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Jaaroverzicht 2009    Uitbreiding recreatiegebied Geestmerambacht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De brug is gebouwd! In 2009 is door een constructieve samenwerking tussen de 
Bestuurscommissie en het projectteam de overstap gemaakt van de uitwerking van het plan 
(de geest) en de wettelijke procedures, waaronder mer en bestemmingsplan, naar de 
realisatie (ambacht). Dankzij deze brug (van geest en mer naar ambacht) wordt 2010 het 
jaar van de uitvoering! 
 
Het ontwerp voor deelgebieden De Druppels en Uitbreiding Kleimeer is uitgewerkt in een 
bestek. De aanbesteding van het bestek staat gepland voor 12 januari 2010. Alle 
vergunningprocedures zijn doorlopen. Bij de definitieve opgraving van archeologische 
vindplaatsen in deelgebied De Druppels is op 16 december een rondleiding gehouden, 
waarbij de voorlopige resultaten aan belangstellenden zijn getoond. In januari 2010 worden de 
archeologische veldwerkzaamheden afgerond, waarna de inrichting van start kan gaan. 
 
Vooruitlopend daarop is een brug over de Saskervaart aangelegd in november/december 
2009. Voor fietsers, wandelaars en ruiters vormt de 3,5 meter brede brug een belangrijke 
noord-zuidverbinding. Voor de iets noordelijker te maken tunnel onder de N504 is een bestek 
opgesteld en zijn de vergunningprocedures bijna afgerond. Aanleg van de tunnel zal in 2010 
plaatsvinden. 
 
Voor deelgebieden Diepsmeer, Koele Kreken en Groene Loper zijn ontwerpen gemaakt en 
besproken met de klankbordgroep. Voor delen waarvan de gronden beschikbaar zijn, wordt 
een bestek opgesteld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planologie en vergunningen 
• Het bestemmingsplan is door de provincie goedgekeurd. Daartegen zijn een aantal 

beroepschriften ingediend. Op 23 juli zijn de voorlopige voorzieningen behandeld en de 
inrichting van het recreatiegebied (zowel de eerste module als het restant RodS) kan 
plaatsvinden. De behandeling van de beroepprocedures hangt af van de planning van 
de Raad van Staten. 

• Bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is de aanvraag voor een nieuw 
peilbesluit in behandeling. Een besluit wordt verwacht in februari 2010, waarna het te 
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  publieksmiddag archeologische opgravingen  

nemen peilbesluit door de provincie moet worden goedgekeurd. Pas daarna zijn de 
geplande veranderingen in de waterhuishouding mogelijk. 

• De ontheffing van de Flora- en faunawet is verlengd tot medio 2015 en vertaald in een 
werkprotocol bij het bestek voor De Druppels en Uitbreiding Kleimeer. 

• Voor de eerste deelgebieden, brug en tunnel zijn de nodige vergunningen en 
ontheffingen aangevraagd en vrijwel allemaal al verkregen. 

 
Voorbereiding en inrichting 
• De resultaten van het archeologisch proefsleuvenonderzoek is op 7 juli vastgesteld door 

Gemeente Langedijk. De opgravingen van 10 vindplaatsen in De Druppels zijn 
voorbereid en vinden plaats van november 2009 tot en met januari 2010. Cultureel 
Erfgoed Noord-Holland werkt parallel daaraan een plan uit voor de markering van 
vindplaats 12, die buiten de piekwaterberging ligt en bewaard blijft. 

• Het bestek voor deelgebieden De Druppels en Uitbreiding Kleimeer is gereed gemaakt 
inclusief de uitwerking van inrichtingselementen door kunstenaar Blom&Moors. Op 9 
december zijn inlichtingen gegeven ten behoeve van de aanbesteding die op 12 januari 
2010 staat gepland. 

• De aanleg van de brug over de Saskervaart is uitgevoerd; de technische opname vond 
plaats op 9 december. 

• Het bestek voor de geplande tunnel onder N504 is in concept gereed en wacht nog op 
een reactie van Provincie Noord-Holland als zijnde de beheerder van de N504. 

• Een wandelbrug in het tijdelijk wandelpad is vervangen door een dam met duiker, 
afgestemd op de definitieve inrichting. 

• Aan het ruiterpad in het bestaande recreatiegebied zijn herstelwerkzaamheden 
uitgevoerd. 

• De verbinding Groene Loper fase 1 (bij de Twuyvermolen) wordt in overleg met 
Gemeente Langedijk, Hoogheemraadschap Holllands Noorderkwartier en 
Staatsbosbeheer voorbereid. 

• Wat betreft de gewenste fiets-vaarverbinding onder de N245 is duidelijk geworden dat 
een vaarverbinding niet haalbaar is. Gemeente Langedijk werkt aan de voorbereiding van 
een fietstunnel, waarbij mogelijk ook ruimte wordt gereserveerd voor wandelaars en 
ruiters. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Financiën   
• Van de benodigde 18,1 miljoen euro voor de voorbereiding en inrichting, is ruim 90% 

beschikbaar (hard toegezegd) uit bijdragen van de Europese Unie, Investeringsbudget 
Landelijk Gebied, Provincie Noord-Holland, Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier en de gemeenten Heerhugowaard, Alkmaar, Langedijk en 
Harenkarspel. Voor diverse subsidies en bijdragen zijn eindafrekeningen gemaakt en 
nieuwe voorschotten aangevraagd. In 2009 is in totaal bijna 1 miljoen euro uitgegeven. 

• Geconstateerd is dat de BTW-verdeling naar gemeenten en provincie in relatie tot de 
afgesproken bijdrage niet meer klopt als gevolg van de financiering die via ILG en de 
Dienst Landelijk Gebied loopt. In overleg met Provincie Noord-Holland wordt aan een 
oplossing gewerkt. 
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inrichting volgens huidige ontwerpen  

• Door de Dienst Landelijk Gebied zijn twee Europese POP2-subsidies aangevraagd voor 
de brug over de Saskevaart, de tunnel onder de N504, het archeologisch onderzoek en 
de inrichtingselementen in De Druppels en Uitbreiding Kleimeer. Voor de inrichting van 
andere deelgebieden wordt in 2010 een derde POP-subsidie aangevraagd. 

 
Beheer  
• Het overleg met ondermeer Provincie Noord-Holland en het Ministerie van LNV over de 

verdeling van het beheer en onderhoud van RodS-gebieden heeft nog geen definitieve 
duidelijkheid opgeleverd. Dit betreft vooral de manier waarop het eigendom van de 
gronden wordt overgedragen en de manier waarop beheerkosten door de provincie 
worden verrekend en gefinancierd. Voor de eerste deelgebieden zijn tijdelijke afspraken 
voor het beheer vastgelegd in overeenkomsten tussen de Dienst Landelijk Gebied en de 
beheerorganisaties Staatsbosbeheer en recreatieschap Geestmerambacht.  

• Vooruitlopend op de definitieve inrichting heeft het recreatieschap Geestmerambacht al 
circa 20 ha in beheer genomen. Dit betreft 10 ha in deelgebied Diepsmeer als onderdeel 
van het toekomstige evenemententerrein en circa 10 ha in deelgebied Koele Kreken als 
in te richten groenstrook nabij Alkmaar-Noord. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Communicatie 
• De internetpagina is regelmatig aangepast, De internetpagina www.hetgroenemirakel.nl 

wordt nog altijd veelvuldig bezocht; steeds ongeveer 300 unieke bezoeken per maand.  
• In augustus is een digitale nieuwsbrief rondgestuurd. Aanvullend zijn er twee 

persberichten uitgegaan, betreffende de brug over de Saskevaart en de rondleiding bij de 
archeologische opgravingen. 

• De ontwerpen voor Diepsmeer, Koele Kreken en Groene Loper zijn in april/mei 
besproken met bewoners van het plangebied en de klankbordgroep. 

• Voor belangstellenden is op 16 december een rondleiding gegeven bij de archeologische 
opgravingen. De bijzondere vondsten zijn getoond , waaronder uit de 2e eeuw na 
Christus een rituele kuil, een woningplattegrond en een dobbelsteen. Uit de 13e eeuw 
werden ondermeer een fluit (gemaakt van een vogelbot) en een waterput, waarvan de 
beschoeiing opvallend goed bewaard was gebleven. De resultaten worden gebruikt voor 
een informatiepaneel. 

• Het ruiterpad in het bestaande recreatiegebied (tussen de Nauertogt en het Vlasgat) is 
op 20 mei feestelijk geopend. 

• In het projectkantoor geïnteresseerde burgers geïnformeerd over het uitbreidingsplan en 
vonden diverse overleggen plaats. 

• In 2010 zullen verschillende feestelijke momenten plaatshebben, zoals de aanplant van 
bomen in Koele Kreken op 17 maart, de start van de realisatie van de eerste 
deelgebieden, de tunnel onder de N504 en delen van met name Koele Kreken. De 
Bestuurscommissie vraagt iedereen om te letten op berichten in kranten en 
nieuwsbrieven voor de exacte data. 

inrichting volgens de ontwikkelingsvisie  
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voortgang RodS project Uitbreding Geestmerambacht
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Grondverwerving 
• Diverse overleggen hebben plaatsgevonden tussen grondaankopers van de Dienst 

Landelijk Gebied en de afzonderlijke grondeigenaren. Dit heeft geresulteerd in twee 
grondruilen en conceptafspraken met een recreatieondernemer.  

• Parallel zijn voorbereidingen getroffen om onteigeningsprocedures op te starten. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organisatie 
• De Bestuurscommissie is ondersteund door de ambtelijke Projectgroep en het 

projectteam van Dienst Landelijk Gebied en Recreatie Noord-Holland. De 
Bestuurscommissie heeft driemaal vergaderd, de Projectgroep zes keer.  

• De Bestuurscommissie Uitbreiding Geestmerambacht bestond in 2009 uit de volgende 
leden: 
De heer H.M.W ter Heegde recreatieschap Geestmerambacht (voorzitter) 
Mevrouw R. van Dam Gemeente Alkmaar 
De heer R.J. Piet Gemeente Heerhugowaard 
De heer J.C. Koolaard Gemeente Langedijk 
De heer R. Veenman Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier  

 
• De samenstelling van de Projectgroep was als volgt: 

De heer A.I.L. Rennings Dienst Landelijk Gebied (voorzitter) 
De heer A.M. Rodenbach  Recreatie Noord-Holland (projecttrekker) 
De heer F. van der Valk  Recreatie Noord-Holland 
De heer R.S.C. Krom Grontmij  
Mevrouw L. Braaksma Gemeente Heerhugowaard 
Mevrouw C. Dijkstra Gemeente Alkmaar 
De heer G. Kalkman Gemeente Langedijk 
Mevrouw L. Becker Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier  
De heer J. Boellaard  Recreatieschap Geestmerambacht  
Mevrouw B. Duijn Staatsbosbeheer (agendalid) 


