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Noodkreet eendenkooi 

Oostelijk van de weg tussen Uitgeest en Castricum 
ligt een verborgen oase. Een enkeling herkent het 
beeld. Zo’n bos midden in de polder, dat is een 
eendenkooi. Eendenkooi Van der Eng bestaat al 
400 jaar. Een groep vrijwilligers runt de kooi. Ze 
houden het bos in toom en de kooi op orde. Maar 
de rietschermen van de vangpijpen zijn na 15 jaar 
helemaal op. Er is dringend actie nodig. 
 
lees meer 
https://www.landschapnoordholland.nl/eendenkooi 

Ode aan het landschap 

Het toeristisch themajaar ‘Ode aan het landschap’ 
vestigt de aandacht op het buitengebied. Polders, 
dijken, kusten, kanalen, vaarten, duinen: het land-
schap in Noord-Holland is divers en uniek. Vanuit 
een landelijk initiatief met tientallen bijzondere 
projecten staan nu een jaar lang de schijnwerpers 
gericht op al dat moois. Een scala aan activiteiten 
en evenementen moet het landschap meer aan-
dacht en waardering bezorgen.  
 
lees meer 
www.odeaanhetlandschap-nh.nl 

Activiteiten 

De website van de Stichting geeft een goed over-
zicht van lopende activiteiten in 2021. Via een 
kaartje is te zien waar de Stichting actief is in en om 
de gemeenten Castricum en Uitgeest. Eén muisklik 
geeft u daarna alle informatie. 

bekijk de activiteiten 
https://alkmaardermeeromgeving.nl/activiteiten-
2021/ 

Vrijwilligers 

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die willen meewer-
ken aan het beschermen van onze landelijke buiten-
gebieden. Bijvoorbeeld vrijwilligers die helpen met 
de interne externe communicatie van de Stichting. 
 
lees meer 
https://alkmaardermeeromgeving.nl/vrijwilligers/ 
 
 
 
 
 
 

Beeldbank 

De Stichting is  bezig een beeldbank te bouwen, die 
de buitengebieden in en om de gemeenten Castri-
cum en Uitgeest documenteert. De initiële beeld-
bank zal ongeveer 2000 foto’s met beschrijving 
bevatten van Ernst Mooij. Vervolgens zal een op-
roep worden gedaan om meer fotomateriaal aan te 
leveren. 
De beeldbank is geheel doorzoekbaar. De foto’s 
worden kosteloos ter beschikking gesteld aan der-
den. 
 
open de beeldbank 
http://www.alkmaardermeeromgeving.nl/cgi-bin/
beeldbank.pl 
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