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Muziekfestival buiten betekent: herrie, drank en drugs. Dáár gaat het de bezoekers ook om. De 

weduwe Borski is er met de haren bijgesleept, als culturele / historische schaamlap; weinigen 

kenden haar, en zo interessant is ze nou ook niet geweest. 

Toen circuit van Zandvoort zijn UBO-dagen (onbeperkt geluid) wilde uitbreiden naar 12 (excl. 

oefendagen) heeft B’daal bezwaar gemaakt; ook tegen de Formule-1; helaas zonder succes.    Als 

B’daal nu zèlf een bron van lawaai creëert in het midden van zijn gemeente, is B’daal zijn 
geloofwaardigheid voorlopig wel goed kwijt. 

Een festival eist de publieke ruimte van het luchtruim op. Een groot deel v.d. gemeente zal door 

lawaai worden gedomineerd. Hebben wij niet al genoeg aan Caprera, Spaarnwoude, Zandvoort, 

Bloemendaal aan Zee en Bevrijdingspop (dringt van De Hout door tot in B’daal -dorp)? Caprera (half 

in een kom) heeft goedbedoelde geluidsmaatregelen genomen. Dat is duur, en zou door de 

organisatoren in één keer betaald moeten worden (niet jaarlijks festival, onzalige gedachte !!). 

Maar vàlt er wel iets te dempen aan geluid dat voor 1000 bezoekers te horen moet zijn (en hàrd 

natuurlijk, dat is tegenwoordig gangbaar)? 

 

Schade aan Elswout: krijg een indruk door te kijken naar De Hout na (één dag van) 5 mei (hoeveel 

dagen duurt het festival?). Normaliter mag je op Elswout niet één hond los laten lopen; en dan nu 

wèl 1000 feestgangers?? 

 

Maar festival doet ook meer in het algemeen schade aan B’daalse sfeer en tast het karakter van de 

plaats aan. 

 

Voor WIE wil het bestuur hier eigenlijk  aan meewerken??? 

Niet voor de Bloemendalers!! De tegen-petitie is al meer dan 3000 x getekend. Is enorm op een 

bevolking van  ca. 25.000. Wie dit niet overtuigend vindt, moet maar eens een referendum of 

petitie houden. Vergeet dan vooral niet de bewoners van het Ramplaankwartier er bij te betrekken: 

zij wonen náást het festival. 

Het antwoord moet wel zijn: voor de mensen die er aan willen verdienen (organisatoren, 

terreineigenaar, spelers, horeca en anderen). De gebakken peren zijn voor de Bloemendalers. 

Er zullen wel wat jongeren uit Bloemendaal op af komen. Maar waarschijnlijk toch vooral  -- kijk 

maar naar B’daal aan Zee en Zandvoort --  : mensen van verder weg, veel  Amsterdammers èn Air-

BNB-gangers, m.n. Engelse jongeren(“op naar Amsterdam-Beach”!). Kijk ook eens naar 
krantenfoto’s van festivals in den lande: willen wij B’daal  aan verloedering prijs geven? 
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