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Betreft: Bloemendaalse strand 

Geacht College, 

Mijn vrouw en ik zijn trouwe bezoekers van het Bloemendaalse strand. Jaar voorjaar hebben 
wij opspuiting met zand gezien en vervolgens het opgespoten zand weer zien verdwijnen. Per 
heden ligt het Bloemendaalse strand weer heel laag, zodat (weer) een forse zandsuppletie 
nodig is. Zo blijft u aan de gang en ligt het strand vaak te laag en ontstaan er ook gevaarlijke 
stromingen. In dat verband twee suggesties: 

1. Aanleg van 2 brede wandelpieren met "rotonde"op het eind 
Op zich zijn zulke wandelpieren best leuk: het gewilde Playa de las Americas op Tenerife 
zit er vol mee en met tussen hun pieren mooie baaitjes. Mensen vinden het leuk op zo'n 
wandelpier te lopen ter verpozing in hun strandtijd en een ronde bredere uitbouw 
("rotonde") aan het eind van de pier is een uitkijk en zeevisserspunt. Uw strand gaat er 
enorm op vooruit: het wordt hoger, breder en ook veiliger èn je kunt achter de pier gaan 
liggen voor luwte tegen noordelijke winden. Als u ook nog zorgt voor wat mossed ,en ,. , 
alikruikenzaad heeft u t.z.t. ook eetbare schelpzoekers. 

2. Toeristische en recreatieve uitbouw in zee 
Als u de Zeeweg 400 meter doortrekt de zee in met aan elk van de beide kanten 250 meter 
grond, veroverd op de zee, dan heeft u lOha tot uw beschikking voor leuke dingen, bijv. een 
soort bebouwing, die lijkt op Bergen aan Zee en niet bijv. de bebouwing van het 
Langevelderslag. Het mooie van dit plan is, dat het de Gemeente Bloemendaal geen geld 
kost: een goede projectontwikkelaar weet hoe hij zo iets moet bouwen en met 
verkoop/verhuur van het nieuwe onroerend .goed op deze Bloemendaalse Kaap houdt hij 
nog genoeg rendement over. Voor de Gemeente Bloemendaal dus geen kosten, maar wel 
opbrengsten nl. uit de WOZ. Het voordeel van deze uitbouw in zee is tevens dat u op de 
aanpalende stranden geen last meer hebt van steeds weer terugkerende strandafslag met 
zandsuppleties. 

Ik veroorloof mij op te merken dat wat de Gemeente Velsen kon, nl. het nieuwe grote 
IJmuiderstrand, de Gemeente Bloemendaal zeker ook kan en misschien nog wel mooier en 
attractiever. Bij voorbaat succes toegewenstf K> 

Met vriendelijke groeten, 

B. Bakker 

Cc: Gemeenteraad Bloemendaal 


