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De eerste editie was volgens hem
broodnodig. ,,Dat is de tweede ook,
want weer ligt de culturele sector
stil. We hebben in augustus gemerkt
hoe belangrijk cultuur is. We moch-
ten dankzij corona 750 in plaats van
1500 mensen per dag ontvangen. En
wat waren die 750 blij. We gaan er-
van uit dat we volgend jaar met een
QR-code werken. Dan kunnen we
mogelijk meer mensen ontvangen.’’

De opzet wordt anders. ,,We heb-
ben gesprekken gevoerd met de ge-
meente, citymarketing en het Ha-
venfestival. Deze keer wordt het een
culturele markt, waar ook beeldend
kunstenaars en musea kunnen aan-
sluiten. Comité 4 en 5 mei Velsen

heeft aangegeven ook hun organisa-
tie onder de aandacht te brengen.
Daarnaast willen we streekproduc-
ten op de markt. Van bierbrouwer
tot de bakker.’’

Kinderprogramma
Het moet een uitje worden voor zo-
veel mogelijk mensen. ,,Het publiek
moet zich een hele dag kunnen ver-
maken. Er komt een uitgebreid kin-
derprogramma. Dit jaar deden 14 or-
ganisaties die mee, nu hebben al 34
zich aangemeld. Zolang het pro-
gramma nog niet vast staat, kan er
nog ingeschreven worden’’, legt Re-
deker uit.

Summer Park Sessions wil de spin
zijn in het culturele web van Velsen.
,,Het is van belang om als stichting
verder te gaan. We zijn druk bezig
met het vormen van een bestuur.
Dat bestaat uit leden die de sector
een warm hart toedragen, maar niet
verbonden zijn aan culturele instel-
lingen. Vorig jaar zijn we het ge-
woon gaan doen, maar dat kan niet
nog een keer zo. Er moet een groter
team komen en taken verdeeld wor-

den. We zoeken ook nog grote spon-
sorpartners. ’’

Als er een bestuur is gevormd
volgt een volgende fase. ,,Het pro-
gramma vormt zich en we weten
ook waar we wat vandaan halen. Van
dranghekken tot EHBO, van bevei-
liger tot toiletten. We willen laag-

drempelig blijven. Overdag zoveel
mogelijk gratis. In de avond profes-
sionele optredens waar een vergoe-
ding voor gevraagd wordt. Het is
jammer dat we van de eerste editie
niet een potje hebben overgehou-
den, om nu een tweede mee te kun-
nen beginnen.’’

De tweede editie staat gepland
voor 9, 10 en 11 september. ,,Dan is ie-
dereen terug van vakantie en de
week er voor is er Formule 1.’’

Nog net geen groen licht voor tweede editie Summer Park Sessions. Organisatie hoopt op kerstcadeautje

Nog net geen groen licht voor tweede
editie Summer Park Sessions
Mitzie Meijerhof

Maarten Redeker
hoopt op
kerstcadeautje

Velsen ! In augustus was de eer-
ste editie van Summer Park Sessi-
ons . Een weekend lang viel er
cultuur te beleven in park Velser-
beek. Als alles meezit, hoopt or-
ganisator Maarten Redeker rond
kerst duidelijkheid te hebben
over een tweede editie.

„Wij als Natuurmonumenten zijn
tegen huizenbouw op die plek”, rea-
geert Marcel Haas, coördinator na-
tuurbeheer van Beeckestijn, Natio-
naal Park Zuid-Kennemerland en
Beemster Forten. „In de zomer is het
er prachtig mooi groen. Zo zien wij
dat het liefst. Als verbinding van
Beeckestijn naar de duinen. Wij zou-
den het logisch vinden om daar geen
huizen te zetten, het lekker groen te
houden en als natuur te benoemen.”

Haas snapt dat er behoefte aan
woningen is. „Maar kies dan een an-
dere plek. In de Nota van Uitgangs-
punten Driehuis staat dat er 120 wo-
ningen moeten komen. Dat is be-
hoorlijk veel op dat stukje. Dan ga je
algauw de hoogte in en dat heeft
nogal impact. Sowieso zijn heel veel
mensen het er niet mee eens om op
deze plek te bouwen, blijkt uit een
enquête.”

Bestemming
Heijmans en Amvest hebben in
2008 al de grond achter achter Huis
ter Hagen en serviceflat De Luchte
gekocht met het idee er woningen te
bouwen. De provincie Noord-Hol-
land heeft zo’n tien jaar geleden toe-
stemming gegeven voor woning-
bouw op deze locatie, nadat het Vel-
sense college daarvoor een onthef-
fingsverzoek had ingediend. De
huidige bestemming van de grond
is ’agrarisch met waarden’, dus die
zou moeten veranderen.

Natuurmonumenten ziet het
liefst dat de grond bestemming na-
tuur krijgt. „Voor het hele ecosys-
teem is het goed. Hoe meer verbin-
dingen je kunt maken, hoe beter het
is. Dat heeft zich wel bewezen. Er

zijn planten die zich heel gemakke-
lijk verspreiden, door de lucht, maar
er zijn ook soorten die het beter over
een kortere afstand doen. Alle die-
ren en insecten lopen en vliegen lie-
ver over groen met planten dan dat
ze over straat moeten. En je weet:
Als je ergens huizen bouwt, wordt
dat nooit meer ongedaan gemaakt.
Dus daar moet je heel voorzichtig
mee zijn”, vindt Haas.

De coördinator weet dat het voor

Natuurmonumenten heel lastig is
de grond over te kopen. „Dat is be-
hoorlijk veel geld en we zijn een ver-
eniging. Bij ons aankoopbeleid
moeten we elk dubbeltje omdraai-
en. Stel dat de provincie het aanwijst
als Natuur Netwerk Nederland, dan
zouden het wel kunnen kopen,
maar zo is het nog niet. Lastige situ-
atie is dit.”

Wat Haas vooralsnog rest is de
projectontwikkelaar op te roepen
zijn plan te wijzigen. „Richt je pijlen
op een ander stuk waar het wel kan.
Mijn gevoel zegt dat niemand zit te
wachten op huizen daar. Het is zo
mooi groen.” Natuurmonumenten
gaat nog een brief met haar ziens-
wijzen naar de gemeenteraad stu-
ren.

Natuurmonumenten pleit
voor groen in Driehuis

Degroenstrook tussen spoorlijn (rechts) enHuis terHagen enDe Luchte,gezien
vanaf de Van den Vondellaan. FOTO UNITED PHOTOS/TOUSSAINT KLUITERS

Vereniging ziet
bestemming liefst
veranderd in natuur

Ellen de Boer

•iWijkcomité
Ook het Wijkcomité Driehuis
pleit voor ’handhaving van het
groene karakter van de
Zuidoostrand’. Het schrijft de
gemeenteraad de ’stellige
indruk te hebben dat de
Zuidoostrand feitelijk geen deel
heeft uitgemaakt van de
Dorpsdialoog’. In de Nota van
Zienswijzen staat immers dat
vroeger afspraken zijn gemaakt
met de provincie en
ontwikkelaars over deze locatie,
aldus het wijkcomité.

Driehuis ! Geen huizenbouw,
maar een open groenstrook tus-
sen spoorlijn en Huis ter Hagen
in Driehuis. Natuurmonumen-
ten vraagt aan de grondeigenaar
een wijs besluit te nemen en el-
ders te bouwen.

Ikweet niet waar ik ooit de tip opdeed omaltijd
een waxinelichtje en een doosje lucifers in het
handschoenenkastje van mijn auto mee te ne-
men. Maar ze liggen er al jaren in. Net als een zaklampje, reservesetje
lampen voor de auto en wat houdbaar snaaiwerk. Gewoon; voor het
geval dat. Want je weet maar nooit.
Ik moest er opeens aan denken toen ik las dat maandagavond de A9
enige tijdwas afgesloten tussen knooppunt Beverwijk en het Rottepol-
derplein. Op het afgesloten deel van de snelweg stondenmeerdere au-
to’s stil, ze konden enige tijd geen kant op.Dan heb je bij winterse tem-
peraturen al vrij snel een heel vervelende situatie. Gelukkig kon Rijks-
waterstaat deze automobilisten na een uur van deweg afhelpen.Maar
wat nou als je langere tijd vast komt te staan? Wat nou als je op weg
naar de wintersport met je auto ingesneeuwd raakt? Aangezien mete-
orologen de afgelopen weken speculeren op een zeer koudemaand ja-
nuari zijn dit relevante vragen.
Een waxinelichtje geeft urenlang warmte, als je het kunt aansteken
tenminste.Voldoendewarmteomeenpersonenwagenvorstvrij te hou-
den. En dat scheelt al veel.Want een auto koelt in de winter net zo snel
af als hij in het zomerse zonnetje opwarmt.Dat gaat echt snel. Natuur-
lijk heeft het hele gezin me uitgelachen om m’n waxinelichtje, maar
daar trek ik me mooi niks van aan.
Overigens is er wel een aandachtspuntje met betrekking tot die thee-
lichtjes. In de winter moet je ze dus wél in de auto hebben, maar in de
zomer kun je ze er beter uithalen,concludeerde ik toen ik zojuist even in
het handschoenenkastje keek.Het blijkt dat de lichtjes
in de zomerse hitte smelten en als ze danweer stollen,
steekt het lontje er niet meer uit,maar zit het midden
in het hompje kaarsvet verstopt.Onbruikbaar dus. Als-
tublieft niet aan mijn gezinsleden doorvertellen.

Friso Bos
f.bos@mediahuis.nl

Waxinelichtje

RKZ-bestuurder Peter van Bar-
neveld toont zich verheugd. ’Na
lovendewoorden in een zieken-
huisonderzoek van het tijd-
schrift Elsevier in november
2021 worden we nu ook met de
mooie waarderingen van onze
patiënten beloond’.
Van Barneveld vervolgt: ’In

een tijd waarin de zorg bij ons

en alle andere zorginstellingen
zoonder druk staat, is dit prach-
tig voor alle inzet van onze col-
lega’s. Zij zijn degenen die onze
patiënten steunen in moeilijke
tijden. Nu krijgen wij in onze
moeilijke tijden deze waarde-
ring en steun van onze patiën-
ten. Daar draait zorg voor el-
kaar om, daar doen wij het
voor’, aldus Van Barneveld in
een persbericht dat dinsdag
door het Beverwijkse zieken-
huis naar buiten werd ge-
bracht.
ZorgkaartNederland is een

website van Patiëntenfederatie
Nederland.

RKZ Beverwijk in top 10
landelijke patiëntenkoepel
Beverwijk ! Het Beverwijkse
Rode Kruis Ziekenhuis behoort
dit jaar tot de tien meest ge-
waardeerde ziekenhuizen in
Nederland. Dat meldt het RKZ,
na een peiling onder patiënten
via dewebsite ZorgkaartNeder-
land.
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