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Eurobirdwatch!
Zaterdag 3 oktober is er weer de
jaarlijkse Eurobirdwatch! In ons
werkgebied zijn maar liefst drie
telposten bezet: Erwin van
Saane/Kleimeer, Maarten
Platteeuw/Bergen aan Zee
(zeetrek) en Sander Schagen/
Bergen aan Zee (landtrek). Jullie
zijn van harte welkom! Voor de
locaties kijk op onze website.

2 oktober 2015

Petitie bomenkap
Provincies gaan duizenden
bomen kappen langs N-wegen.
Alle ‘obstakels’ tot 4,5 meter
van de weg gaan verdwijnen.
Dat wegen daardoor veiliger
worden is een illusie. Red ons
groene landschap! Teken nu de
petitie!

Tevreden over Landgoed Nijenburg en het Heilooërbos?
Vanuit de drukke stad Alkmaar en Heiloo loop je zo de rust en ruimte van Landgoed Nijenburg in.
Mensen genieten van de oude beukenlanen, historische gebouwen, fraai parkbos en weidse polders
van dit cultuurhistorisch landschap. Natuurmonumenten wil graag weten hoe bezoekers landgoed
Nijenburg ervaren. Zijn er genoeg wandelpaden? Is het uitdagend genoeg voor kinderen? Komt u
naar landgoed Nijenburg voor natuur, cultuur, om met de hond te wandelen of juist om te sporten?
In september en oktober vindt er een online enquête plaats waarbij bezoekers hun mening kunnen
geven over Nijenburg en het Heilooër Bos. In slechts vijf minuten van uw tijd kunt u aangeven hoe u
het gebied ervaart. Natuurmonumenten wil met de gegevens meten hoe tevreden mensen zijn na
hun bezoek aan Nijenburg en wat Natuurmonumenten kan
doen om die tevredenheid te vergroten.
Naast dat mensen via deze oproep benaderd worden zullen er
ook geregeld boswachters en vrijwilligers in het veld zelf
aanwezig zijn om mensen actief te vragen mee te werken aan
het onderzoek. Dit kan men doen door in het veld de vragen te
beantwoorden of door hun email adres achter te laten en later
via de mail een link toegezonden te krijgen waarop men de
enquête in kan vullen. De gegevens worden anoniem verwerkt
en uw mailadres wordt alleen gebruikt om de link te verzenden. Zowel leden als niet leden van
Natuurmonumenten kunnen de enquête invullen.
U kunt de enquête vinden op: www.natuurmonumenten.nl/onderzoek
Dank voor uw medewerking!

Beachpark Geestmerambacht………..NEE !
Het proces voor het commerciële ‘Beachpark Geestmerambacht’ met horeca, bijeenkomstenzaal,
restaurant en terrassen, uitkijk- en klimtoren (33 m hoog), hoogte parcours, tokkelbaan (254 m lang),
mountainbike-parcours, aanlegsteigers, waterpark en de avonturenspeelplaats is in volle gang.
Het natuuronderzoek heeft plaatsgevonden en voorbereidingen voor een nieuwe bestemmingsplan
zijn gestart.
Dit ondanks de weerstand onder de bevolking, blijkens de 3000 handtekeningen van tegenstanders.
Des te onbegrijpelijker is dat het Beachpark midden in een gebied zal komen, dat in de NNN
(vroeger EHS) ligt, onder de Vogel- en Habitat richtlijn valt en vlak naast het unieke broed- en
natuurgebied De Kleimeer.
Om natuur en landschap te beschermen is de stichting burgerinitiatief ‘Bescherm de natuur in het
Geestmerambacht’ opgericht, die:
•

onderzoek wil laten verrichten waarmee de tekortkomingen in het in opdracht van de
initiatiefnemers uitgevoerde onderzoek aangetoond kunnen worden,

•

als dat nodig is ook juridische procedures wil voeren om de plannen tegen te houden,

•

activiteiten wil organiseren om de natuur- en landschapswaarden van dit gebied onder de
aandacht van belangstellenden te brengen.

31 OKTOBER a.s. EXCURSIES EN RONDLEIDINGEN
Op 31 oktober a.s. organiseert stichting Burgerinitiatief ‘Bescherm de natuur in het
Geestmerambacht’ tussen 10.00 uur tot 14.00 uur excursies en rondleidingen in het
Geestmerambacht. Hiervoor zoeken we nog excursieleiders! Wil je meehelpen meldt je dan aan bij
Sara Licher, die bereikbaar is op tel. nr. 06 1406 3263.
De prachtige natuur, het vogelparadijs De Kleimeer, cultuur, flora en fauna kunnen worden beleefd,
met professionele medewerking van leden van de Vogelwerkgroepen Alkmaar e.o. en Tringa uit
Schagen, Stichting KNNV en Stichting Kleimeer.
Tijdens de excursies wordt de Kleimeer, de geplande locatie en directe omgeving van het Beachpark
bezocht. Veel aandacht zal aan de natuurwaarden en aan de nadelige effecten van zo’n
recreatieproject worden gegeven.
Startpunt van de rondleidingen is parkeerplaats het Vlasgat, ingang westzijde van het gebied.
Wij ontmoeten u daar graag!
Bescherm de natuur
in het GEESTMERAMBACHT

De Stichting Burgerinitiatief "Bescherm de natuur in het Geestmerambacht" is een stichting zonder
winstoogmerk. Een financiële bijdrage in de kosten is dan ook van harte welkom:
Bank SNS: Ibannr. NL68 SNSB 0926 0076 88 t.n.v. Stichting Bescherm Natuur GA.
http://www.adventureparkgeestmerambacht.nl/

