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Door Leo van Os 

Nu de lente in al haar uitbundigheid zich 
volop manifesteert, halen overal in het bos 
struiken en planten hun fraaiste bruidstooi 
tevoorschijn, om die trots aan ons wandelaars 
te tonen. En zoals ieder jaar is daar veel witte 
pracht bij. 
 
Toonde twee weken geleden de vogelkers al royaal haar witte voorjaar-
spracht, aan de rododendronstruiken ontluiken eveneens kleurige 
bloemen; veel witte, maar paarsblauwe en roze doen ook volop mee. 
 
Tussen al dat fraais zien we nu en dan ook het weelderige wit van een 
bruidsjapon – en dan is een deftig uitgedoste bruidegom meestal ook in 
de buurt – vaak in statig zwart, maar soms in eigentijdse uitmonstering. 
Fotografen die zich specialiseren in bruidsfotogra!e kennen de meest 
fotogenieke plekjes in Groenendaal wel. Maar omdat ons bos er best veel 
van heeft, ontstaan daar gelukkig nooit opstoppingen. 
 
Wat is het voorjaar toch een optimistisch seizoen voor de natuur en wat 
mogen we ons gelukkig prijzen dit in Groenendaal van zo dichtbij opti-
maal waar te kunnen nemen. 

Deze rubriek komt tot stand met medewerking van 
Vereniging Vrienden Wandelbos Groenendaal.
www.wandelbosGroenendaal.nl,
info@wandelbosgroenendaal.nl.

Bruidstooi in Groenendaal 

Foto: Pexels.

Heemstede – De gemeente Heem-
stede legt in de komende weken 50 
tegels met de tekst “Hier begint de 
zee, niets ingooien a.u.b.”. Het is een 
initiatief van Rotaryclub Heemstede 
in samenwerking met de wereld-
wijde stichting EndPlasticSoup om 
de vervuiling door plastic afval tegen 
te gaan.

Op de wereldwijde actiedag 4 juni 
organiseert de Rotaryclub samen 
met de gemeente Heemstede een 
speciale wandeling langs deze tegels.

De aftrap van de wandeling vindt op 
zaterdag 4 juni om 11 uur plaats voor 
het gemeentehuis. Vertegenwoordi-
gers van de gemeente en de Rotary 
geven een toelichting op het verhaal 
achter de tegels. Wandelaars kunnen 

een afvalprikker meenemen om zelf 
aan de slag te gaan met het oprui-
men van zwerfafval. Ook worden 
consumptiebonnen verstrekt die ze 
bij lokale ondernemers op de route 
in kunnen wisselen.
Halverwege de route kunnen meelo-
pende kinderen meedoen aan spel-
letjes waarmee zij een prijs kunnen 
winnen. De wandeling is ook zelf-
standig te maken.

Elke plek in Heemstede is het begin 
van de zee als het om vervuiling 
gaat. Want het afval dat op straat 
belandt, komt via putten in ons riool. 
Of het "esje, het zakje chips, de 
ko#ebeker waait in sloten, meren, 
watergangen, rivieren en andere 
wateren.
Zo komt een groot deel van het 

zwerfafval uiteindelijk terecht in 
zeeën en oceanen; de plastic soep.
Afval in water is schadelijk voor 
mens, dier en milieu. Bovendien ziet 
het er rommelig uit. Plastic afval 
zorgt voor microplastics in het water 
die eigenlijk nooit vergaan. Grotere 
stukken breken onder invloed van 
zonlicht, zuurstof en wrijving af in 
kleinere stukjes. Deze kleine stukjes 
plastic worden door vissen en andere 
dieren vaak gezien als voedsel. 
Wanneer wij deze dieren eten komt 
ook het plastic in ons lichaam.

Meer informatie op:
http://heemstededuurzaam.nl/
hierbegintdezee.

De wandeling is te vinden op http://
rotary.nl/heemstede/EndPlasticSoup. 

Heemstede in de bres voor EndPlasticSoup: 
“Hier begint de zee, niets ingooien a.u.b.”

Aangespoeld plastic op stranden. Foto: Bigstock.

Door Eric van Westerloo 
 
Heemstede - U leest het goed: 
beoogd wethouder. De installatie 
van een nieuw college vindt pas op 
donderdag 4 juni plaats. 
De Heemsteder sprak Anneke alvast 
over haar ambities, te stellen doelen 
en hoe zij het wethouderschap wil 
invullen. 
 
Zoeken naar verbinding
Anneke is een vrouw die de verbin-
ding zoekt. Niet alleen intern, maar 
vooral ook daarbuiten. De oppositie 
partijen en de inwoners kunnen 
rekenen op een luisterend en 
begripvol oor. Met het samen-
brengen van mensen en meningen 
heeft ze de nodig ervaring opge- 
daan.
Veertien jaar bij de gemeente Amster- 
dam was zij bestuursadviseur op 
uiteenlopende terreinen. Zo advi-
seerde zij verschillende burgemees-
ters en wethouders, onder meer op 
de samenwerking tussen de vier 
grote steden, openbare ruimte en 
groen, tunnels en ICT.

Tijdelijk was zij Public A$airs adviseur 
voor de gemeente Amsterdam in 
Den Haag. Daarna werd zij project-
manager bij Economische Zaken van 
de gemeente Amsterdam. Anneke 
ondersteunde B&W bij de voorberei-
ding van gesprekken met Kamer- 
leden. 

Speerpunten
Zij wilde graag haar ervaring eens 
buiten de ambtelijke sfeer ervaren. 
De ervaring als projectmanager en 
adviseur zette zij voort als ZZP’er. 
Uit zichzelf reageerde Anneke op een 
oproep van D66 om een wethouders-
post in Heemstede in te vullen. 
Anneke die ruim zeven jaar in 
Heemstede woont, samen met haar 
man en drie kinderen (10, 8, 7 jaar). 
Zij kent inmiddels de weg in het dorp 
en daarbuiten. Lang hoefde zij dan 
ook niet na te denken toen een 
wethouderspost voor D66 actueel 
werd. Nadat ze benoemd was binnen 
D66, werd ze medeonderhandelaar 
en werkte zo mee aan het schrijven 
van het coalitieakkoord. Uiteindelijk 
vond ze in het akkoord voldoende 
punten die haar partij en zij belang-
rijk vinden. Uiteraard maakt ook zij 
zich zorgen om het klimaat. Het 
klimaat staat dan ook prominent in 
het coalitieakkoord. “Wij doen het 
voor onze kinderen en kleinkinde-
ren”, zegt Anneke. Voor haar zijn 
klimaat en de energietransitie 
belangrijke (speer) punten. 
 
Een ander speerpunt is het bereiken 
en ondersteunen van de jeugd. Juist 
de komende generaties zullen er in- 
novatieve oplossingen moeten ko- 
men voor die enorme klimaatopgave. 
Om de weerbaarheid van die groep 
te vergroten wil ze een nieuw jeugd-
akkoord opstellen.  Dat akkoord wil 

ze bedenken en vastleggen, samen 
met alle partners (scholen, instel-
lingen) en de jeugd zelf. 
 
Succesvol tandem
Anneke doet deze (jeugd)taak in het 
college samen met (beoogd) wet-
houder Sam Meerho$. Haar inzet en 
ervaring in het samenbrengen van 
mensen gekoppeld aan de onder-
wijsachtergrond van Meerho$ zou 
een succesvol tandem kunnen 
worden. Hoe de jeugd te bereiken 
tussen kleuterleeftijd en 23 jaar ligt 
als uitdaging op tafel. 
 
Er valt weinig oppositie te verwach-
ten bij de benoeming(en) aanstaan-
de donderdag, dus mag men aan-
nemen dat Anneke Grummel wordt 
gekozen. Wat ze heeft bereikt zien 
we over vier jaar als haar termijn erop 
zit.  

Beoogd wethouder Anneke Grummel 
(D66) bevlogen om stappen te maken

Anneke Grummel. Foto aangeleverd. 

Heemstede - Roads, WIJ Heem-
stede, Kennemerhart en de Histori-
sche Vereniging Heemstede- 
Bennebroek organiseren om de week 
een wandeling van 1 a 1,5 uur in 
Heemstede met een lokale gids. 
Deze wandelingen zijn gratis.
Zo ook op dinsdag 7 juni naar Meer-
mond, vertrek vanaf het Pomphuis 
naast de Watertoren, Nijverheidsweg 
5, Heemstede om 10 uur.
Wandelen langs de tuinen van Hage-

veld langs het seminarie een ont-
werp van Jan Stuyt, een naaste 
medewerker van Jos Cuypers die de 
Nieuwe BAVO ontwierp. Langs de 
tuinen en waterlopen ontworpen 
door Zocher onder begeleiding van 
een ervaren gids van de Historische 
Vereniging Heemstede Bennebroek.
Aanmelden via:
www.wijheemstede.nl,
info@wijheemstede.nl 
of 023 - 5483828. 

Wandeling met lokale gids rond Meermond

Rond Meermond en Hageveld. Foto: Bart Jonker


