
 

 

In gesprek over Geestmerambacht en Park van Luna  
 
Op 8 juli 2019 heeft een kleine groep geïnteresseerden gewerkt aan inbreng voor de nieuwe visie 
voor Geestmerambacht en Park van Luna. De bijeenkomst vond plaats bij Heer Hugo in 
Heerhugowaard. Centraal stonden de uitkomsten uit de participatieronde, waarin alle inwoners van 
de gemeenten Alkmaar, Langedijk en Heerhugowaard hun mening konden geven over de twee 
recreatiegebieden.  
 
Visie geeft richting voor de toekomst 
De bijeenkomst startte met een kort vraaggesprek door gespreksleider Monique Ooms. Directeur van 
Recreatie Noord-Holland Jos Gilliam beantwoordde haar vragen over aanleiding en doel van het ontwikkelen 
van een nieuwe visie. Jos Gilliam vertelde dat de verstedelijkingsdruk, het verbeteren van biodiversiteit en de 
energietransitie belangrijke opgaven zijn die op nationaal maar ook op regionaal niveau spelen. Daarom is 
het nodig om een visie te ontwikkelen, waarmee richting gegeven kan worden aan initiatieven en projecten in 
de twee recreatiegebieden.  
 
Veel meningen gegeven en ideeën geuit  
Vervolgens nam Stefan Ruizendaal, projectleider voor de visie, de aanwezigen mee in de tussentijdse 
uitkomsten uit de participatieronde. Inwoners hebben zowel digitaal als tijdens inloopmomenten hun mening 
kunnen geven en van die mogelijkheden is behoorlijk gebruik gemaakt: 

 Inloopmomenten 
Tijdens in totaal 11 inloopmomenten hebben ongeveer 30 inwoners hun ideeën en meningen 
gedeeld. Veel inwoners hebben zich daar uitgesproken voor het bewaken van de balans tussen 
recreatieve mogelijkheden en de rust en stilte in Geestmerambacht. Grootschalige ontwikkelingen 
(het woord ‘kermis’ is vaak genoemd) in algemene zin zijn niet gewenst, hoewel er wel behoefte 
geuit is aan horecavoorzieningen voor een kop koffie of een maaltijd. Over Park van Luna hebben 
veel bezoekers aangegeven dit gebied meer te zien als stadspark of stadsstrand waar meer 
activiteiten op en aan het water plaats kunnen vinden. Daarnaast zouden veel bezoekers graag wat 
voorzieningen willen, zoals een horecagelegenheid. 

 650 reacties via Swipocratie 
Naast de inloopmomenten hebben tot dan toe ongeveer 650 personen op het digitale platform 
Swipocratie hun mening gegeven op basis van voorgeschotelde beelden. Wat daaruit naar voren 
komt is dat ongeveer 85% van de respondenten bezoeker is van Geestmerambacht en ongeveer 
55% bezoeker is van Park van Luna. Een deel van de respondenten bezoekt beide gebieden. Voor 
Geestmerambacht bevat de top drie van gewenste ontwikkelrichtingen vooral beelden die gaan over 
het genieten van natuur, maar er zijn ook verschillende voorzieningen of activiteiten die hoog scoren. 
Een bungalowpark of hotel wordt door de meeste personen niet als gewenste ontwikkelrichting 
gezien.  
Park van Luna heeft andere reacties gekregen: daar zijn bijna alle getoonde ontwikkelrichtingen door 
een ruime meerderheid als passend beoordeeld. De kwalificatie ‘stadsstrand’ scoort daarbij het 
hoogst, gevolgd door ‘af en toe een foodtruck’. 

 
Aan tafel in gesprek over de tussenuitslagen 
Na de korte presentatie van de tussentijdse uitkomsten, zijn de aanwezigen samen aan de slag gegaan met 
inbreng voor de visie. Eén tafel Geestmerambacht en één tafel Park van Luna, onder leiding van 
tafelvoorzitters Gerben Houtkamp (programmamanager bij Recreatie Noord-Holland) en Johan de Jong 
(gebiedsbeheerder van recreatieschap Geestmerambacht). Op de tafels lagen kaarten van 
Geestmerambacht en Park van Luna. De opgave was om de afbeeldingen uit Swipocratie, die inclusief 
uitslagen op tafel lagen, met elkaar te bespreken en een plekje te geven in het gebied. Als de meerderheid 
het erover eens is dat een bepaalde afbeelding geen gewenste ontwikkelrichting is, mag de afbeelding ook 
van de kaart worden verwijderd. Gedurende de avond wisselden de groepen van tafel, zodat iedereen voor 
beide gebieden heeft kunnen meedoen. 

 Park van Luna 

Aan tafel worden veel wensen geuit die geen opbrengsten genereren, terwijl een van de doelen van 
de visie wel is om te zoeken naar mogelijkheden die opbrengsten meebrengen en die tegelijkertijd 



 

een positieve bijdrage kunnen leveren aan natuurontwikkeling of biodiversiteit.  Wel willen de 
deelnemers graag meer horeca in Park van Luna, bijvoorbeeld een strandtent.  

 Geestmerambacht 
Hier zijn aan tafel de stemmen eensgezind over de westzijde van het gebied: dat is waar de rust en 
stilte de overhand moeten houden. Op het evenemententerrein aan de noordzijde mogen wel meer 
kleinschalige en lokale (culturele) evenementen plaatsvinden, mits er voldoende aandacht is voor 
het beschermen van aanwezige flora en fauna. De oostzijde van het gebied wordt gezien als plek 
waar ontwikkelingen mogelijk zijn, mits goed ingepast in het landschap. Natuurbehoud is bij beide 
tafelgroepen een groot goed. 

 
Vervolg wordt concreter in 2020 
Aan het eind van de avond worden de aanwezigen bedankt voor hun inbreng en meldt projectleider Stefan 
Ruizendaal nog iets over het vervolg. Het digitale platform Swipocratie blijft nog een week online, zodat 
inwoners hun mening nog kunnen geven als zij dat nog niet gedaan hebben. Daarna worden de resultaten 
na analyse gepubliceerd. Op de website www.geestmerambacht.nl worden nieuwsberichten over het 
visietraject geplaatst. Deelnemers aan de bijeenkomst kunnen hun mailadres achterlaten en krijgen dan de 
gepubliceerde resultaten rechtstreeks toegestuurd.  
De visie wordt in het najaar aan het bestuur aangeboden, waarna de besluitvorming zal plaatsvinden. Na 
vaststelling van de visie volgt uitwerking van de uitvoeringsparagraaf, waarbij ook weer participatiesessies 
worden georganiseerd. Dat is het moment waarop de visie wordt vertaald in concrete projecten. Naar 
verwachting is dit aan de orde in het tweede kwartaal van 2020. 

http://www.geestmerambacht.nl/

