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Artikel 40 vragen fractie CDA over Vijverpark  

 

Ingekomen via griffie@bloemendaal.nl  di 23-4-2019 14:49 
 
 
 
Aan het college 
 
Donderdag jl. heb ik de onderstaande vragen over drie onderwerpen gesteld tijdens het vragenhalfuur. 
Wethouder Nico Heijink heeft deze beantwoord. In kroniek 491 die Vrijdagavond verscheen gaat de schrijver in 
op de antwoorden. Sommige antwoorden werpen een ander licht op de zaak. 
 
Daarom dien ik de gestelde vragen nu schriftelijk in met het verzoek deze te beantwoorden en daarbij ook de 
visie van de schrijver van kroniek 491 te betrekken. Een deel van deze kroniek heb ik hieronder bij de tekst 
gevoegd. 
 
Met vriendelijke groet, 
André Burger. 
 

1. De rode kleur van de vijvers in Vijverpark 

Nico Heijink had zich wijs laten maken dat de varen in zuurstof-rijk water voorkomt. Of had 

hij niet goed geluisterd naar zijn ambtenaren? Gisteren heb ik in mijn kroniek nog een helder 

verhaal weergegeven over het probleem met de rode varen. Het water is niet zuurstof-rijk 

(was het maar waar, alles onder het rode plakkaat schijnt dood te gaan), het is (te) nitraat-

rijk (te voedsel-rijk) en na het afsterven van de (eenjarige) rode varen wordt het alleen maar 

nitraat-rijker. Een heerlijke voedingsbodem voor een nieuw jaar varen kroos. 

 

Een dikke rode koek op de zuidelijke vijver van Vijverpark. Foto: auteur 

Dat het Hoogheemraadsschap Rijnland er niks aan doet –zoals Nico Heijink met enige 

opluchting meedeelde- is begrijpelijk. Zoals ook al aangegeven in mijn kroniek gisteren kwam 

tot voor kort de varen in het westen van Nederland niet of nauwelijks voor. Het is nog geen 

probleem voor Rijnland. Maar waterschappen in het oosten van het land bestrijden de rode 

varen wel. Bovendien gaat Rijnland natuurlijk niet een klein vijvertje in Overveen schoon 
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maken. Dat zal de gemeente Bloemendaal echt zelf moeten doen. Ik weet dat de 

omwonenden van de vijver het rode plakkaat niet prettig vinden.  

Kom op, mensen, laat je horen. Ik heb mijn best gedaan. Bij het Joan Mauritsplein in 

Overveen hebben de omwonenden met de gemeente, zo hoorde ik, een plan gemaakt, om 

de vijver mooi te houden. In een vijver moet toch water te zien zijn? En eendjes moeten zin 

hebben er in te zwemmen? Dat gaat niet in deze rode koek, Nico Heijink! 

2. De 4 hondsbrutale poorten van Bijduinhof en het vernielen van de nieuwe 

aanplant. 

Nico Heijink dacht zich weer eens te kunnen verschuilen achter het feit dat er door 

omwonenden bezwaar is gemaakt tegen de keerwanden van Bijduinhof en dat hij dus wat 

betreft de poorten en de vernielde aanplant wacht op het oordeel van de 

Bezwaarcommissie. Maar de omwonenden hebben helemaal geen bezwaar gemaakt tegen 

de poorten, want die zijn geen onderdeel van de omgevingsvergunning voor de keerwanden, 

omdat de gemeente zich op het standpunt stelt dat de poorten vergunning vrij zijn. De 

omwonenden hadden graag bezwaar gemaakt tegen de poorten, maar dat kan op juridische 

gronden niet. Het argument van de gemeente (poorten zijn vergunning-vrij) is echter totaal 

niet relevant. Als ik in mijn tuin op mijn eigen grond een schutting heb met de buren (de 

keerwanden in Bijduinhof), dan mag ik daar vergunning-vrij een poort in maken. Maar mijn 

buurman zal ongetwijfeld boos worden, eisen dat ik de poort afsluit en (als ik dat niet doe) 

er een hek voor plaatsen. Dat is nu het enige wat Nico Heijink moet doen. Eisen dat die 

poorten dicht gaan. En zo niet: een mooi Heras-hekwerk voor die poorten en die lelijke 

betonnen keerwanden met mooie groene klimop er tegen aan.  Waarom doet hij dat niet? 

Onbegrijpelijk.  

 

 

De 4 hondsbrutale poorten met de duidelijk zichtbare nieuwe aanplant die is vertrapt in de 

olifanten paadjes . Foto auteur. 
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Ten slotte het grote nieuws van vanavond: volgens Nico Heijink wacht ontwikkelaar AM met 

de aanplant voor de keerwanden van Bijduinhof. Geklets, geklets, geklets! AM heeft die 

aanplant al weken geleden laten aanbrengen en die aanplant is, zoals ik in mijn kronieken 

heb laten zien, vertrapt. AM heeft daar boze brieven over geschreven. Nico Heijink weet van 

niks. Of hij doet alsof. Wat zit hier achter? 

3. De te schuine en dus gevaarlijke taluds van de noordelijke vijver direct langs 

de openbare weg.  

Nico vertelt de raad dat de taluds destijds  zij  aa gelegd co for  het I richti gspla  
Vijverpark. Maar er wordt nog naar gekeken of ze minder steil gemaakt kunnen worden, 

volgens Nico. Geklets, geklets, geklets! Nee, Nico Heijink, de taluds zijn recent aangelegd en 

grotendeels deze week. Minder steil maken is echt onmogelijk. Of wil je het Marie Nierhoff-

laantje (aan de oostzijde van de vijver) en de openbare rijweg Vijverpark (aan de westzijde 

van de vijver) alsnog schrappen? 

 

De steile taluds langs de openbare weg met het wateroppervlak bijna 2 meter onder de 

openbare rijweg. Foto auteur. 

 
 
Vragen: 
 
In een recente kroniek over de bouw van Vijverpark en Bijduinhof vraagt de schrijver 
aandacht voor de situatie rond de aanplant in de groenstrook voor de keerwand Bijduinhof, 
een steil talud en de “rode” vijver. Ik neem aan dat het College op de hoogte is van deze 
onderwerpen. De vraag vanuit het CDA is welke stappen het college gaat ondernemen op de 
drie genoemde onderwerpen. 
 
Met vriendelijke groet 
namens de CDA-fractie, 
 
André Burger. 



Corsanr: 2019004191 

 

 


