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Compensatie bomenkap door Tennet
Netbeheerder Tennet heeft tot februari 2025
extra tijd gekregen voor de compensatie van de
bomenkap die nodig was voor de bouw van het
transformatorstation in Beverwijk. PWN voert die
natuurcompensatie uit op verschillende plekken
in Heemskerk en Castricum. Ook het project
Zanderij Noord valt eronder.
lees meer

«AddressBlock»

Zanderij Noord
Zanderij Noord is één van de nieuwe natuurgebieden die met Tennet gelden door PWN
worden aangelegd. December 2021 heeft de
Castricumse gemeenteraad besloten dat de
Zanderij Noord een beschermd natuurgebied
wordt. Aan de uitvoering gaat een ingewikkeld
en tijdrovend proces vooraf. Onder andere omdat de grond van de huidige eigenaren in dat
gebied aangekocht moet worden door de provincie.
lees meer

Toekomst van Castricum aan Zee
Het strandplateau en het strand van Castricum
aan Zee kunnen een opknapbeurt gebruiken. De
gemeente werkt daarom aan een lange termijn
visie hoe dit voor Castricum belangrijke gebied
zich in de komende jaren kan ontwikkelen. Dit
voorjaar werd een werkgroep ingesteld waarin
ondernemers, PWN, natuurorganisaties,
eigenaren van strandhuisjes en andere gebruikers
van het strand vertegenwoordigd waren.
lees meer

Verkeer Castricum
De verkeersveiligheid, doorstroom en
bereikbaarheid van de woonkernen in de gemeente Castricum staan hoog op de agenda van
de collegepartijen. Vooral de afwikkeling van het
verkeer in de stationsomgeving is al langere tijd
een knelpunt. De invoering van het Programma
Hoogfrequent Spoor (PHS) in de nabije toekomst
maakt het zoeken naar een oplossing urgent.
lees meer

Hagen en boomsingels in Limmen
In het westelijk deel van Limmen zijn de afgelopen
jaren een groot aantal nieuwe huizen gebouwd.
Nog meer nieuwbouw is gepland. Hierbij zijn veel
van de voor Limmen karakteristieke hagen en
boomsingels verdwenen. De Stichting is begonnen
met een onderzoek naar wat nog gered kan
worden. Zij zal bij de gemeente aandringen op
meer aandacht voor dit cultuurhistorisch aspect
van Limmen.

De duinen lopen tegen hun grenzen aan
Het duingebied is continue in beweging. Om het
gezond en aantrekkelijk te houden zullen komend
jaar diverse werkzaamheden plaatsvinden. Op 15
juni was er een informatiebijeenkomst van PWN
om genodigden te informeren en suggesties te
verzamelen. Het thema was: “De duinen lopen
tegen hun grenzen aan”.
lees meer

Donateursbijeenkomst herfst 2022
De donateursbijeenkomst zal dit jaar plaatsvinden op dinsdagavond 25 oktober in Cultureel
Centrum Vredeburg in Limmen. Toegang gratis.
Reserveer deze datum alvast in uw agenda. Het
slechte klimaatnieuws golft over ons heen. Bij
sommigen leidt dit tot ongeloof of gelatenheid.
Maar klimaatverandering is geen mening, maar
een levensbedreigende realiteit. Het thema van
de bijeenkomst zal zijn Actievoeren of uitsterven”.
Donateurs ontvangen een uitnodiging met alle
details.

Open Monumentendag
In het weekend van 10-11 september is het Open
Monumentendag. Het thema is “Duurzaamheid”.
In de gemeenten Castricum en Uitgeest zijn veel
lokale monumenten te bezoeken en ervaren. In
dat kader presenteert de Stichting op zaterdag 10
september (10 tot 16 uur) een expositie over het
onderwerp “Klimaatbestendig landschap..!?”.
Plaats: Breedeweg 80 in Castricum (foto links).
meer info Castricum
meer info Uitgeest

Beeldbank
De beeldbank van de Stichting documenteert de
buitengebieden rondom de woonkernen van de
gemeenten Castricum en Uitgeest in ruim 2000
foto's. Zo wordt het mogelijkheid veranderingen
in die gebieden objectief vast te stellen. De
beeldbank is volledig doorzoekbaar. Foto’s mogen gebruikt worden onder vermelding van de
beeldbank van de Stichting.
link: https://www.alkmaardermeeromgeving.nl/
cgi-bin/beeldbank.nl
info: secretariaat@Alkmaardermeeromgeving.nl

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 met Roel van Driel:
secretariaat@Alkmaardermeeromgeving.nl
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