
Een blik op't Kopje vanuit de lucht laat zien hoe gÍoen en dus <jok hoe kwetsbaar het duingebied is. GoocrE MAps

'Die zendmast op't l(opie wordt een
horizonvervuiling, niet mooi meer'
HaorlernsOagblc'd
Kees van der tinden 29 -3 - t 8 ricks brief is Jan-Willem van Erven een paar stekkertjes ben je er nier.,,

Dorens, oud-lrockeyinternational Dat de reusachtige antenne nodig is
Bloemendaal*Enkele omwonen- en inderdaad de vader van. Hij voordeveiligheiásdiensten, rrgíde
den van 't Kopje in Bloemend.aal woontalvijftigjaaraandeHogeen Bloemendalèr niks.,,Ach já, uËitig-
hebben gisteren een bezwaarschrift Duin en Daalseweg en kriigt de heid is het woord wÁr jeógenblik-
ingediend tegen de komst van een zendmast bijna in zijn achtertuin. kelijk alles mee voor elkaàr kunt
33meterhogezendmastophetpar- Hij is daar op zijn zachtst gezngd krijgen.Maarikbennietbang,hoor.
keerterreinbijrestaurantDeuitkUk nièt blij mee.-,,ili kijk er sttáks Ie- Doantenne die hiervoor dienst
op't Kopje. genaan op een vreselijke manier." d.eed, staat er trouwens nog. Die
De petitie is opgesteld door advo- Hoe hoog de mast stral<s boven zijn schijnt weg te moeten, ik zoí zeg-
caat Steven Perrick, die zelf aan de villa uittorent, weet Van Erven Do- gen, zet hem dan neer op een plek
Koninginneduinweg woonq op een rens heel precies. ,,Laatst waren ze waar niemand er last van-heeft i,
sjeelworp afstand van de plek waar op de parkeerplaats van De Uitkijk ,,Naast de uitkijktoren op ,t Kopje
de masf moet komen. De jurist bezigmeteengigantischehoogwer- kunjediemastnietneerzetten.Toe-
gaakt in het schrijven 

"on 
rei.l""r, r..i ïm rrii figil"i;;;-il;;t risren komen hier om te genieren

dat de vergunning nooit door B en hoogte uit te tésten. rj"ii*"r e.n van het uitzicht Moeten die straks
w a1n de KPN gegeven had mogen voorproefe van wat me te wachteh tegen die paalaankijken?,'
worden. Niet alleen is de mast in ,staat. Dat wordt een horizonvervui- van Erven- Dorens bègrijpt niet dat
strijd met het bestemmingsplan, ling niet mooi meer.f' , d€ burgemeester van Bloemendaal
ook is het gevaarte een aantasting ,,Bolepdien kornt er van alles aan te niet al lang heeft ingegrepen. ,,Die
yan het beschgrmde d.orpsgeziót hangen. Natuurlijk komter ook een moer gewoon zeggeÁz di1 gazt'niet
Een van de ondertekenaars van Per- grote kastonder te staan, want met gebeuien."


