en 
restauratie’, gevestigd te Schagerbrug. Dit onderzoek 
heeft veel informatie opgeleverd over de bouwhistorie 
van de boerderij. Uit de onderzoekgegevens blijkt dat 
de boerderij rond 1695 moet zijn gebouwd en later 
vele wijzigingen heeft ondergaan. Het onderzoek is 
bedoeld als de opmaat naar restauratie en 
herbestemming met drie wooneenheden. Het is aan 
de eigenaar of die plannen worden doorgezet.  

 
Boerderij Cronenburg is al jaren een ‘zorgenkindje’.  
 
Verbindingsweg tussen de A8 en A9 
Adviesorgaan ICOMOS van de UNESCO heeft al 
eerder laten weten dat de aansluitingsplannen tussen 
A8 en A9 onacceptabele schade aanrichten. Er zijn al 
te veel aantastingen van de Stelling van Amsterdam. 
De aandacht is te veel uitgegaan naar de individuele 
forten en te weinig naar de verdedigingslinie als 
geheel. Juist de inundatielinie is uniek bij de Stelling 
van Amsterdam.  

De provincie is tot de conclusie gekomen dat de 
Golfbaanvariant de beste oplossing biedt om de 
bereikbaarheid en leefbaarheid in het gebied tussen 
de A8 en A9 te verbeteren en de UNESCO-waarden 
van de Stelling te herstellen. Zij is tot dat oordeel 
gekomen op basis van de uitkomsten van diverse 
onderzoeken, gesprekken, aanbevelingen, ingediende 
zienswijzen en de financiële haalbaarheid. In april 
2020 werd bekend dat de colleges van de gemeenten 
Heemskerk en Beverwijk deze variant accepteren. De 
provincie wil een landschapsplan laten maken om de 
verbinding tussen de A8 en de A9 zo goed mogelijk in 
het landschap in te passen. Een verdiepte ligging van 
de verbindingsweg is een optie. 
 

Hoop voor erfgoedpark 

De gebouwen van het Industrieel Erfgoedpark De 
Hoop, aan de zuidoever van het Uitgeestermeer, 
staan al jaren leeg. In samenspraak met het 
recreatieschap heeft de gemeente Uitgeest in maart 
2019 een bestemmingsplan vastgesteld dat meer 
mogelijkheden biedt. De hoofdbestemming blijft 
recreatie en daarbij worden aanvullende functies 
toegestaan, zoals horeca, verblijfsmogelijkheden, 

maatschappelijke en educatieve voorzieningen en 
alles wat met cultuur en ontspanning te maken heeft. 
Primair staat voor het Recreatieschap Alkmaarder- en 
Uitgeestemeer (RAUM) dat de locatie van De Hoop 
een goede en duurzame bestemming krijgt die past bij 
de locatie en inkomsten genereert. 

In 2020 zijn twee ondernemers uit Beverwijk de 
nieuwe erfpachters van het erfgoedpark geworden. Zij 
zijn bekend van de Vuurlinie en Vuurland. Wat nu al in 
het park is, dat blijft. In de kleine molen is al een 
ijssalon annex koffieshop geopend, maar dat is nog 
maar het begin. Er komt een restaurant. De werkloods 
De Juffer wordt verbouwd, daarin komen negen bed & 
breakfast units. Verder verschijnen er drie 
accommodaties voor acht tot tien personen. De 
bedoeling is dat er ook een werkende paltrokmolen 
komt om de geschiedenis van het houtzagen te 
vertellen en te tonen. Ook het verhaal van het Oer-IJ 
krijgt er een plek. De intentie van de ondernemers is 
dat zij medio 2021 open gaan en dat alle plannen in 
2025 gerealiseerd zullen zijn. De winst voor het 
RAUM is dat er een recreatieve voorziening komt, 
onderhoudskosten wegvallen en er geld wordt 
verdiend. De Stichting juicht dit initiatief van harte toe.  
 

Noord-Holland pakt door met afronden 
Natuurnetwerk 
Noord-Holland gaat strakker sturen bij het afronden 
van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Het netwerk 
bestaat uit natuurgebieden en verbindende 
natuurstroken, bermen en watergangen. Door een 
sterkere regie, verbeteren van bestaande plannen en 
het opstarten van nieuwe projecten moet het 
natuurnetwerk in 2027 afgerond zijn. Om deze ambitie 
te bereiken pakt de provincie flink door. Er is een 
regiebureau geformeerd dat met betrokkenen partijen 
de bestaande plannen tegen het licht houdt, 
optimaliseert en nieuwe projecten opzet. Waar 
mogelijk wordt de natuuropgave samen opgepakt met 
andere onderwerpen, zoals stikstof, klimaatrisico’s en 
recreatie.  

Het Natuurnetwerk Nederland is precies 30 jaar 
geleden opgericht. Delen van het Castricumse en 
Uitgeester buitengebied behoren tot het Natuur 
Netwerk Nederland. Natuur wordt sterker als 
gebieden in elkaar overlopen. Planten krijgen de 
ruimte om zich te verspreiden en dieren vinden betere 
leefgebieden.  
 

Provincie aan de slag met actieplan 
weidevogels 
De populatie weidevogels in Noord-Holland neemt al 
decennialang af. Om deze afname te stoppen heeft 
de provincie een 10-stappenplan opgesteld: het 
actieplan weidevogels. De acties, die in sommige 
gevallen al zijn uitgevoerd, lopen uiteen: van het 
afronden van het Natuurnetwerk Nederland tot het 
mogelijk maken van kennisdeling tussen experts en 
het beheer van natuurlijke vijanden van de 
weidevogels. Weidevogels leven in natte gebieden en 
zoeken naar voedsel en broeden in kruidenrijk gras. 



Vernatting van graslanden helpt de populatie en is 
belangrijk voor andere uitdagingen waarvoor we 
staan, zoals bodemdaling en de aanpassingen die we 
moeten doen vanwege klimaatverandering. 

De provincie stimuleert het maken van zogeheten 
plasdras-plekken. Hierbij wordt water uit de sloot op 
het weiland gepompt, waardoor deze onder water 
komt te staan. In deze gebieden ontstaan echter soms 
ook problemen met fosfaat dat in het water 
terechtkomt. Uit onderzoek, dat samen met 
waterschappen en agrarische collectieven is 
uitgevoerd, zijn aanbevelingen voortgekomen om de 
bodem- en waterkwaliteit te behouden. Agrariërs en 
particuliere natuurbeheerders spelen een belangrijke 
rol bij het in stand houden van de huidige aantallen 
weidevogels. Er is onder hen grote bereidheid om de 
beste omstandigheden voor deze vogels te creëren, 
alleen ontbreekt het soms aan concrete handvatten. 
Daarom wil de provincie inzetten op meer 
kennisdeling, bijvoorbeeld over predatiebeheer.  
 

Erfgoedverordening en Erfgoednota 
gemeente Castricum 
Omdat het erfgoed ook landschappelijke structuren en 
elementen omvat, heeft de Stichting meegedacht over 
de totstandkoming van de Erfgoednota van de 
gemeente Castricum. De gemeente Castricum is een 
prachtige gemeente met oude landschappen; zoals 
het Oer-IJ, de duinen, het Alkmaarder- en 
Uitgeestermeer, strandwallen en polders, fraaie 
gebouwen en archeologie. Erfgoed verbindt mensen 
met de geschiedenis van hun omgeving en zij 
ontlenen hun identiteit daaraan.  

 
De Maer- of Korendijk, een gemeentelijk monument,  
vormt al eeuwenlang de grens tussen Castricum en 
Heemskerk. 
 
In april 2020 is de erfgoedverordening door de raad 
vastgesteld en de Erfgoednota in juni van dit jaar. Het 
voorstel van het College van B&W is om met een 
halftime beleidsmedewerker cultuurhistorie te 
volstaan. Om de ambities, verwoord in de 
Erfgoednota, waar te kunnen maken hebben de drie 
historische organisaties en de Stichting doormiddel 

van een inspreekbrief gepleit voor een fulltime 
medewerker. Voor de noodzakelijke menskracht heeft 
de raad besloten te volstaan met een halftime 
medewerker en voor het uitvoeren van de activiteiten 
genoemd in de nota Erfgoed een structureel bedrag 
van € 10.000 op jaarbasis beschikbaar te stellen. Voor 
de voortzetting van het bestaande beleid in 2020 werd 
een incidenteel bedrag van € 35.000 beschikbaar 
gesteld. Na anderhalf jaar zal de bemensing 
geëvalueerd  worden en aan de raad worden 
gevraagd of er fte’s bij  moeten.    
 

Feest op de dijk 
De Stichting ontving in mei 2020 een mailbericht van 
een verontruste inwoonster van Akersloot, Daarin 
schreef zij: “De dijk langs het Alkmaardermeer en de 
Klaas Hoorn- en Kijfpolder (Hennie Groot-
Schermerpad) in Akersloot is nu een lust voor het 
oog. De vele bloemen zorgen voor een 
kleurenexplosie. Ook vorig voorjaar was de dijk 
werkelijk een plaatje. Tot grote ontsteltenis van de 
vele wandelaars en fietsers werd daar half juni abrupt 
een einde aangemaakt door het drastisch maaien van 
de hele dijk, ook vlak langs het wandel/fietspad. Een 
aantal bloemen bloeide nog maar net, dus van 
zaadvorming was nog geen sprake.”  

Zij wendde zich tot de Stichting in de hoop dat wij de 
juiste mensen weten te benaderen om een herhaling 
van 2019 te voorkomen. Wij waarderen het zeer als 
bewoners een oogje in het zeil houden betreffende 
zaken die in het buitengebied plaatsvinden. Volgens 
het RAUM volgen zij de gedragscode van de 
waterschappen. Echter, pas vanaf 15 juli mag 
gemaaid worden. Na deze datum zijn de meeste 
voorplantingsactiviteiten van vogels, amfibieën en 
reptielen voorbij en hebben de meeste planten zaden 
gezet. Kijk voor het maaibeleid van het 
hoogheemraadschap op www.hhnk.nl/maaien. In hun 
reactie werd slechts verwezen naar het protocol en is 
er geen antwoord gekomen waarom het in 2019 fout 
is gegaan. Blijkbaar is het in 2020 goed gegaan, want 
er is geen verontruste reactie binnengekomen.   
 

 
Feest op de dijk van de Klaas Hoorn- en Kijfpolder. 
(foto Janny van Hoven)  

 
 

http://www.hhnk.nl/maaien


Regionale energietransitie (RES) 
Doel van de RES is om meer energie te winnen uit 
zon, wind en aardwarmte. Duidelijk is dat het 
buitengebied een belangrijke rol gaat spelen. Dit blijkt 
ook uit de in april 2020 verschenen concept RES plan 
van de regio Nood-Holland Noord (NHN), waartoe 
Castricum en Uitgeest behoren.  

De Stichting staat achter het standpunt van de 
colleges van Castricum en Uitgeest die zich, mede 
naar aanleiding van de uitkomsten van de 
participatiebijeenkomsten,  heeft uitgesproken tegen 
de komst van windturbines in het open 
cultuurlandschap. De voorkeur van de Stichting gaat 
uit naar zonnepanelen op grote daken, boven 
parkeerterreinen en eventueel langs snelwegen. De 
Stichting heeft op de concept-RES gereageerd en 
enkele kansrijke zoeklocaties voorgesteld. Na 
vaststelling van het plan RES 1.0 worden potentiële 
locaties opgenomen in het omgevingsbeleid van 
gemeenten en provincie.  
 

Omgevingswet, Omgevingsvisie en 
Omgevingsverordening 
De Wet ruimtelijke ordening (Wro)  wordt per 1 januari 
2022 opgevolgd door de Omgevingswet. Deze ene 
wet zal ruim 30 huidige wetten vervangen m.b.t. het 
gebruik van onze fysieke leefomgeving (bodem, 
bebouwde  en onbebouwde ruimte, luchtruim) gaan 
bepalen Niet alleen de wet verandert, maar ook de 
landelijke, provinciale en gemeentelijke procedures 
worden anders. De ontwikkeling en implementatie 
hiervan vereist onze aandacht. Vooruitlopend op de 
invoering van de nieuwe wet worden door provincies 
en gemeenten visies ontwikkeld. Voorbeelden zijn 
gemeentelijk Omgevingsvisies. Vooruitlopend op de 
nieuwe wet stelt de provincie nu reeds een provinciale  
Omgevingsverordeningen op die een aantal 
veranderingen in de huidige regelgeving effectueert. 

De Omgevingsvisie van Uitgeest is klaar (zie 
gemeentelijke website). Die van Castricum staat in de 
steigers. Vertegenwoordigers van de Stichting hebben 
gemeentelijke discussiebijeenkomsten hierover 
bijgewoond. Het is belangrijk dat de Stichting zich 
verdiept in de Omgevingswet en de gevolgen 
daarvan.  

 
Klankbordgroep Duin en Bosch 
De Stichting heeft zitting in de klankbordgroep. Het 
doel hiervan is om constructief mee te denken over de 
ontwikkeling van de nog te bebouwen locaties in de 
cultuurhistorische parkomgeving van Landgoed Duin 
en Bosch. De restauratie van de watertoren vordert. 
Het waterreservoir is verwijderd en wordt omgebouwd 
tot een één-kamer-hotel. Verder vinden er geen 
bouwactiviteiten plaats, mede als gevolg van de 
stikstof problematiek. Wel zijn er bouwontwerpen 
ingediend door Philadelphia voor een zorg- en 
woongebouw voor mensen met een verstandelijke 
beperking en een ontwerp voor een gebouw voor 
mensen met een complexe burn-out. Deze 

zogenaamde Herberg voor Herstel zal worden 
geflankeerd door 48 servicewoningen.  

Er lijkt weer beweging te komen in de sociale 
woningbouw op de locatie De Clinghe. In 2018 is het 
plan stilgelegd i.v.m. de stikstofproblematiek. Dit lijk 
nu oplosbaar. Er is een voorlopig ontwerp ingediend 
van twee gebouwen (1 van 4 bouwlagen met 26 
appartementen en 1 van 3 bouwlagen met 22 
appartementen). De gebouwen worden zo gesitueerd 
dat daar tussendoor het duinlandschap zichtbaar blijft. 
De mening van de Stichting is dat door de 
positionering van de gebouwen, met de kopse kanten 
naar het Administratiegebouw, de bouwmassa 
daarmee niet concurrerend is. Het kwaliteitsteam 
moet het ontwerp nog goedkeuren en voor het plan 
moet de bestemming gewijzigd worden van 
maatschappelijk naar wonen. Er zijn nog drie andere 
deelgebieden die nog op invulling wachten. 

 
Bijzondere Provinciale Landschappen 
De provincie Noord-Holland gaat bijzondere 
provinciale landschappen beschermen via de 
Omgevingsverordening. Dit volgt op het nieuwe beleid 
uit de Omgevingsvisie NH2050. De 
Omgevingsverordening vervangt 21 bestaande 
verordeningen van de provincie over de fysieke 
leefomgeving. Zoals de milieuverordening, de 
planologische verordening, de 
ontgrondingenverordening, de landschapsverordening 
en de grondwaterverordening. In de nieuwe 
verordening worden drie landschappelijke 
beschermingsregimes genoemd:   

 Natuurnetwerk Nederland (NNN, natuurwaarden)  

 Erfgoederen van bijzondere universele waarden 
(Unesco werelderfgoedwaarden)  

 Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL).  
Het Bijzonder Provinciaal Landschap beschermt de 
meest waardevolle onderdelen van het Noord-
Hollandse landschap op basis van ecologische, 
cultuurhistorische, aardkundige of landschappelijke 
kwaliteiten. In het BPL zijn de kernkwaliteiten van de 
landschappen (bijvoorbeeld weidevogelleefgebieden 
of open strandvlaktes) vastgelegd. De kernkwaliteiten 
mogen niet worden aangetast.  

De Omgevingsverordening regelt dat in landelijk 
gebied woningbouwprojecten van minder dan twaalf 
woningen aan de rand van kernen en dorpslinten 
gebouwd kunnen worden. Op 21 september is de 
nieuwe provinciale verordening in de commissie 
besproken. Diverse gemeentelijke 
vertegenwoordigers, waaronder Uitgeest en 
Castricum, hebben gebruik gemaakt van het 
inspreekrecht en zich uitgesproken tegen beperkte 
woningbouw in landelijk gebied. De 
natuurorganisaties hebben zich juist voor die 
beperking uitgesproken. Zij willen voorkomen dat voor 
woningbouw voortdurend iets van het buitengebied 
wordt afgeknabbeld.  

Dan ligt er ook nog de opgave van de Regionale 
energiestrategie. In heel Noord-Holland is het mogelijk 
onder voorwaarden een turbine van maximaal 15 



meter hoogte in het landelijk gebied wordt toegestaan. 
Dit in combinatie met het idee van oostelijke randweg 
bij Castricum, dat iedere keer wordt opgeworpen, is 
waakzaamheid ter bescherming van onze mooie 
woonomgeving dringend nodig. Na vaststelling door 
Provinciale Staten zal de Omgevingsverordening per 
1 november 2020 in werking getreden.    

 

Zanderij Noord 
De ontwikkeling van de Zanderij-Noord is een proces 
dat in 2008 is gestart met de vaststelling van de 
Gebiedsvisie Zanderij. Op 1 februari 2018 heeft de 
raad de zeven hoofdlijnen voor de Kadernota 
Zanderij-Noord vastgesteld. Het college is door de 
raad verzocht om deze zeven hoofdlijnen te vertalen 
in een Kadernota, inclusief een voorstel voor 
financiering van de gebiedsontwikkeling. De 
hoofdlijnen zijn de volgende: 

 Het landschap van de Zanderij Noord dient open 
te blijven en te worden gevrijwaard van 
versnippering en verrommeling. Het zicht vanuit 
het oostelijk deel van het gebied op de bestaande 
duinen moet behouden blijven. 

 De ontwikkeling van de Zanderij Noord met 
omzetting van landbouwgrond naar natuur moet 
bijdragen aan de functie van het NS-station tot 
poort naar de duinen. 

 De omzetting van landbouwgrond naar natuur 
moet aansluitend zijn op het bestaande 
duingebied. 

 De aan te leggen natuur is geschikt voor lichte 
vormen van recreatief medegebruik. 

 De bestaande weginfrastructuur voor autoverkeer 
wordt niet uitgebreid. Voor fietsers en wandelaars 
komen wel aanvullende paden. 

 Bestaande fysieke, landschappelijke en 
cultuurhistorische aspecten worden zoveel 
mogelijk gebruikt en behouden. 

 Bouwmogelijkheden blijven in principe beperkt tot 
wat er nu is toegestaan volgens het huidige 
bestemmingsplan. 

 Verdere ontwikkelingen in de Zanderij-Zuid 
worden afgestemd op die in de Zanderij-Noord. 

Er heeft bestuurlijk overleg plaatsgevonden met PWN, 
Provincie Noord-Holland en de gemeente. In augustus 
zijn de plannen aan de kerngroep voorgelegd. Het 
plan omvat natuurontwikkeling, uitgewerkt door 
BoschSlabbers Landschapsarchitecten in hun nota 
‘Binnenduinrandnatuur’. Tennet is de beheerder van 
het NL hoogspanningsnet en moet investeringen doen 
in natuurprojecten als compensatie voor de kap van 
9,2 hectare bos in verband met de bouw van een 
transformatorstation bij Beverwijk. Tennet wil 
investeren in de duinranden. Dit heeft de financiële 
haalbaarheid van het project Zanderij dichterbij 
gebracht. Een aantal grond- en bedrijfseigenaren 
werd verrast door de plotselinge vaart in het project.  

 
 
 

Aangepast plan Laamens 
Een projectontwikkelaar wil Jachthaven Laamens 
transformeren van een jachthaven naar een 
woningbouwlocatie voor de bouw van 90 
appartementen (30% sociaal). Het eerste plan is in 
oktober 2019 behandeld in de raadscommissie. Naar 
aanleiding van die behandeling is het plan aangepast 
en heeft (nog meer) participatie plaatsgevonden. Zo 
zijn onder meer de woningbouwaantallen verminderd 
(van 106 naar 90), is de parkeergarage onder de 
woningen aan de waterkant verkleind (van ca 130 
naar 86), zijn er bergingen als afscheiding met de 
bestaande woningbouw geprojecteerd, is er een 
bouwlaag van de twee buitenste bouwblokken aan de 
Geesterweg verwijderd en is er gekozen voor een 
oplopende (van west naar oost) bouwhoogte in het 
middenfront (minimaal 8m maximaal 14m). Het plan 
moet nog door de raad vastgesteld worden. 
 

 
Het stedenbouwkundig plan bestaat uit 8 
woonblokken en een openbaargebied met zicht op het 
Alkmaardermeer en 14 recreatiearken aan een 
steiger. 

 
Sport at Sea en de Deining 
Watersportcentrum Sport at Sea, Zeeboten- en 
Strandvisvereniging De Salamander en de Deining 
willen op de kavel van de Deining samengaan. Voor 
Deining is een nieuw ontwerp gemaakt waarop het 
gebouw van Sports at Sea en De Salamander 
naadloos op aansluit. Ieder blijft zelfstandig. Tevens 
zal voldaan worden aan de eisen van het 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Nu 
staat Sport at Sea nog op het seizoenstrand en moet 
daarom elk jaar na het strandseizoen worden 
afgebroken. Als Sport at Sea en de Deining op de 
kavel van Deining samengaan komt deze 
sportvoorziening op het recreatiestrand te staan en 
kan het jaar rond open blijven. Surfers houden vooral 
van het najaar en de winter.   
 



 
 
Sport at Sea hier nog apart op het seizoenstrand. 

 
Recreatieterrein De Hoorne 
Recreatieterrein De Hoorne aan het Alkmaardermeer 
wordt opgewaardeerd. Er komt buitendijks een 
afgesloten zwembad met een zwemsteiger en op het 
land een amfitheater met ongeveer negentig 
zitplaatsen. Het bosplantsoen aan de noordwestkant 
wordt een speelbos met een houtsnipperpad en er 
komt een natuurspeelplaats. Langs de randen van het 
meer komen natuurvriendelijke oevers. In het 
oorspronkelijke plan kwamen ook een horecapaviljoen 
en een sportveld voor. De provincie vindt dat niet 
acceptabel, omdat het terrein naast een 
weidevogelgebied ligt. De verwachting is dat de 
voorzieningen nog dit jaar worden aangelegd.  

 

 
 
Het recreatieterrein De Hoorne wordt heringericht.  

 
Integraal verkeersplan 
In 2008 heeft de gemeenteraad van Castricum 
onderkend dat de spoorwegovergang 
Beverwijkerstraatweg een groeiend knelpunt vormt in 
de verkeerstructuur. Er volgde een verkenning van 
oplossingsmogelijkheden. Die verkenning leverde 17 
varianten op. In januari 2012 hebben burgemeester 
en wethouders  besloten om van de 17 er 7 nader te 
laten onderzoeken door ProRail en bureau Movares. 

De resultaten van dit onderzoek zijn tijdens een 
raadsactiviteit op 10 mei jl. gepresenteerd. Daar zijn 
uiteindelijk 3 voorkeursvarianten van overgebleven, 
plus de niets-doen-variant. Lange tijd is het bij de 
niets-doen-variant gebleven, maar nu is de draad 
weer opgepakt. Overgebleven zijn:  
1. Westroute Beverwijkerstraatweg langs de westzijde 
van het spoor naar Zeeweg. 
2. Zuid-oostroute van de Beverwijkerstraatweg zuid-
oostelijk om Castricum heen naar de N 203 met 
autotunnel nabij Bonhoeffer/Heemstederweg 
3. Middendoor met autotunnel van Geversweg naar 
Mient (ter hoogte van Dierenduintje).De Castricumse 
Fietsersbond is met een omleidingsplan via de A9, de 
N203 en de Zeeweg gekomen. De Stichting 
participeert in een ‘maatschappelijke denktank’.  
 

Donaties 
De Stichting is erkend als Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI) met een culturele status. Donaties 
mogen worden opgevoerd als giften bij de opgave 
voor de inkomstenbelasting. Donaties zijn welkom en 
kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer 
NL72 RABO 0155 1823 66, t.n.v.: Stichting tot behoud 
Alkmaardermeeromgeving.  
Als u wijzigingen wilt doorgeven, donateur wilt worden  
of anderszins ons iets wilt meedelen, stuur dan een 
berichtje naar de secretaris van de Stichting: 
secretariaat@Alkmaardermeeromgeving.nl 
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