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2020  in 
vogelvlucht

Vanuit Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk ben je er zo. Zowel Geestmerambacht als Park van Luna bieden 
veel mogelijkheden voor waterrecreatie. Zoek je wat anders? Rond de grote recreatieplas Zomerdel en ook in 
het Huygendijkbos (Park van Luna) kun je eindeloos wandelen, skeeleren en fietsen. De mountainbikeroutes 
zijn bovendien razend populair.

Visie Recreatiegebieden Geestmer-
ambacht, Groene Loper, Park van
Luna 2030 - ‘parkenlint tussen stad
en dorp’

Na een intensief en breed participatieproject 
heeft het bestuur in juli 2020 de conceptvisie 
vastgesteld. Tijdens een raadsinformatie-avond is 
deze conceptvisie gepresenteerd en vervolgens 
voor zienswijze toegestuurd. De planning is de 
visie begin 2021 definitief vast te stellen evenals 
het uitvoeringsprogramma.

Wat hebben we gerealiseerd? Hoe staat het schap er voor?

De jaarlijkse exploitatietekorten worden 
gedekt door de bijdragen van de partici-
panten, eventuele subsidies en/of bijdragen 
van derden en door onttrekking uit de 
exploitatiereserve (voorheen het HAL-
-fonds). Een van de doelen van de visie is 
het realiseren van een duurzaam en 
gezond recreatieschap waarbij uitgaven en 
ontvangsten structureel in evenwicht zijn. 

Geestmerloo 

Op 6 juli opende Pieter Dijkman namens het 
bestuur Geestmerloo. Dit deed hij samen met de 
twee basisschoolgroepen die de natuurspeelplaats 
hadden ontworpen. Een week later is Geestmerloo 
voor het publiek opengesteld. Het gebied is onder-
deel van de uitbreiding Geestmerambacht. Samen 
met provincie Noord-Holland en de ondernemers is 
het gelukt de financiering rond te krijgen en kon 
de aanleg gerealiseerd worden. Het gebied is 24 ha 
met daarin wandelpaden, een hondenlosloop-
strook, nieuwe waterpartijen, duizenden aange-
plante boompjes, een natuurbegraafplaats, en de 
natuurspeelplaats.

Behoefte aan het groen aangewakkerd
in tijden van corona.

Skeeleren, fietsen en eindeloze wandelommetjes, 
de recreatiegebieden zijn in coronatijd voor velen 
een toevluchtoord waar je kan ontspannen en 
genieten. Alhoewel de toenemende behoefte en 
daarmee het belang van groen wordt toegejuicht 
is de stijging van meer overlast, vervuiling en 
vernieling de keerzijde. Het vaker opruimen van 
afval, het meer optreden van de boswachters en 
de frequentere communicatie heeft geleidt tot 
een stijging van de uitgaven. 

Geestmerambacht
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Waar kwam het geld vandaan?Waar ging het geld naartoe?

Meer highlights op de volgende pagina
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Aanleg wandelbrug Twuyvermeer

Het recreatieterrein rond het Twuyvermeer in 
de Groene Loper is met een schelpenpaadje 
voor wandelaars ontsloten. Met de aanleg van 
de wandelbrug kan er nu een rondje om het 
Twuijvermeer gelopen worden. 

Tiny houses op terrein Liber Terra

Op het terrein van Liber Terra aan de Kanaaldijk in 
Koedijk zijn in 2020 de eerste negen van de tien 
geplande tiny-houses geplaatst. Tevens is gestart 
met de voorbereiding van het kenniscentrum 
voor natuurlijk bouwen en WEconomy.

Geestmerambacht 40 jaar

In 2020 was het 40 jaar geleden dat de 
gemeenschappelijke regeling Recreatie-
schap Geestmerambacht werd ondertekend. 
Ondanks de coronamaatregelen waardoor veel 
geplande activiteiten niet door konden gaan, zijn 
er in het begin van het jaar natuurwandelingen 
gehouden. Met ruim 170 deelnemers was de 
fotowedstrijd een groot succes. 

2020 
highlights

Projectbudget Uitbreiding
Geestmerambacht herbesteed

Het project Uitbreiding Geestmerambacht zou met de aanleg 
van Natuurpark Geestmerloo zijn afgerond. Door meevallers is 
er budget over. Het bestuur besloot dit budget verantwoord te 
gebruiken voor zonnepanalen op het pand Nauertogt 21a in 
Koedijk, voor een wandelverbinding tussen Kleimeer en het 
Groene Pad en een financiële bijdrage aan het doorvaarbaar 
maken van het Venpad in Sint Pancras.

Geestmerambacht

Cliënten Esdégé-Reigersdaal
ruim een jaar actief

Al ruim een jaar zijn de cliënten van Esdégé-Reigers-
daal actief in recreatiegebied Geestmerambacht en 
Park van Luna. Dagelijks zorgen ze er met veel 
enthousiasme en inzet voor dat de gebieden er weer 
perfect schoon en netjes uitziet. Daarnaast helpen ze 
de beheerder met allerlei hand- en spandiensten. 
Esdege-Reigersdaal zet zich in voor mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt. 
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Nieuwe fitnesstoestellen
Park van Luna

De eerste vier fitnesstoestellen zijn in 2016 geplaatst. In 
2020 zijn er nog vier toestellen geplaatst. Daarmee is het 
parcours met in totaal tien toestellen compleet. Bordjes 

met instructies bij de toestellen maken duidelijk wat je 
op het toestel kunt oefenen. Gebruikers kunnen het 

hele jaar in de buitenlucht gratis werken aan hun 
gezondheid en aan hun conditie.
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