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Inleiding  
In december 2018 is het Plan van Aanpak Omgevingsvisie door de gemeenteraad 

vastgesteld. Het opstellen van de Omgevingsvisie is opgesplitst in 3 fase. In fase 1 is al 

het gemeentelijk beleid in beeld gebracht en zijn de opgaven geïnventariseerd. Dit heeft 

geresulteerd in de vaststelling van het beleidsstuk ‘Bloemendaal van A tot Z’ in juli 2019. 

Momenteel zijn we in fase 2. Fase 2 betekent enerzijds het opstellen van de visie op 

hoofdlijnen (de algemene kaders) en anderzijds het kiezen van een scenario. Voor dit 

laatste onderdeel is dit voorstel een tussenstap. Op basis van de georganiseerde 

werkateliers zijn er scenario’s ontwikkeld. Het is aan de gemeenteraad om te bepalen of 

dit de drie scenario’s zijn die zij graag verder uitgewerkt zien worden, dat er één of 

meerdere scenario’s aan toegevoegd moeten worden of dat één of meerdere scenario’s 

worden geschrapt. Met dit document wordt voorgesteld om drie scenario’s uit te werken.   

 

Het benoemen van een aantal scenario’s zodat deze verder uitgewerkt kunnen worden. 

Bij de vaststelling van fase 2 (de visie op hoofdlijnen) kan dan een definitieve keuze 

gemaakt worden voor een scenario. De vaststelling van fase 2 staat gepland voor 

februari 2021. Na de vaststelling van fase 2 zal de Omgevingsvisie in fase 3 definitief 

vorm krijgen. Fase 3 bestaat met name uit het onderzoeken van de effecten van de 

Omgevingsvisie op milieuaspecten (mer) en het onderzoeken van de financiële en 

maatschappelijke uitvoerbaarheid. Afhankelijk van de onderzoeken is de definitieve 

vaststelling van de Omgevingsvisie gepland in het najaar van 2022. De nieuwe 

Omgevingswet gaat, volgens huidige planning, in op 1 juli 2022. Niet lang naar de 

inwerkingtreding is de gemeente Bloemendaal daarmee in het bezit van een wettelijk 

verplichte Omgevingsvisie. Hierna kan het Omgevingsplan worden opgesteld.  

  



Scenario 1 – Behouden 
 

In dit scenario staat behoud centraal. De gemeente Bloemendaal blijft hierdoor exclusief. 

Het groene landschap en het natuurlijke karakter zijn de belangrijkste pijlers. Om dit te 

behouden zijn de meeste ontwikkelingen niet 

wenselijk. Er wordt alleen gewerkt aan 

hoofdnoodzakelijke opgaves.  

 

Legenda: 

1. Gedeelte strand afsluiten voor bezoekers 

2. Zeeweg verkleinen 

3. Beeldbepalende gebouwen aanwijzen 

 

Landschap 

Bloemendaal heeft een uniek groen en divers 

landschap die sterk verweven is met cultuurhistorie. 

Het behoud van dit landschap en zijn hoge 

ruimtelijke kwaliteit staat in dit scenario voorop. 

Het noordelijke deel van het strand wordt beperkt 

toegankelijk zodat de natuur hier meer ruimte krijgt. 

De duinen worden behouden en waar kan wordt 

biodiversiteit gestimuleerd. De landgoederen 

(eigenlijk buitenplaatsen) en villa’s dragen sterk bij 

aan de hoge ruimtelijke kwaliteit van de gemeente. 

Het is van belang  het uiterlijk en aanzien van de 

landgoederen en villa’s  te behouden. Dit betekent het vermijden van ontwikkelingen op 

de landgoederen. Landhuizen zijn bestemd als woningen; recreatie op landgoederen 

dient te worden beperkt. Daarnaast zijn er strengere regels nodig voor het splitsen van 

landgoederen. Hierdoor kan de kwaliteit gewaarborgd worden. Het splitsen van 

landgoederen en villa’s is als uitzondering alleen mogelijk als de kwaliteit of het behoud 

van het landgoed ernstig onder druk staat. 

 

Sociaal Domein  

Er zijn in Bloemendaal voldoende faciliteiten aanwezig om inwoners te bedienen. De 

bestaande stations, scholen, winkels, restaurant, speeltuinen en de ontmoetingscentra 

voor ouderen zorgen voor een goed voorzieningenniveau. Alleen in Vogelenzang wordt 

gewerkt aan het verbeteren van de voorzieningen.  

 

De aanwezige faciliteiten zijn ingericht voor en afgestemd op de behoeften en het aantal 

inwoners van de gemeente. Ook de scholen zijn primair bestemd voor kinderen die 

binnen de gemeente wonen, zij genieten bij de schoolkeuze voorrang t.o.v. kinderen uit 

andere gemeenten. Ook uitbreiding van scholen met veel kinderen uit buurtgemeenten 

zal de gemeente niet toestaan. Dit geldt voor zowel de middelbare scholen (het 

Kennemer College en MCA) als alle basisscholen verspreid over de vijf  dorpskernen. 

Zo behouden de dorpskernen hun kleinschalige en lokale karakter. Het faciliteren van 

voorzieningen die niet-Bloemendalers aantrekken is dan ook beperkt. Er is bijvoorbeeld 

geen ruimte voor blaashallen (sporthallen die tijdelijk in de winter geplaatst worden in de 

gemeente) wanneer deze het open landschap verstoren en de ruimtelijke kwaliteit 

verminderen. 

 

Stedenbouw  

Bloemendaal wordt gekenmerkt door het exclusieve woonmilieu. Behoud hiervan is 

belangrijk voor het imago en de status van de gemeente. Om dit woonmilieu in stand te 

houden worden weinig woningen bijgebouwd. De gemeente neemt afstand van de 

woningbouwopgave die er in de MRA regio ligt.  

Het verdichten van de dorpskernen is geen doel op zich. Om het landschap in tact te 

laten is van uitbreiding van woningen geen sprake. Het realiseren van sociale 



woningbouw is een regionale opgave voor de omliggende gemeenten. Verder blijft de 

afkoopregeling voor sociale woningbouw behouden, waardoor geen sociale woningen 

gebouwd worden bij een woningbouwproject met minder dan 15 woningen. De gemeente 

faciliteert alleen nog in woningbouw ten behoeve van de taakstellingen die ons van 

hogere overheden worden opgelegd. 

 

De welstandscommissie moet daarnaast bij bouwvoornemens streng controleren of de 

ruimtelijke kwaliteit gewaarborgd blijft. Ook worden beeldbepalende panden aangewezen 

om sloop van bijzondere en toonaangevende gevels en gebouwen te voorkomen. 

 

Energie en Klimaat 

Het behouden van de huidige ruimtelijke structuur is in zijn eigen vorm duurzaam. Als er 

geen nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden dan zijn er ook geen nieuwe grondstoffen 

nodig. Inwoners zijn vrij hun eigen huizen te verduurzamen zo lang dit niet ten koste 

gaat van de ruimtelijke kwaliteit. 

 

Er worden alleen maatregelen genomen ten behoeve van klimaatadaptatie als dit 

hoogstnoodzakelijk is. Als er problemen ontstaan, zullen we deze aanpakken. Verdichting 

en bebouwing zorgen voor een toenemende hittestress in de gemeente. Dit willen we 

voorkomen. Door niet te bouwen blijft het landschap behouden en is er minder 

verharding. Zo is de gemeente Bloemendaal voorbereid op extreme 

weersomstandigheden. 

 

Recreatie  

Toenemende recreatiedruk binnen de gemeente Bloemendaal leidt tot verloedering van 

de ruimtelijke kwaliteit en het exclusieve woonmilieu. In dit scenario wordt daarom een 

halt geroepen aan toenemende recreatie. Recreatie in de gemeente Bloemendaal is iets 

wat zo veel mogelijk exclusief moet blijven voor inwoners van de gemeente. Dit betekent 

dat de gemeente moet inzetten op strenger beleid voor recreatie. Het is van belang op 

dit punt een sterke positie in te nemen in de MRA-regio, waar over uitbreiding van 

recreatie en verbindingen wordt gesproken.  

 

Recreatie in het duingebied wordt zoveel mogelijk beperkt en is enkel toegankelijk voor 

natuurgenieters. Sporten in de duinen wordt ontmoedigd zodat er geen peloton 

wielrenners of fitnessgroepen in de duinen komen. De duinen zijn voornamelijk bedoeld 

voor mensen die alleen, samen of in besloten zeer kleine groepen komen genieten van 

de natuur. Op het strand en in de duinen staan de natuurwaarden en het landschap 

voorop. Daarnaast moet het strand zo veel mogelijk de Bloemendaals gemeenschap 

dienen en weinig tot geen toeristen. Daarom staan wij zeer terughoudend tegenover het 

uitbreiden en het faciliteren van feesten bij strandtenten. De strandtenten houden een 

maximale openingstijd en het liefst worden er geen feesten gegeven. Ook wordt 

geluidsoverlast van de strandtenten beperkt. Zo behoud je de rust op het strand en het 

duingebied daaromheen.  

 

Er komen geen nieuwe voorzieningen voor overnachtingen bij in de gemeente 

Bloemendaal. Dit voorkomt een groei van het toerisme. Andere vormen van 

overnachtingen moeten ook beperkt worden, bijvoorbeeld door een strikt bed and 

breakfast- en Airbnb-beleid en het voorkomen van de uitbreiding van de campings bij 

Bloemendaal aan Zee en Vogelenzang.  

 

Mobiliteit  

De druk op mobiliteit wordt steeds groter door de toename aan recreanten. Het 

mobiliteitsvraagstuk is ingewikkeld binnen de gemeente Bloemendaal met twee 

treinstations, wegen die naar Zandvoort en het strand van Bloemendaal leiden. 

Daarnaast loopt de Randweg door of langs delen van de gemeente. Sinds maart 2020 is 

er een extra recreatie druk ontstaan door het COVID-19 virus. Er moet een rem komen 

op het faciliteren van deze mobiliteit richting duingebieden en strand.  



De Zeeweg is een te grote weg met teveel capaciteit. Doordat de weg zo veel auto’s 

faciliteert wordt het drukker op het strand en in de kernen Overveen en Bloemendaal. 

Wellicht moet de Zeeweg daarom terug naar één baan. De busverbinding kan verbeterd 

worden met de voorwaarde van alleen haltes binnen de gemeente, om aanzuiging van 

regionale stromen te voorkomen.  

 

Om de mobiliteit richting duingebieden te beperken, moet het aantal parkeerplaatsen 

rond de duiningangen omlaag. Om een aantrekkende werking van bezoekers van buiten 

de gemeente te voorkomen verkleinen of versimpelen we de fietspaden op de Zeeweg. Er 

worden in de duinen geen extra fietspaden, wandelpaden en ruiterpaden aangelegd.  

Naast recreatie leggen ook nieuwe woningen een hoge druk op de mobiliteit. In de 

kernen bestaat al een hoge parkeerdruk en de toename aan woningen vergroot dit. Het 

bouwen van meer woningen zorgt voor een toename van de reeds bestaande 

parkeerproblematiek in de dorpskernen. Het belang van genoeg parkeervoorzieningen 

past bij het exclusieve woonkarakter van de gemeente. Het bouwen van woningen kan 

dus alleen dáár waar de parkeernormen behaald kunnen worden.  

  



Scenario 2 – Ontwikkelen  
 

In het ontwikkelscenario staat het inclusiever maken van Bloemendaal centraal. Denk 

hierbij aan het realiseren van voldoende sociale huurwoningen en het toegankelijk maken 

van recreatie voor iedereen, ook voor de MRA-regio en daarbuiten. Daarnaast draagt 

Bloemendaal zijn steentje bij aan belangrijke opgaves zoals woningbouw, de 

energietransitie, biodiversiteit en klimaatadaptatie. 

Op de kaart hiernaast staan al deze ontwikkelingen 

afgebeeld.  

 

Legenda: 

1. Ontwikkelen Bloemendaal aan Zee  

2. Lightrail 

3. Recreatie faciliteren en spreiden 

4. Splitsen villa’s toestaan 

5. Kernen verdichten 

6. Stations als buitenpoort en OV-hub gebruiken 

7. HOV-verbinding Heemstede – Zandvoort 

8. Nieuwe fietsverbinding door de Waterleidingduinen 

9. Ontwikkelen villa’s tussen Aerdenhout en 

Vogelenzang 

10. Dorpskern uitbreiden 

11. Station Vogelenzang-Bennebroek realiseren  

12. Langzaam verkeersverbinding Vogelenzang – 

Bennebroek verbeteren 

 

Landschap 

De gemeente Bloemendaal wordt gekenmerkt door 

zijn groene landschap. De kwaliteiten van dit 

landschap, de diversiteit en de afwisselingen, worden 

behouden maar er is daarbinnen ook veel ruimte voor 

nieuwe ontwikkelingen. Zo wordt intensief gewerkt 

aan het vergroten van de biodiversiteit en het verbinden van ecologische zones, binnen 

en buiten de gemeente. Het Nationaal Park Zuid-Kennemerland wordt vergroot en NNN 

(Natuur Netwerk Nederland)-gebieden ontwikkeld. Oude watergangen worden hersteld, 

plantsoenen en bermen worden verwilderd en inwoners worden actief gestimuleerd om 

tegels uit hun tuinen te halen en te vervangen door groen. De bollenteelt past door de 

vele gewassenbestrijding niet meer in een toekomstbestendige en duurzame gemeente. 

Agrariërs met bollenvelden worden daarom actief gestimuleerd om over te stappen op 

biologische teelt.  

 

Landgoederen en villa’s worden ontwikkelend en aangepast naar de huidige behoefte. 

Het splitsen van villa’s en landgoederen draagt bij aan de woningopgave in de MRA regio. 

Daarnaast ontstaat er meer ruimte voor recreatie op de landgoederen. Dit zorgt ook voor 

een economische impuls. Voor sommige landgoederen kan dit essentieel zijn voor hun 

voortbestaan. Festivals, theatervoorstellingen en andere evenementen worden 

gestimuleerd. 

 

Sociaal Domein  

Het voorzieningenniveau in de gemeente wordt versterkt en de openbare ruimte 

toegankelijker ingericht. Nieuwbouw in Vogelenzang Oost zorgt voor de versterking van 

het voorzieningenniveau en er worden gemeente breed meer ontmoetingsplekken voor 

ouderen gerealiseerd om eenzaamheid tegen te gaan. We hebben speciale aandacht voor 

dementie en zorgen voor een voldoende aanbod van activiteiten en dagbesteding voor 

mensen met dementie. 

 



Kerkgebouwen zullen in de toekomst minder gebruikt worden voor religieuze doeleinden. 

Een deel van de kerkgebouwen kunnen daardoor in de toekomst een andere 

maatschappelijke functie krijgen. Ook winkels kunnen een functieverandering ondergaan, 

bij leegstand kunnen winkels een andere bestemming krijgen zoals bijvoorbeeld horeca, 

werken of wonen. De kern van de winkelstraten wordt wel behouden. 

 

De scholen zijn toegankelijk voor iedereen. De middelbare scholen dienen als trekpleister 

voor jeugd uit Haarlem en omstreken. De basisscholen faciliteren Bloemendaalse 

kinderen en zijn daarnaast toegankelijk voor kinderen uit andere gemeentes. De 

basisscholen kunnen samen worden gevoegd als dit efficiënter wordt geacht. 

Door het realiseren van blaashallen kan er langer en vaker gesport worden. Dit willen we 

bevorderen. Goede voorzieningen zijn belangrijker dan het overal open houden van het 

landschap. 

 

Stedenbouw  

Er ligt voor de hele MRA-regio een enorme woningbouwopgave. Ook Bloemendaal moet 

hier zijn steentje aan bijdragen. In de kernen moet verdicht worden maar er moet ook 

buiten de dorpsgrenzen worden gekeken, zoals in Vogelenzang Oost en in Bennebroek. 

Daarnaast kunnen de villawijken in Aerdenhout worden uitgebreid richting Vogelenzang. 

Om Bloemendaal inclusiever te maken wordt ingezet op nieuwbouw voor verschillende 

doelgroepen. Er komen meer woningen bij in het lagere en middensegment, zowel huur- 

als koopwoningen. Een groot aandeel van deze nieuwe woningen moet sociale huur zijn. 

Om dit te realiseren moet de mogelijkheid om sociale huur af te kopen bij nieuwe 

ontwikkelingen worden afgeschaft. Om een goede doorstroming te bevorderen worden 

ook woningen specifiek voor ouderen gemaakt. 

 

Nieuwbouw moet circulair, klimaat adaptief en natuur inclusief worden uitgevoerd. 

Hierdoor ontstaan toekomstbestendige wijken en buurten die bijdragen aan de bestaande 

opgaves. 

 

Energie en Klimaat 

De gemeente Bloemendaal moet het verduurzamen van woningen actief stimuleren. 

Idealiter komen er subsidies voor inwoners die willen isoleren of zonnepanelen, een 

warmtepomp of andere duurzame initiatieven willen implementeren. De eisen aan 

ruimtelijke kwaliteit zijn minder belangrijk dan duurzame initiatieven. Daarnaast kijken 

we actief naar plekken in de openbare ruimte waar energieopwekking een optie is en 

volgen we hiermee het voorbeeld van de zonnepanelen boven de parkeerplekken in 

Bloemendaal aan Zee.  

 

We maken Bloemendaal klimaatadaptief door onder inwoners actief te stimuleren hun 

dak te vergroenen, regenwaterafvoer af te koppelen en tegels uit tuinen te verwijderen. 

Ook wordt de openbare ruimte groener ingericht. Daarnaast wordt het weiland bij Veen 

en Duin gebruikt als waterbergingslocatie. Dit komt ook de biodiversiteit ten goede. 

Nieuwe projecten hebben strenge eisen ten behoeve van klimaatadaptatie en worden 

klimaatadaptief opgeleverd. Door al deze maatregelen te nemen kunnen we problemen 

voorkomen voordat ze ontstaan. 

 

Recreatie 

In het ontwikkelscenario heeft recreatie een heel andere functie. Recreatieve 

voorzieningen in Bloemendaal zijn voor de gehele MRA-regio en mogelijk ook daarbuiten. 

Recreatieve voorzieningen worden gefaciliteerd en er wordt gezorgd voor een goede 

spreiding. Ook kijken we naar hoe we de recreatiegebieden kunnen profileren. Samen 

met de gemeente Velsen en de gemeente Zandvoort wordt hiervoor een plan gemaakt. 

Bloemendaal aan Zee is de trekpleister voor toerisme binnen onze gemeente. In dit 

scenario optimaliseren wij deze functie. Recreatie aan het strand moet de ruimte krijgen. 

Dit kan in de vorm van meer strandtenten, meer feesten en meer opties voor watersport. 

Dit wordt ondersteund door het ontwikkelen van faciliteiten aan de Kop van de Zeeweg 



(hotels, parkeerplekken). We kunnen met deze ontwikkeling meeliften op de 

ontwikkelplannen van Zandvoort. 

 

In de duingebieden worden meer faciliteiten aangelegd voor diverse recreanten zoals 

wandelaars, wielrenners en fitnessgroepjes. Het fietsnetwerk wordt ten behoeve van 

recreatie verbeterd en Overveen wordt als toeristisch overstappunt (TOP) gebruikt. De 

landgoederen en villawijken worden onderdeel van het recreatieve netwerk door onder 

andere een landgoederen-fietsroute. Ook zal er verbinding worden gezocht met 

recreatiegebied Spaarnwoude zodat deze recreatiegebieden aan elkaar verbonden zijn.  

 

Om toerisme te stimuleren moet overnachten in Bloemendaal makkelijker worden. De 

toename en groei van campings in Vogelenzang en Bloemendaal is dan ook niet 

ondenkbaar. Daarnaast kunnen er meer hotels komen bijvoorbeeld bij de Kop van de 

Zeeweg of in de kernen. Ook moeten de regels voor bed en breakfasts en Airbnb soepel 

blijven. Ieder die zijn huis wil verhuren moet hier de mogelijkheid toe hebben.  

 

De winkelstraten worden attractiever gemaakt, hiervoor wordt de openbare ruimte 

ingericht als verblijfsruimte. Er wordt ingezet op autovrije winkelstraten. Daarnaast kan 

recreatie in een open landschap plaatsvinden. Hockey- en voetbalvelden worden 

opengesteld voor bezoekers als de sporters er geen gebruik van maken.  

 

Mobiliteit 

Om de woningbouw en recreatie te faciliteren is het nodig mobiliteit slimmer in te zetten 

en nieuwe mobiliteitsmogelijkheden te creëren.  

 

Voor het faciliteren van de stroming richting het strand zijn een light-rail (2) en een 

busverbinding naar het strand nodig. De lightrail maakt vanaf Haarlem station een rondje 

via Zandvoort en de Zeeweg richting station Overveen. De nieuwe buslijn gaat vanaf de 

Haarlemmermeer via station Heemstede-Aerdenhout over de Zandvoorterweg naar 

Zandvoort. Verder moet er een extra fietsroute door de waterleidingduinen (8) komen 

voor een snellere verbinding vanuit Haarlemmermeer richting het strand. Zij kunnen dan 

via een mooie recreatieve route het strand bereiken.  

 

Daarnaast is het heropenen van station Vogelenzang belangrijk om de dorpen 

Vogelenzang en Bennebroek beter te ontsluiten. Dit station kan ook als toeristisch 

overstappunt fungeren, zoals station Overveen. Hiervoor zal opnieuw met ProRail en het 

ministerie worden gesproken. 

 

Om woningbouw te stimuleren wordt de bestaande parkeernorm losgelaten. Hierdoor 

kunnen meer woningen worden gerealiseerd binnen de kernen. Er wordt ingezet op 

nieuwe mobiliteit zoals het versterken van de OV-hubs en het stimuleren van 

deelmobiliteit.  

 

  



Scenario 3 – Middenweg 
 

De middenweg is een scenario tussen ontwikkelen en behouden. Het ontwikkelen van de 

gemeente is in dit scenario mogelijk, maar dit wordt met mate gedaan. Ontwikkelingen 

kunnen niet ten koste gaan van de ruimtelijke kwaliteit en het exclusieve karakter van 

Bloemendaal. In de kaart hiernaast staan de 

ontwikkelingen nog eens afgebeeld.  

 

Legenda: 

1. Recreatie doelgericht spreiden en sturen 

2. Splitsen villa’s onder voorwaarden toestaan 

3. Kernen verdichten 

4. Stations als buitenpoort en OV-hub 

gebruiken 

5. HOV-verbinding verbeteren 

6. Fietspaden naar het strand verbeteren 

7. Dorpskern uitbreiden  

8. Station Vogelenzang-Bennebroek realiseren  

9. Langzaam verkeersverbinding Vogelenzang – 

Bennebroek verbeteren 

 

Landschap  

Het groene karakter van Bloemendaal en de hoge 

ruimtelijke kwaliteit zijn belangrijke pijlers binnen 

de gemeente Bloemendaal. Bij iedere ruimtelijke 

ontwikkeling moet daarom kritisch worden gekeken 

naar de invloed op het landschap.  

 

Om biodiversiteit in de gemeente Bloemendaal te vergroten moet worden gekeken of 

groenstructuren beter verbonden kunnen worden. Daarnaast worden inwoners 

geïnspireerd om zelf maatregelen te nemen en wordt er minder gemaaid.  

Ontwikkelingen op landgoederen zoals het faciliteren van recreatie of splitsing kunnen 

enkel worden toegestaan als dit niet ten koste gaat van de ruimtelijke kwaliteit.  

 

Kleinschalige evenementen op landgoederen kunnen worden toegestaan, grootschalige 

evenementen willen we voorkomen. De omgevingsvisie moet duidelijke kaders stellen 

voor wat er wel en niet mogelijk is. Sommige ontwikkelingen zijn essentieel voor het 

voortbestaan van het landgoed. In dat geval is het extra belangrijk dat er ruimte kan 

worden gegeven aan dat voortbestaan. Het splitsen van villa’s draagt bij aan de 

woningbouwopgave van de MRA maar kan eveneens alleen onder strenge voorwaarden. 

 

Sociaal Domein  

De faciliteiten die Bloemendaal te bieden heeft zijn van goede kwaliteit. Grootschalige 

investeringen binnen het sociale domein zijn daarom enkel denkbaar als dit aantoonbaar 

nodig is, zoals in het dorp Vogelenzang waar het voorzieningenniveau onder druk staat.  

 

Nieuwe bestemmingen voor plekken van ontmoeting kunnen bijvoorbeeld in leegstaande 

kerken worden geplaatst. In winkelstraten wordt alleen bij veel leegstand meegewerkt 

aan functiewijzigingen. 

 

Blaashallen kunnen alleen gerealiseerd worden waar dit de ruimtelijke kwaliteit van het 

binnenduinlandschap niet teveel aantast. Dit betekent dat alleen op het sportpark in 

Bennebroek mogelijkheden zijn. 

 

  



Stedenbouw 

De gemeente Bloemendaal moet bijdragen aan de woningbouw opgave van de MRA. 

Echter mag dit niet ten koste gaan van de ruimtelijke kwaliteit en het open landschap. 

Daarom moeten er voor de ontwikkeling van woningen kritisch worden gekeken in welke 

gebieden woningbouw plaats kan vinden. Bouwen in het buitengebied kan alleen bij 

Vogelenzang Oost. Er wordt bovenal ingezet op het verdichten van de kernen. Om een 

meer divers woningaanbod te krijgen bekijken we de opties of er in het lagere- en 

middensegment gebouwd kan worden. De mogelijkheden voor het afkopen van sociale 

huurwoningen in nieuwbouwprojecten wordt ingeperkt. 

 

Energie en klimaat 

De verduurzaming van de gemeente Bloemendaal is essentieel. Deze verduurzaming 

dient wel hand in hand te gaan met het behoud van de ruimtelijke kwaliteit. Dit betekent 

dat verduurzaming door bewoners wordt gestimuleerd maar dat de eisen aan ruimtelijke 

kwaliteit streng blijven. Daarnaast is energieopwekking in de openbare ruimte enkel 

toegestaan als dit niet ten koste gaat van het groene landschap.  

Bloemendaal maken we waar nodig toekomstbestendiger om beter voorbereid te zijn op 

extremere weersomstandigheden. We vergroenen de openbare ruimte waar kan en 

inwoners worden geïnspireerd om eigen maatregelen te nemen. We nemen actie daar 

waar problemen ontstaan of waar we grotere risico’s zien. 

 

Recreatie  

In dit scenario zetten wij in op het spreiden en zoneren van recreatie in Bloemendaal. 

Recreatie wordt op gewenste plekken beter gefaciliteerd en op andere plekken 

ontmoedigd. Zo blijven er ook rustige plekken en kunnen we het landschap behouden. 

Per gebied wordt aangegeven welke manier van recreatie in welk gebied gewenst is. In 

Bloemendaal aan Zee, de Linneaushof en kleine delen van het duingebied wordt recreatie 

gestimuleerd. In andere delen van het duingebied wordt juist rust gecreëerd om de 

natuur en inwoners van Bloemendaal de ruimte te geven. De zonering wordt in de 

omgevingsvisie uitgewerkt. 

 

Bloemendaal aan Zee is een belangrijk recreatiegebied binnen de MRA en is een plek 

waar we recreatie willen faciliteren. De openbare ruimte rond de Kop van Zeeweg wordt 

verbeterd zodat er een aantrekkelijkgebied ontstaat. Uitbreiden van recreatie op het 

strand is mogelijk als het niet zorgt voor geluidsoverlast. Ook blijft het aantal 

strandtenten beperkt, tot het huidige aantal.  

 

In de meeste duingebieden moet recreatie kleinschalig gehouden worden. 

Natuurgenieters moeten hun plek kunnen vinden in de verschillende duingebieden. De 

enige plek in het duingebied waar recreatie op grotere schaal plaats vindt, is bij het Wed 

(ingang Koevlak).  

 

Daarnaast worden landgoederen en villawijken opgenomen in het recreatieve netwerk 

zodat we de recreatiedruk beter kunnen spreiden en het nationaalpark kunnen ontzien. 

Overnachten in Bloemendaal kan momenteel op de campings en in airbnb’s. Bloemendaal 

wordt over het algemeen meer gezien als toeristische plek voor een dag (strand en 

duingebied) dan als plek waar lang verblijf aantrekkelijk is. Hierdoor is er geen noodzaak 

om de overnachtingscapaciteit in Bloemendaal te vergroten. Daarnaast moet een 

geschikt airbnb-beleid ervoor zorgen dat de leefbaarheid in de kernen niet wordt 

aangetast.  

 

Mobiliteit  

Door de recreatiedruk en de toename van woningen ontstaat er grotere druk op 

mobiliteitsvoorzieningen. Hiervoor wordt de bestaande infrastructuur gebruikt en waar 

nodig aangepast. De route naar het strand wordt verbeterd. Er komen hoogwaardige 

verbindingen voor openbaar vervoer in de vorm van buslijnen die frequent over de 

Zandvoorterweg en de Zeeweg naar het strand rijden. De fietsroute van Aerdenhout naar 



Zandvoort wordt verbeterd. Zo wordt gestimuleerd om met het OV en de fiets te gaan en 

niet met de auto. 

 

Om woningbouw in de kernen mogelijk te maken kan de parkeernorm kan omlaag, maar 

alleen als er geschikte alternatieven zijn. Het is het zaak dat er wordt gekeken naar 

parkeerplekken onder de grond, deelmobiliteit en het verbeteren van de first-mile. Ook 

station Vogelenzang moet worden heropend om verdichting in Vogelenzang en 

Bennebroek mogelijk te maken en de dorpen een beter ov-netwerk te bieden. Hiervoor 

zal opnieuw met ProRail en het ministerie worden gesproken. Ook het verbeteren van de 

mogelijkheden voor langzaam verkeer tussen Bennebroek en Vogelenzang is belangrijk 

om de first-mile aantrekkelijker te maken.  

 

  



Bijlagen 
 

Scenario 1 - Behouden 

 

Legenda: 

1. Gedeelte strand afsluiten voor 

bezoekers 

2. Zeeweg verkleinen 

3. Beeldbepalende gebouwen 

aanwijzen 

 



 
  



Scenario 2 - Ontwikkelen

Legenda: 

1. Ontwikkelen Bloemendaal aan Zee  

2. Lightrail 

3. Recreatie faciliteren en spreiden 

4. Splitsen villa’s toestaan 

5. Kernen verdichten 

6. Stations als buitenpoort en OV-hub 

gebruiken 

7. HOV-verbinding Heemstede – 

Zandvoort 

8. Nieuwe fietsverbinding door de 

Waterleidingduinen 

9. Ontwikkelen villa’s tussen 

Aerdenhout en Vogelenzang 

10. Dorpskern uitbreiden 

11. Station Vogelenzang-Bennebroek 

realiseren  

12. Langzaam verkeersverbinding 

Vogelenzang – Bennebroek verbeteren 

 



 
  



Scenario 3 – Middenweg 

 

Legenda: 

1. Recreatie doelgericht spreiden 

en sturen 

2. Splitsen villa’s onder 

voorwaarden toestaan 

3. Kernen verdichten 

4. Stations als buitenpoort en OV-

hub gebruiken 

5. HOV-verbinding verbeteren 

6. Fietspaden naar het strand 

verbeteren 

7. Dorpskern uitbreiden  

8. Station Vogelenzang-

Bennebroek realiseren  

9. Langzaam verkeersverbinding 

Vogelenzang – Bennebroek 

verbeteren 

 



 


