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Kadernota Strand 
De gemeente Castricum ontwikkelt een nieuwe 

Kadernota Strand. Het betreft het strand en bijbeho-

rende infrastructuur. De nota is leidend bij toekom-

stige beslissingen mbt het strandgebied. Bureau 

Sweco heeft een inventarisatie gemaakt van visies 

die leven bij allerlei partijen, waaronder de Stich-

ting. De Stichting heeft op verzoek van de gemeen-

te commentaar gegeven op het rapport. De ge-

meenteraad bespreekt het rapport in september.  

Dan zal een artikel hierover op de website verschij-

nen, 

Zanderij Noord 
De ontwikkeling van Zanderij Noord tot  

natuurgebied op de grens tussen duin en dorp is 

een  belangrijke stap verder gekomen. De gemeen-

te heeft een Ontwerp Bestemmingsplan gepubli-

ceerd. De Stichting is het in brede lijnen eens met 

het  ontwerpplan, maar is kritisch over enkele  

aspecten ervan. Ze heeft daarom een formele zien-

wijze ingediend bij B&W en gemeenteraad.  

lees meer: https://www.castricum.nl/plannen-en-
projecten/zanderij-noord 

 

Monitor Landschap 

In de Nationale Omgevingsvisie staat dat bij ruimte-

lijke ontwikkelingen de kwaliteiten van het gebied 

centraal moeten staan. De Monitor Landschap is 

een instrument dat bijdraagt aan landschaps-

inclusief omgevingsbeleid. De Monitor werkt met 

zes indicatoren: bebouwing, landgebruik, openheid, 

opgaand groen, historische elementen en reliëf. Op 

de Monitor Landschap website kan kennis worden 

gemaakt met de interactieve kaarten waarmee 

wordt gewerkt. 

lees meer: https://alkmaardermeeromgeving.nl/

monitor-landschap/   

Woningbouw bij jachthaven Laamens 
Op de plaats van de jachthaven komen aan het 

Alkmaardermeer zo’n 90 appartementen, waarvan 

27 in de sociale huur- en koopsector. Deze 27 wo-

ningen vormen drie appartementengebouwen van 

maximaal drie bouwlagen, aan de Geesterweg. Aan 

de zuidkant van de vroegere haven komen vijf ap-

partementengebouwen van drie en vier woonlagen. 

Hierin komen de duurdere woningen. Op de begane 

grond komt ruimte voor een horecagelegenheid met 

een terras aan het water. 

lees meer:  https://alkmaardermeeromgeving.nl/

jachthaven-laamens/ 

De Waterdief 
In de gemeente Uitgeest is het initiatief genomen 

om de watermolen De Waterdief nabij Busch en 

Dam 8 te herbouwen. De Stichting vindt het een 

mooi plan. De molen werd in de eerste helft van de 

18e eeuw gebouwd om de nogal hoog gelegen 

‘Honderd Morgen’ polder in droge tijden van vol-

doende water te voorzien. Dit water werd door de 

molen, uitgerust met een scheprad, opgemalen uit 

de Ham. In 1926 werd de molen gesloopt en ver-

vangen door een elektrisch gemaaltje. 

lees meer:  https://alkmaardermeeromgeving.nl/

watermolen-de-waterdief/  

Wake-up call waterschap 
Bij de verwoestende regenval in juli 2021 liepen in 

het platte Noord-Holland de sloten vol en daarna 

omliggend landerijen. Afgelopen jaren heeft Hoog-

heemraadschap Noorderkwartier (HHNK), in sa-

menwerking met andere partijen, uitgebreid onder-

zoek gedaan naar de impact van extreme regen op 

de watersystemen van Hollands Noorderkwartier 

en hoe schade zo veel mogelijk voorkomen kan 

worden. 

lees meer:  https://alkmaardermeeromgeving.nl/

waterschap/  

De Stichting 
Najaarsbijeenkomst donateurs 

De jaarlijkse Najaarsbijeenkomst voor donateurs is 

gepland op donderdagavond 4 november 2021.  

Noteer deze datum alvast in uw agenda. 

Herinnering donatie 

In het Voorjaarsbericht is de donateurs gevraagd 

om ook dit jaar de Stichting weer te steunen met 

een donatie. Hierbij herhalen wij dit verzoek. De  

Stichting is volledig afhankelijk van uw bijdrage. 

IBAN   NL72 RABO 0155 1823 66     
Stichting tot behoud Alkmaardermeeromgeving 
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