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Scenario’s

• Scenario’s bewust zeer uitgesproken

• Nu drie:
– Behouden

– Middenweg

– Ontwikkelen

• Scenario’s verwijderen/toevoegen/aanpassen



Vanavond

• Geen inhoudelijke discussie

• Niet ‘dit scenario is beter dan dat scenario’

• Wat wilt u uitgewerkt zien?



Scenario
Behouden

Legenda:

1. Gedeelte strand afsluiten voor 
bezoekers

2. Zeeweg verkleinen

3. Beeldbepalende gebouwen 
aanwijzen

 



Scenario
Behouden

“De gemeente neemt afstand van de woningbouwopgave 
die er in de MRA regio ligt. “

“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. “

“Het bouwen van meer woningen zorgt voor een toename 
van de reeds bestaande parkeerproblematiek in de 
dorpskernen.”



Scenario
Behouden



Scenario
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
Ontwikkelen

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

“Door het realiseren van blaashallen kan er 
langer en vaker gesport worden” 

“Voor het faciliteren van de doorstroming 
richting het strand zijn een light-rail en een 
busverbinding naar het strand nodig. “



Scenario
Ontwikkelen



Scenario
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

 



Scenario
Middenweg

“Kleinschalige evenementen op landgoederen kunnen worden 
toegestaan, grootschalige evenementen willen we voorkomen. “

“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.”

“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. “



Scenario
Middenweg



Scenario
…

• Komt er nog een scenario bij?

• Wat moet er nog op de kaart?

• Wat moet er nog op de schuifbalk?

• Verder uitwerken?



Hoe verder?

• 12 oktober commissie

• 11 november gemeenteraad
– Stemmen over totaal of

– Stemmen per scenario

• Participatie
– Werkateliers
• Belangengroepen

• Loting

– Bewonersavond
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