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HERSCHEPPING VAN HET VOORMALIGE ZWEMBAD "HET GOLFBAD" TOT EEN VOCHTIGE DUINVALLEI
In de zeereep ten noorden van Noordwijk aan Zee ligt het zogenaamde Golfbad, dat
in de oorlogsjaren door de Duitse weermacht is aangelegd. Nu het Golfbad vanwege de
aanleg van een nieuw zwembadcomplex in het middengebied tussen Noordwijk aan Zee
en Noordwijk-Binnen overbodig is geworden, heeft er zich een goede gelegenheid
voorgedaan om iets van de oude vochtminnende duinflora te herwinnen.
Op 17 september 1974 deed het college van Burgemeester en Wethouders aan de
gemeenteraad het voorstel om het oude Golfbad gedeeltelijk af te breken en vol te
storten met afval en zand. Op aanraden van onze vereniging werd echter tijdens
deze gemeenteraadsvergadering voorgesteld om het Golfbad om te vormen in een
vochtige duinvallei door een gedeelte van de rand af te breken en het zand, dat
naar onze mening beslist uit de directe omgeving afkomstig zou moeten zijn,
naar het midden van het bad toe af te laten lopen, opdat er een min of meer
natuurlijke helling zou kunnen ontstaan. De Gemeenteraad besloot deze suggestie
in studie te nemen en besloot voorts na te gaan of het bedrag van ƒ 10,000,--,
aanvankelijk aan te wenden voor de gedeeltelijke sloop van het zwembad, gebruikt
zou kunnen worden voor deze nieuwe functie. Door de nog steeds voortdurende
wateronttrekking zijn helaas de meeste vochtige duinvalleien in de omgeving van
Noordwijk verdwenen, maar op deze wijze zou weer een deel van de vroegere rijkdom
aan duinflora herwonnen kunnen worden. Ter toelichting zij hierbij nog vermeld,
dat het zwembad een oppervlakte heeft van ruim 500 m2.
Na het bovengenoemde besluit van de Gemeenteraad opende het college van
Burgemeester en Wethouders het overleg met onze vereniging met het doel de uitvoering van het voorstel met ons verder te bespreken. Voor nader advies nam onze
vereniging intussen contact op met het Rijksherbarium te Leiden. Uit dit contact
kwam een aantal waardevolle adviezen naar voren.
Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 26 november 1974 werd de Gemeenteraad
over deze ontwikkeling verder geïnformeerd en er werd tevens gevraagd met de uitvoering van het initiatief in te stemmen. De Gemeenteraad ging unaniem met het
voorstel akkoord. Naar verwachting zal reeds binnenkort met de uitvoering van het
voorstel kunnen worden begonnen. De uitvoering zal geschieden in nauwe
samenwerking met onze vereniging.
Het uitgangspunt van ons voorstel is, dat het voormalige zwembad in staat is
een behoorlijke hoeveelheid water vast te houden, waardoor de wat meer
vochtminnende duinflora een naar onze mening goede kans zal krijgen. In principe
is besloten de begroeiing zich spontaan te laten ontwikkelen; er zullen dus geen
zaden of planten worden ingevoerd. Rond het zwembad zal oorspronkelijk
duinstruweel worden aangebracht om het instuiven van zand zo veel mogelijk te
beperken.
Met de gemeente is overeengekomen, dat onze vereniging het beheer zal krijgen
over het terrein waarop het voormalige zwembad is gelegen. Ter bescherming van de
zich nog te ontwikkelen flora zal het terrein zeker nog het eerste jaar voor het
publiek gesloten blijven. Voorlopig is het voor ons nog even afwachten, wat er
zich de komende tijd zich zal gaan ontwikkelen. In ieder geval hebben wij ons
verzekerd van de steun van het Rijksherbarium te Leiden. Wanneer het bad is
omgevormd tot een duinvallei zijn er namelijk één of meer studenten bereid de
nodige inventarisaties te verrichten en verder advies te verstrekken. Dit laatste
zal overigens in nauwe samenwerking met leden van onze vereniging gebeuren.
Drs.C.M.J.Verweij
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