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Het rommelt bij Bloemendaal aan Zee. De
gemeente heeft een rem gezet op de strandfeesten.
De risico’s voor de openbare orde en veiligheid zijn
te groot, aldus de gemeente. Beachclub Vroeger pikt
de inperking niet en stapte naar de rechter in
maart. Die ronde heeft Vroeger gewonnen. Maar de
gemeente legt zich daar niet bij neer. Er staat veel
op het spel, want de evenementen zijn een
goudmijn voor het strand.
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Bloemendaal aan Zee Q ,,We begrijpen niet waar de gemeente
Bloemendaal mee bezig is’’, vertellen Gerlof Funke Küpper (eigenaar)
en Peter Baelemans (bedrijfsleider)
van Beachclub Vroeger.
,,Jarenlang vond de gemeente onze
feesten geen enkel punt. Sterker
nog, de gemeente heeft dit strand
altijd enorm gepromoot als een
soort Amsterdam by the beach. Nu
zijn de evenementen opeens een
groot probleem.’’
Vroeger, Woodstock, Fuel en
Bloomingdale zijn de grote gangmakers op het Bloemendaalse
strand. De feesten worden georganiseerd door een evenementenbureau dat ook de kaartverkoop regelt. De drankomzet is voor de
beachclubs. Elk weekend levert
flink wat geld op.

Vroeger vindt het onbegrijpelijk
dat de gemeente de evenementen
wil afremmen. ,,De paviljoenhouders hebben alles piekfijn geregeld.
We zorgen voor bewaking, hulpverlening van de reddingsbrigade,
een mobiel team tijdens het feest,
portofoons om met elkaar in contact te staan, en verkeersregelaars.
Er is om de twee weken overleg
over de feesten met iedereen, ook
met de gemeente en de politie. Wat
komt er en hoe gaan we het aanpakken?’’
,,We voeren een zerotolerancebeleid. Wie anderen lastig valt, gaat
eruit. Mensen worden bij binnenkomst gefouilleerd. Drugs worden
in beslag genomen. We doen het
maximale om het zo veilig mogelijk te maken.’’
,,Er doen zich hier niet meer incidenten voor vergeleken met andere
uitgaansgebieden, eerder minder.
De gemeente liet zich tot voor kort
regelmatig uit over hoe goed we

Beachclub
Vroeger begrijpt
weinig van
houding
gemeente
Uit je dak gaan met het strand en de zee als perfecte achtergrond, maar de veiligheidsrisico’s zijn te groot, vindt de gemeente Bloemendaal.

het hier voor elkaar hebben. Nu
lijkt niets meer goed te zijn.’’

Paniek
Funke Küpper kwam er september
vorig jaar achter dat de gemeente
het aantal feesten drastisch wilde
inperken. ,,Mij werd meegedeeld
dat er nog maar 10 feesten per jaar
per paviljoen georganiseerd mochten worden. Toen ik de andere
beachclubs informeerde brak er
paniek uit. De gemeente stelde een
overgangsregeling voor van 16
feesten per paviljoen. De andere
clubs zijn hierin meegegaan. Wij
niet. De gemeente speelde het

vervolgens hoog en legde ons een
dwangsom op voor drie geplande
feesten in maart.’’
Er kwam een rechtszaak, waarvan
Vroeger de eerste ronde heeft gewonnen. De beachclub mag feesten
blijven geven zonder een evenementenvergunning aan te vragen.
Een melding per feest volstaat, net
als in voorgaande jaren. Maar de
gemeente legt zich daar niet bij
neer. Het juridisch gevecht wordt
voortgezet. Deze week heeft de
club een nieuwe dwangsom gekregen voor elk komend feest. Funke
Küpper en Baelemans begrijpen er
niets van. ,,We hebben toch gelijk

gekregen van de rechter?’’
Advocaat Maurice Frantzen, die
Vroeger bijstaat, vindt het allemaal
erg ver gaan wat de gemeente doet.
,,Het is een bedenkelijk spelletje
waarin alles er op gericht is om
Vroeger een koppie kleiner te maken. Een tijd geleden drong de
burgemeester bij ons aan op een
eerlijke manier van omgaan met
elkaar. Daar merken we weinig
van.’’
Zijn de feesten te massaal en onbeheersbaar? Funke Küpper en Baelemans vinden van niet. ,,We doen er
alles aan om het geheel zo veilig
mogelijk te maken. Ga maar na: er

komen hier elke week duizenden
mensen of meer. Er zijn amper
incidenten. Ook overdag zit het
hier met mooi weer hartstikke vol.
Niks aan de hand.’’

VIP-tafels
Ook de VIP-tafels zijn volgens
Vroeger momenteel onder controle.
Bij de VIP-tafels gaat het vooral om
zien en gezien worden, het drinken van champagne en andere luxe
dranken. Volgens burgemeester
Bernt Schneiders, de voorganger
van Roest, lokken de tafels 'machogedrag' uit.
,,Volgens Schneiders kwamen er

Verhalen over rellen bij strandfeesten zijn ’zwaar overdreven’
Margot Klompmaker

Bloemendaal Q ,,Opgeklopt door
de media. Al die verhalen over de
ellende bij strandfeesten in Bloemendaal aan Zee zijn zwaar overdreven’’, vindt Ruud Cloeck van
Reddingsbrigade Bloemendaal.
Cloeck is al jarenlang nauw betrokken bij de hulpverlening rond de
evenementen.
,,Als hier 10 duizend feestgangers
zijn en we krijgen in totaal vijf
man binnen bij de EHBO is dat
toch niks? Een paar dronken lui,
een bezeerde knie en iemand die
een knal voor zijn kop heeft gekregen. Dat is het. Vergelijk het nou
eens met een avondje stappen in
het centrum van Haarlem of Amsterdam in het weekend. Je wilt

niet weten wat daar allemaal gebeurt.’’
Bloemendaal aan Zee. Het is de
ideale feestlocatie, ver weg van de
bebouwde kom. Waar je uit je dak
kunt gaan met strand en zee als
perfect decor. De evenementen
trekken duizenden bezoekers uit
binnen- en buitenland, maar zorgen ook voor discussie. De media
staan bol van de verhalen over
vechtpartijen, massaal drugs- en
alcoholgebruik en een agressieve
sfeer. Een paar weken geleden
werd iemand in de buik gestoken
en is er in een tent een schot gelost.
De burgemeester van Bloemendaal
sprak over ’schokkend geweld’ en
is zeer bezorgd.
Cloeck deelt die zorgen niet. ,,Bij
elk feest zijn we erbij, met een arts,

politie, bewaking en strandtenteigenaren. Echt, het loopt vrijwel
nooit uit de hand. Een enkele keer
als een stel amokmakers komt om
rotzooi te trappen. Dat soort lui
heb je overal. De bewaking die hier
werkt vindt het bij ons een eitje
vergeleken bij wat ze meemaken in
Amsterdam.’’
Hij laat een filmpje zien van een
feest vorig jaar dat op ongeregeldheden uitliep. ,,Er kwamen te veel
mensen op af, het was te vol. De
politie verzocht mensen te vertrekken. Veel bezoekers gingen rustig
weg, kijk maar. En ja, er waren een
paar die het niet pikten en begonnen te muiten. De media kloppen
dat dan meteen op tot massale
vechtpartijen. Die hebben wij niet
gezien.’’

En de steek- en schietincidenten
van een paar weken geleden?
Cloeck: ,,De man die gestoken
heeft stond buiten iemand op te
wachten met wie hij een akkefietje
had. Hij was niet op het feest. Van
het schietincident weet ik niets af.’’
Volgens Cloeck is er een veel te
negatief en eenzijdig beeld van de
badplaats ontstaan. ,,Strandtenteigenaren doen echt hun best om
alles zo goed mogelijk te laten
verlopen. Logisch, want hun zakelijke belangen zijn groot. Met die
feesten verdienen ze veel geld. En
het gaat ook vrijwel altijd goed
ondanks de enorme aantallen bezoekers.’’
De ruige tijden dat zijn hele post
vol lag met geflipte feestgangers is
voorbij, benadrukt Cloeck. ,,Ik zeg

San Blas: ’De
belangen zijn te
groot geworden’

emmertje en schepje op het strand
in de weer is. De badplaats heeft
twee gezichten, vindt Cloeck. ,,Op
een zonnige dag zit het hier vol
met ouders met kinderen. De feestgangers komen pas na 17 uur. Dat
is ander publiek.’’

San Blas
niet dat er minder drugs en alcohol
worden gebruikt. Er wordt nog
steeds flink gedronken en er gaan
ook de nodige pillen doorheen.
Maar er zijn wél minder incidenten.’’
Het Bloemendaal aan Zee als ongeremde feestplek staat ver af van het
beeld dat de gemeente Bloemendaal zo graag wil promoten: een
plek waar je peuter lekker met een

Martine van Rossum van strandpaviljoen San Blas denkt soms met
weemoed terug aan de tijd dat het
in Bloemendaal aan Zee nog ’rustig
was met af en toe een feestje’. Met
haar zaak zit ze precies tussen
Vroeger en Bloomingdale in, de
twee grootste tenten. ,,Bij mij zijn
er geen grote evenementen. Ik heb
een gewone, normale strandtent
waar je wat kunt drinken en eten,
maar ik merk dat mensen wegblij-

ven. Ze worden afgeschrikt door de
negatieve publiciteit. Met een mooi
weekend is het bij mij leeg, terwijl
het in Zandvoort vol zit.’’
Er zijn te veel feesten, vindt ze, en
die trekken te veel bezoekers aan.
,,Een groot evenement is niet alleen een avond herrie, nee, je zit
soms dagen in de rotzooi vanwege
de opbouw met vrachtwagens die
heen en weer rijden. Dan is het bij
mij dus leeg. Ik heb geen ruzie met
de buren en dat wil ik ook niet,
maar blij word ik hier niet van.’’
,,Je zit op het verkeerde strand,
hoor ik soms. Moet ik dan verhuizen? Ik zit hier al negentien jaar.
De gemeente heeft dit uit de hand
laten lopen. De belangen zijn te
groot geworden. Hoe draai je dit
terug?’’
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vooral criminelen op af’’, vertellen
de heren van Vroeger. ,,Maar wij
kunnen niet aan de buitenkant
zien of iemand een crimineel is of
niet. Een pak geld zegt niks. We
krijgen hier ook voetballers en
artiesten over de vloer die wat te
besteden hebben. We hebben afgesproken om per evenement niet
meer dan tien VIP-tafels aan te
bieden. Ook moeten er voor de
helft vrouwen aan tafel zitten. De
tafel staat in een aparte ruimte en
er is bewaking bij.’’
Excessen? ,,Welnee. Er staan echt
geen meisjes op de tafel te dansen
of dat soort gekkigheid. Daar zijn

de tafels veel te gammel voor’’,
zeggen ze lachend.

Schadeclaim
Andere beachclubs - op San Blas na
- wilden niet in de krant reageren.
Beachclub Bloomingdale mag tot
26 juni geen feesten organiseren
vanwege een schietincident. De
club wil buiten de publiciteit blijven omdat Bloomingdale en een
aantal andere clubs nog steeds in
gesprek zijn met de gemeente over
de gang van zaken rond de feesten.
Bij de gemeente zouden onder
meer schadeclaims zijn neergelegd
vanwege inkomstenderving.

Burgemeester Roest: ’Ik doe wat ik kan’
Burgemeester Elbert Roest van
Bloemendaal wil een rem op de
evenementen bij Bloemendaal
aan Zee. Volgens hem zijn de
openbare orde en veiligheid in
gevaar.
De massale strandfeesten, de
jonge mensen die er ongeremd
drugs en alcohol gebruiken, de
enorme politie-inzet die ten
koste gaat van de dorpen van
Bloemendaal: het is buiten alle
proporties, vindt Roest. ,,De
balans is zoek.’’ Maar, zo voegt
hij eraan toe, ,,ik kan niet in een
paar maanden ongedaan maken
wat in twintig jaar is opgebouwd.’’
,,We hebben geprobeerd een rem
te zetten op het aantal feesten en
afspraken gemaakt met exploi-

tanten. Beachclub Vroeger wilde
dat niet en heeft van de voorzieningenrechter gelijk gekregen.
We gaan daartegen in beroep,
maar dat loopt allemaal nog. We
controleren en handhaven waar
mogelijk. Ondertussen zijn er
bijna elke week feesten.’’
Volgens Roest werken politie en
de gemeenten Bloemendaal,
Zandvoort en Heemstede nauw
samen wat betreft de aanpak van
grote feesten op het strand. ,,De
politie-inzet kost de samenleving
ontstellend veel geld. Ik vind dit
een volkomen scheve situatie.
Bovendien worden er ook gebiedsagenten ingezet die dan niet
in onze dorpen kunnen patrouilleren.’’
Het organiseren van strandfees-

ten is big business, weet Roest. Er
wordt dik aan verdiend. Sommige bezoekers lopen rond met
tienduizenden euro’s. ’Criminelen’, wordt gefluisterd, al wil
Roest dat niet met zoveel woorden zeggen. Zijn grootste zorgen
betreffen de orde en veiligheid.
De strandfeesten zijn volgens
hem te massaal en te explosief.
,,Drugs en alcohol kunnen leiden
tot onberekenbaar gedrag. Een
enorm risico.’’
Ook nu de zaak onder de rechter
is kan Roest wel wat doen. ,,We
kunnen eisen stellen bij vergunningen. Ook gaan we kijken of er
op feesten alleen maar kan worden gepind in plaats van cash
betaald. Voor de rest is het een
zaak van lange adem.’’

