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 e Een impressie van de nieuwe hoofdingang van het gerenoveerde 
en uitgebreide Van Maerlantlyceum in Eindhoven.
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Hoogeloon

Ben Beijsens, een niet-gevac-
cineerde vader uit Hooge-
loon, wilde zwembad Op 

den Heuvel in zijn woonplaats af-
huren om er samen met vrienden 
en zijn en hun kinderen te gaan 
zwemmen. 

Omdat je zonder QR-code van-
wege de coronamaatregelen mo-
menteel een zwembad niet bin-
nenkomt, probeerde Beijsens die 
regel te omzeilen door het com-
plete zwembad af te huren en in 
besloten kring te gaan zwemmen.

,,Als je naar een café gaat waar 
Jan en allemaal rondloopt, dan 
snap ik dat er een grotere kans op 
besmetting is. Maar als wij samen 
gaan zwemmen en het hele bad af-
huren dan heeft niemand daar last 
van. Bovendien kunnen we zo niet 
besmet worden door een gevacci-
neerde. Want die kunnen het vi-
rus ook bij zich dragen.”

Vrienden vroegen hem om de 
mogelijkheden te onderzoeken, of 
die vrienden wel of niet gevacci-
neerd zijn zegt Beijsens niet te we-
ten. Dus belde hij Hans de Vries 
van Zwemschool Op den Heuvel 
in Hoogeloon. Het zwembad, dat 
privé-eigendom is, is normaal ge-
sproken buiten de reguliere 
zwemlessen en activiteiten om af 
te huren, bijvoorbeeld voor kin-
derfeestjes en gezinszwemmen. 
Beijsens vroeg De Vries naar de 

mogelijkheden. ,,Huren kan al-
tijd”, legt De Vries uit. ,,Alleen 
toen werd aangegeven dat hij 
niet-gevaccineerd was, moest ik 
navragen hoe het zit.” En nam De 
Vries contact op met de gemeente 
Bladel. 

Die is duidelijk in haar ant-
woord: Niet-gevaccineerden kun-
nen van het zwembad gebruikma-
ken, maar moeten wel een QR-
code laten zien waarop dan staat 
dat ze negatief getest zijn of her-

 c Ongevaccineerde vader mag                  zwembad in Hoogeloon niet gebruiken

 e Zwembad Op den Heuvel kan 
niet worden afgehuurd door 
mensen zonder QR. FOTO DCI MEDIA

Kan je als niet-
gevaccineerde vader 
zonder QR-code een 
zwembad afhuren om 
in besloten kring met 
je kinderen te gaan 
zwemmen? In 
Hoogeloon niet, zo 
ontdekte Ben 
Beijsens.

Niet afhuren  zonder QR-code
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Elke dag zit bosbeheerder Van 
Duuren (66) een beetje met de 
handen in het haar. Tijdens de zo-
mer zette hij de uitdunning van de 
Sonse bossen en ’t Harde Ven uit 
en nu mag hij het sinds twee we-
ken begeleiden. Hij dunt het bos 
uit, zodat onder meer jongelingen 
meer daglicht krijgen en haalt 
zieke bomen naast wandelpaden 
weg. ,,Want het cliché dat het al-
leen de mooie, dikke, robuuste zijn 
die verdwijnen, is onzin. Alsof wij 
alleen het mooiste weghalen. Ge-
lukkig zijn er wel wandelaars die 
zien dat dit écht beter is voor het 
bos. Gisteren zei een man me dat 
er al twintig jaar niets gebeurd was 
en dat het er nu al veel beter uit-
ziet”, vertelt Van Duuren.

Gekibbel
Dat de kap de gemeente Son en 
Breugel verdeelt, staat nu wel écht 
vast. Naast eerdere verhitte discus-
sies en het protest van de bewo-
ners, wordt Bosgroep Zuid nu dus 

ook effectief tegengewerkt. Tegen-
standers krabben de oranje stip 
eraf die aangeeft dat een boom 
moet worden gekapt of overschil-
deren de stip met bruine verf. 
,,Wat deze tegenstanders niet be-
seffen, is dat dit extra tijd inneemt, 
het de gemeenschap geld kost en 
het frustratie oplevert. Als je als 
burger wil communiceren, doe dat 
dan effectief. Tijdens het merken 
van de bomen spraken veel men-
sen mij aan. ‘Kan u mij uitleggen 
hoe u tot de keuze komt?’ Dan geef 
ik graag antwoord. Ik weet waar ik 

mee bezig ben”, aldus Van Duuren.
„Delen van het bos dunnen we 

stevig uit en andere delen nauwe-
lijks. Die selectie, waarbij helaas 
ook gezonde bomen sneuvelen, is 
zorgvuldig gemaakt. Ik werk voor 
de Bosgroep en dus ook voor de 
Sonse gemeenschap. Maar dit 
soort praktijken zijn allesbehalve 
prettig.”

Het integraal bosbeheerplan 
legde al een heel traject af. Het 

nieuwe bosbeleid – in tien jaar tijd 
gaat Bosgroep Zuid 15.000 kuub 
hout kappen om het bos weerbaar-
der te maken – is een tijd geleden 
al goedgekeurd door de gemeente-
raad. Hoe dichterbij de kap kwam, 
hoe heftiger het protest werd.

Een bewoonster van Son verza-
melde maar liefst meer dan acht-
honderd handtekeningen. Twee-
maal werd er over een extra motie 
gestemd in de gemeenteraad, 
vooral gedragen door de VVD. Net 
als de Sonse inwoonster wilden de 
liberalen een pauze en een te-
genexpertise. Het plan van Bos-
groep Zuid, dat nochtans jaren er-
varing heeft in bosonderzoek- en 
beheer, zou te drastisch zijn. Er 
moesten meer stemmen worden 
gehoord. De twee moties haalden 
nooit een meerderheid.

Gebeurt vaker
Van Duuren is al sinds 1978 bosbe-
heerder. ,,Ik vind het de mooiste 
job die er is, ook al zal ik altijd de 
boosdoener zijn. Ik doe mee met 
de creatie van de natuur. En dat 
ziet het publiek niet altijd.” Dit 
soort sabotage gebeurt volgens 
Van Duuren wel vaker, maar de 
laatste jaren frequenter. ,,Sombere 
mensen lopen gekromd en zien de 
takken en de rijsporen. Positivis-
ten kijken omhoog en zien de 
ruimte die gemaakt is voor de blij-
vende bomen. Van dat open kro-
nendak, daar word je blij van.”

Kap Sonse bossen 
en ’t Harde Ven 
‘gesaboteerd’

l 
Ik vind het de 
mooiste job die er is, 
ook al zal ik altijd de 
boosdoener zijn
 – Tom van Duuren

 e Tom van Duuren spuit een oranje stip op een boom die moet worden gekapt. Tegenstanders wer-
ken hem tegen. FOTO JUAN VRIJDAG/DCI MEDIA

De oranje stip van de boom 
krabben. Of oranje stippen 
met bruine verf overschil-
deren. Tom van Duuren 
ondervindt tegenwerking bij 
bomenkap in Son en Breugel.


