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Rest ons nog de uitgebreide schare mensen te bedanken, die een donderdag- 
avond voor hun rekening hebben willen nemen, dan wel aan hen die bij het  
vervoer naar diverse evenementen behulpzaam zijn geweest. 
 

M.Vink 
D.Passchier 

 
                       -------------- 
 
Paul Marijnus, een actief lid van de jeugdclub, vind dat de plaats van het 
mogelijke toekomstige heempark niet goed is gelegen. 
De heer W.Baalbergen, die deel uitmaakt van de Commissie Heemtuin, zal 
de vraag van Paul beantwoorden. 

De Redaktie 
 
 
HET HEEMPARK OP EEN SLECHTE PLAATS?  

Ik vind dat het Heempark op een nogal slechte plaats is geprojecteerd.  
Als het Heempark daar wordt aangelegd, komen er vogels en worden er planten  
gepoot. Maar als het buitenbad open gaat, wordt het erg rumoerig. De vogels  
gaan er van schrik weg. Misschien gaan er ook wel jongens van het Bollen- 
badterrein over het hek het Heempark in en vernielen er misschien de  
boel. Nee, de plaats waar het Heempark moet komen, moet op een rustigere  
plek worden aangelegd. Maar verder vind ik wel dat er een Heempark moet  
komen maar dan wel op een rustigere plek dan bij het Bollenbad, b.v.  
beneden aan de Koepelweg. 

Paul Marijnus 
 
                       -------------- 
 
PLAATS HEEMPARK  

Het Heempark blijft de tongen in beweging brengen. Het is nu al meer  
dan vier jaar geleden, dat het plan aan de gemeente werd gepresenteerd.  
Maar vooruit, er moet wat te praten zijn. 
Toch wordt er niet alleen gepraat. De werkgroep die het gemeentebestuur  
adviseert en waarin ook onze Vereniging vertegenwoordigd is, gaat rustig  
door met het plan. "Zij die geloven haasten niet", zullen we maar denken. 

Ja, Paul vindt de plaats niet zo ideaal. Wij eigenlijk wel. 
Net als de plaats die Paul noemt n.l. de Koepelweg, is de ligging onder 
de Prins Hendrikweg gunstig. Beschermd tegen de zeewind zal tevens 
het talud van het duin in het park worden betrokken. Dat het wat dicht 
bij het zwembad ligt en ook bij het dorp heeft voor- en nadelen. Het rumoer 
kan in de zomer voor de mensen misschien wat vervelend zijn, de vogels 
trekken zich daar weinig van aan. Denk maar eens aan de vele broedende 
vogels op Schiphol. 
Vernielende jongens kunnen wel een probleem vormen. Hopelijk kan door 
middel van zo'n Heempark de jeugd meer in contact met de natuur worden 
gebracht, waardoor ze meer waardering voor de natuur krijgen. Iets wat 
men waardeert, vernielt men niet. Wel zijn we dan natuurlijk een heel 
aantal jaren verder. 

Een voordeel van de ligging zoals nu gepland is, is de goede bereikbaar- 
heid vanuit de dorpen. Er zal langs het park een voetpad vanaf de Nieuwe  
Zeeweg naar de Prins Hendrikweg worden aangelegd, zodat men het park in een  
wandeling kan opnemen. 
Bij eventuele latere uitbreiding van het park tot aan de begraafplaats,  
zal er tevens een verbinding naar het Dompad komen. Op deze wijze zou  
er dan een prachtig wandelgebied ontstaan. 
Toch bedankt voor je reactie Paul. 

W.Baalbergen 
 

 
 
 
 
 
 




