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Visie Recreatiegebieden Geestmerambacht 2030
Geestmerambacht, Groene Loper en Park van Luna 

Een natuurrijk parkenlint tussen de dorpen en steden. Zo groot als 600 voetbalvelden. Veelzijdig, goed bereikbaar en 

bekend in de omgeving. Waar elk type recreant zijn hart ophaalt en waar volop ruimte is voor natuurontwikkeling. Dat zijn 

Geestmerambacht, Groene Loper en Park van Luna. Voor dit gebied heeft recreatieschap Geestmerambacht een toekomstvisie 

gemaakt, samen met de gemeenten en veel input van ondernemers, organisaties en bewoners. Het aantal inwoners in de 

dorpen en steden rond het parkenlint groeit, wat onder meer leidt tot toenemend recreatief gebruik. De ambitie is om in 

grote delen rust en natuurontwikkeling in het gebied te koesteren en in ontvangstgebieden extra bezoekers te trekken. Vanaf 

2022 verandert dit gebied in stapjes in  een afwisselend en duurzaam natuur- en recreatiegebied.

Variatie in landschap en natuur
Het recreatieschap zorgt voor meer diversiteit in natuur zodat er een gevarieerd en natuurrijk landschap ontstaat. Het gebied 

wordt op een andere manier beheerd en de verschillende natuurgebieden komen beter met elkaar in verbinding. Zo ontstaat een 

groot, gevarieerd en natuurrijk gebied. Het gebied blijft grotendeels toegankelijk voor bezoekers die zo de natuurontwikkeling 

van dichtbij kunnen beleven. Ook zijn er plekken niet of beperkt toegankelijk. Daar kan de natuur rustig haar gang gaan. 

Historie als mededrager van ontwikkeling
Dijken, inpolderingen, vaarten, gemalen en molens: het proces van de voorgaande zeven eeuwen van landwinning, 

nederzettingen en landbehoud is op diverse plekken nog zichtbaar. Het zijn blikvangers in het landschap die laten zien dat het 

gebied van grote historische betekenis is. Deze historische lijnen, met gebiedseigen verhalen, lopen langs of dwars door het 

gebied. Ondanks de ruilverkavelingen zijn er nog volop aanknopingspunten voor kansen en bijdragen aan nieuwe routes, natuur, 

recreatie en ondernemerschap en (weer) herkenbaar maken van voormalige meren (laagten in het landschap).

Ruimte voor nieuwe initiatieven
We willen beter aansluiten bij wensen en behoeften van inwoners en bezoekers uit de omgeving en een aantrekkelijk 

alternatief bieden voor de kust. We dragen bij aan klimaat- en duurzaamheidsdoelen en aan de regionale economie. 

In de ontvangstgebieden ontwikkelruimte voor nieuwe initiatieven te bieden. Er zijn en komen ook plekken voor meer 

intensieve recreatie als bezoek aan horeca, sport- en spel en evenementen. Inkomsten hieruit dragen bij aan een meerjarig 

begrotingsevenwicht. Gebiedspromotie is een belangrijker onderdeel van de vervolgstrategie, evenals meer samenwerking met 

musea Broeker Veiling en (stoom)gemaal Huygendijk en beter aansluiten op (regionale) netwerken van routes per fiets en sloep.

Het recreatieschap gaat voor een duurzame balans tussen intensieve en extensieve recreatie-activiteiten. Niet alles kan overal. 

Maar natuurdoelen en recreatie kunnen wel samen. Uitgangspunt is dat ieder nieuw initiatief bijdraagt aan het landschap, de 

natuur en het zichtbaar en beleefbaar maken van de gebiedshistorie. Dat maakt het gebied waardevoller en interessanter voor 

zowel ondernemers als inwoners uit de omliggende steden en dorpen. Enkele specifieke voorzieningen en gebieden hebben een 

bovenregionaal karakter: entreegebieden, Skeef, Waerdse Tempel, evenementen, Droomparken.

Bereikbaarheid en verbindingen
Het veelzijdige Parkenlint is een groene uitloper voor de inwoners van het HAL-gebied, met activiteiten gericht op de 

ruimere regio. Het gebied wordt goed bereikbaar. Zo worden ommetjes vanuit de stad en dorpen leuker en gemakkelijker 

door de realisatie van aantrekkelijke stadsranden en goed vindbare en uitnodigende gebiedsentrees. De twee entrees van 

Geestmerambacht en de entree van Park van Luna zijn geschikt als toegangspoort/ontvangstgebied waar bezoekers een 



concentratie vinden van activiteiten. En van waaruit zij verleid en gestimuleerd worden het gebied verder te verkennen. Onder 

meer via goed verzorgde paden die leiden naar en door de verschillende natuur- en recreatiegebieden.

Visie Parkenlint tussen stad en dorp 
De visie leidt tot verbinding van de recreatiegebieden en een verdere uitbouw met diverse belevingen. Dit is ook verbeeld 

in twee kaarten (zie achterzijde). De basiskaart Parkenlint dient als gebiedsindeling om het gebied verder te ontwikkelen 

tot parkenlint, ingebed in landschaps- en natuurontwikkeling. Daarbinnen zijn locaties voor bestaande functies en nieuwe 

ontwikkelingen. 

Op de kaart Parkenlint sluit de ontwikkelkaart Belevingen aan, gericht op allerlei activiteiten voor verschillende doelgroepen.

Hoofdambities Landschap en cultuurhistorie 
De ontwikkeling van het gebied is in samenhang met de aanwezige kwaliteiten. Recreatie, natuur, landschap en cultuurhistorie 

zijn geen ‘losse waarden’, ze grijpen in elkaar en kunnen elkaar versterken. Op plekken waar een overgang nodig is (bijvoorbeeld 

van druk naar rustig) komen zones om dit te reguleren. We werken vanuit vijf hoofdambities:

1. natuurwaarden verder versterken (grotere biodiversiteit) en beleefbaar maken, 

2. recreatieve en toeristisch voorzieningen vernieuwen en uitbreiden, 

3. bereikbaarheid (entrees) en wandel-, fiets en kanoverbindingen verbeteren,

4. betrokkenheid verbreden (samenwerking en eigenaarschap),

5. identiteit en naamsbekendheid van het gebied versterken. 

Groenrijke landschapszones
De Groene Loper is een belangrijke open en agrarische zone tussen de stedelijke gebieden. Het recreatieschap pleit ervoor 

deze groene ruimte te borgen als waardevolle open doorsteek tussen de Schermer en de Binnenduinrand. Het gebied heeft ook 

een belangrijke rol voor de aanleg van verbindingen: een doorgaande fiets- en wandelroute tussen het Park van Luna en het 

Geestmerambacht en de aanleg van een waterroute voor sloepen en kano’s. De waterroute verbindt het centrum van Alkmaar 

met het Kanaal Alkmaar-Kolhorn. De routes worden gecombineerd en begeleid met een ecologische verbindingszone, als 

onderdeel van het NNN-stelsel. 

Het Huijgenbos is een belangrijk uitloopgebied voor Heerhugowaard Zuid. voor Alkmaar-Noord zijn dat de Koele Kreken 

(zuidzijde Geestmerambacht) en  Geestmerloo. Voor dat gebied komt een landschappelijk ontwerp, met ruimte voor 

natuurverbindingen, extra water, akkerbouw, park en extra wandel- en fietsroutes. 

Uitvoering 
De visie heeft betrekking op een periode van circa 10 jaar (2021-2030). Een aantal ontwikkelingen kan snel opgestart worden, 

andere hebben meer voorbereidingstijd nodig of zijn pas haalbaar na de nodige kwaliteitsinvesteringen. In de periode 2022-2026 

start het recreatieschap via een apart uitvoeringsplan diverse initiatieven en projecten.
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