
In het kader van stedenband met Surinaamse dorpen Galibi en Albina

Koksijds plan voor herinrichting
van Marinbo-park in Marijkedorp

In het kader van de stedenband met Galibi en Albina in het Surinaamse district Marowijne heeft Ides Leys, 
hoofd van de gemeentelijke groendienst, een plan ontworpen voor volledige herinrichting van het Ma-
rinbo-park in het naburige Marijkedorp. De bestuurders van het district hebben zijn ontwerp met enthousi-
asme onthaald.

De planfoto toont de diverse functies die Ides Leys 
aan de omgeving wil toevoegen. Aan de binnen-
rand ontwerpt hij een grillige stapelmuur in natuur-
steen zoals men die ook kent in de Keltische landen 
(vb. Ierland), waar zulke muren landerijen afbakenen.
De hoofdweg (of –pad, rechts van noord naar 
zuid) vat hij op als een bloemen-“boulevard” met 
kiezel, en aan de zijden door rotsblokken ingebed. 
Dat pad loopt over een nieuw uitgestulpt strandje 
(geel op het plan) en dan nog 55 m verder als pier 
in de rivier Marowijne. Op de kop van de pier staat 

Het park Marinbo is ca. 1 ha groot. De plek ligt zo’n 
150 m langs de oever van de Marowijne. Het is voor 
de dorpsbewoners een heilige plaats met o.m. een 
monument voor de indiaanse voorouders. Maar de 
zone werd door de jaren heen niet meer onderhou-
den.
De onmiddellijke nabijheid van de Marowijnerivier 
biedt evenwel talrijke opportuniteiten voor cultuur, 
toerisme en recreatie, ingebed in het natuurlijke de-
cor van de brede stroom met zijn overweldigende 
zichten.

lees verder op blz. 15 bovenaan



een uitkijktoren. Deze pier, gebouwd met rotsblok-
ken, biedt veel recreatieve mogelijkheden, o.a. om 
te zwemmen, te duiken en te vissen. Het nieuwe 
strandje is rechts door rotsen beschermd. Links is een 
aanlegplaats voor korjalen (inheemse bootjes).
Links in de ovaal komt er een trapveldje.

Rechts ervan is de nieuwe plaats voor het podium 
(en bar) voor culturele manifestaties. Er komt ook 
een speelplein en her en der voorziet Ides Leys zit-
hutjes (rode vierkantjes). Het bestuur van het district 
Marowijne probeert thans fondsen vrij te maken om 
het ontwerp van Ides effectief te verwezenlijken!

Het monument voor de indiaanse voorouders 
(op het plan rood vierkantje rechts bovenaan), 
een heilige plaats!

De toegangsweg (rechts op het plan) wordt een 
bloemen-“boulevard” met kiezel, en aan de zijden 
door rotsblokken ingebed.

Karel Loppens. Gedenkboek voor
een pionier van de Westkust

Exclusief aanbod voor de Koksijdse bevolking en alle tweedeverblijvers!
Prijs: 29 i.p.v. 35 euro (korting van maar liefst 6 euro!), geldig bij voorinschrijving tot 22 maart 2013 

Met deze schitterende uitgave heeft auteur Freddy Beun, ere-gemeentesecretaris van 
Koksijde, de figuur van Karel Loppens “vanonder het stof” gehaald om hem de juiste plaats 
toe te kennen die hij aan onze Westkust verdient. Slechts een handjevol mensen associeert 
deze naam met zijn uitgebreide publicaties op het gebied van de archeologie en lokale 
geschiedenis. Dat hij bovendien een belangrijk onderzoeker was op het gebied van de 
hydro-biologie is nog meer de mist ingegaan!
Opmerkelijk is ook dat Loppens de opgravingen van de Duinenabdij van dichtbij volgde, 
en beweerde dat hij de inplanting van de eerste abdij had gevonden.
Deze mooie uitgave, met harde kaft en ca. 150 blz., is rijk geïllustreerd met een 200-tal 
zeldzame kleurenfoto’s. Een must voor elke liefhebber van lokale geschiedenis! 

Bestelbon

Naam:  ................................................................................................................................  T:  ........................................ 

Straat:  ................................................................................................................................ Nr.:  .....................................

Woonplaats:  ...................................................................................................................... Postcode:  .........................

Bestelt ……… exemplaren van het boek Karel Loppens. Gedenkboek voor een pionier van de Westkust 
tegen de bijzondere voorintekenprijs van 29 euro (in plaats van 35 euro) en schrijft bij deze het correcte 
bedrag over op rek. nr. BE56 0910 0022 9088 van gemeentebestuur Koksijde met vermelding 
“boek Karel Loppens ……… ex.”

Vanaf 25 maart kan uw bestelling persoonlijk(*) afgehaald worden aan de balie van de dienst Toerisme, 
gemeentehuis, Zeelaan 303 in Koksijde (T 058 51 29 10, F 058 53 21 22, toerisme@koksijde.be – dagelijks 
open van 10 tot 12 u., en van 14 tot 17.45 u.)
Bestelbon zenden aan: dienst Toerisme (hoofdkantoor), Zeelaan 303 in Koksijde.
(*) Omwille van praktische redenen worden er geen boeken per post opgestuurd 


