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Nieuwsbrief    februari 2022  

Omgevingsvisie gemeente Castricum  
De gemeente Castricum werkt aan haar Omge-
vingsvisie. In dat document legt ze haar lange ter-
mijn ambities en beleidsdoelen vast voor de fysie-
ke leefomgeving. Die fysieke leefomgeving omvat 
alles wat onder, op en boven de grond plaats-
vindt. Zojuist is een eerste voorlopige versie van 
het visie document gepubliceerd. Hierop zal de 
Stichting reageren. Een belangrijk document! 
lees meer: https://alkmaardermeeromgeving.nl/omgevingsvisie-
castricum/  

Omgevingsvisie gemeente Uitgeest 
De Omgevingsvisie van de gemeente Uitgeest is 
in 2019 gepubliceerd. De beleidshorizon is 2030. 
 
Hieronder de link. 
https://www.uitgeest.nl/fileadmin/BUCH/visie-en-beleid/
Uitgeest/bouwen-en-wonen/
Omgevingsvisie_Uitgeest_2030.pdf  

 

 

 
 

Bestemmingsplan Woudhaven, De Woude 
Aan de noordoostkant van het Alkmaardermeer 
ligt de Woudhaven. Deze van oorsprong passan-
tenhaven bevindt zich letterlijk en figuurlijk in een 
uithoek van de Gemeente Castricum. De gemeen-
te en het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgees-
termeer (RAUM) hebben het plan opgevat om de 
kwaliteit van de Woudhaven te vergroten en zo 
meer recreanten naar dit gebied te trekken.  
 
lees meer: https://alkmaardermeeromgeving.nl/woudhaven/  

Zanderij Noord, Castricum 
December 2021 heeft de gemeenteraad met gro-
te meerderheid besloten dit gebied om te vormen 
tot natuurgebied. De uitvoering is in handen van 
PWN. Het gebied krijgt bescherming door het deel 
te laten uitmaken van het  Nationaal Natuur Net-
werk (NNN). Het uitkopen van de bedrijven in 
Zanderij Noord is een belangrijk onderdeel. Finan-
ciering is mogelijk geworden door natuurcompen-
satie gelden van TENNET.  

lees meer: https://alkmaardermeeromgeving.nl/zanderij-noord/ 

Bouwproject Startingweg, Akersloot 
Aan de zuidkant van Akersloot begint waarschijn-
lijk dit jaar het project Stratingweg. Het wordt 
gebouwd op een van de oude strandwallen van 
het dorp. Deze strandwallen waren vroeger voor-
al akkerland, maar zijn nu gekenmerkt door be-
bouwing. Het meeste gebied buiten de strand-
wallen is agrarisch, Dit geeft Akersloot haar speci-
fieke eigen gezicht. 
 
lees meer: https://alkmaardermeeromgeving.nl/bouwproject-
startingweg/  

Zanderij Zuid, Castricum 
De ontwikkeling van Zanderij Noord tot een na-
tuurgebied (zie voorgaand item) doet bijna  
vergeten dat in het aangrenzende Zanderij Zuid 
gebied een heel ander plan uitgevoerd gaat wor-
den. De bouw van 103 woningen op het voormali-
ge Kaptein Kaas-terrein. 
 
Informatie gemeente Castricum:  
https://www.castricum.nl/plannen-en-projecten/zanderij-zuid 
 

 
 
foto: gemeente Castricum 

Uw donatie is onmisbaar ! 
De Stichting opereert volledig onafhankelijk van 
overheden en commerciële en andere partijen. Al 
het werk wordt gedaan door vrijwilligers.  
IBAN:   NL72 RABO 0155 1823 66     
Stichting tot behoud Alkmaardermeeromgeving 
 

Vrijwilliger worden ? 
Neem contact op: 
secretariaat@Alkmaardermeeromgeving.nl 
 
:  secretariaat@Alkmaardermeeromgeving.nl     

Plan PaanZee, Castricum 
Door Cambium Vastgoed B.V. is eind december 
2021 een omgevingsaanvraag om het parkeerge-
bied bij het strand van Castricum anders in te 
richten. Het gaat o.a. om betere parkeermogelijk-
heden en rijwielstalling. Hoewel dit nastrevens-
waardig is, heeft de Stichting moeite met onder-
delen van het plan. Met name de toename van 
het autoverkeer op de Zeeweg en een gepland 
bouwwerk op het strandplateau. 
 

lees meer: https://alkmaardermeeromgeving.nl/p-aan-zee/  
 

foto: Castricum aan Zee omstreeks 1930 

Recreatiegebied bij hotel Akersloot? 
In januari 2022 verscheen in een krantenbericht 
een plan voor een recreatiegebied tussen de 
Geesterweg en Klein Dorregeest, tegenover hotel 
Akersloot. Het terrein bestaat nu vooral uit wei-
land. De voorgenomen inrichting bestaat uit een 
sportveldje met daar omheen een parcours voor 
boerengolf, fruitbomen en in de randzones volks-
tuintjes en moestuintjes.  
 

lees meer: https://alkmaardermeeromgeving.nl/hotel-
akersloot/  
 
foto: het geplande recreatiegebied is rood omlijnd  

De ondergrond als waterbuffer  
De ondergrond kan een belangrijke bijdrage leve-
ren aan een duurzame en robuuste zoetwater-
voorziening. Diverse partijen werken samen aan 
oplossingen om overtollig water in tijden van 
natte perioden niet af te voeren, maar te bergen 
in de ondergrond totdat er bij droogte weer vraag 
naar is. Zuinig zijn op het beschikbare water is het 
doel.  
 
lees meer: https://alkmaardermeeromgeving.nl/waterbuffer/  

Beeldbank  
De beeldbank van de Stichting Alkmaardermeer-
omgeving documenteert de buitengebieden 
rondom en in de woonkernen van de gemeenten 
Castricum en Uitgeest door middel van meer dan 
2000 foto's. Dit geeft o.a. de mogelijkheid veran-
deringen in die gebieden objectief vast te stellen. 
De beeldbank is doorzoekbaar en foto’s mogen 
gebruikt worden door derden.  
 

link: https://www.alkmaardermeeromgeving.nl/cgi-bin/
beeldbank.pl 
 

info: secretariaat@Alkmaardermeeromgeving.nl 
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