
Camera’s, verblijfsverbod en een waakzame 
toiletjuffrouw; Blaricum haalt alles uit de kast om 
het strand leuk te houden 

 
Alles wordt uit de kast gehaald om het Blaricumse strandje veilig en schoon te houden. De afhaalkar 
(rechts) keert deze zomer terug. 
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Vandalisme en overlast op het Stichtse strandje in Blaricum zijn nooit 
helemaal te voorkomen, maar het Blaricumse college van 
burgemeester en wethouders wil wel alles op alles zetten om ze 
komende zomer tot een minimum te beperken. Intensiever en meer 
zichtbaar toezicht, strengere regels, beveiliging en camerabewaking en 
zelfs een toiletjuffrouw die een oogje in het zeil houdt. Niets is te dol 
om het leuk te houden op het strand. 

In een plan van aanpak zet het college uiteen wat het deze zomer denkt te 
gaan doen om narigheid op het strand te voorkomen. Dat plan komt er 
nadat raadsleden vorig najaar vragen stelden over vernielingen op het 
strand. B en w gaan er van uit dat het komende zomer, net als vorig jaar, 
onder invloed van corona extra druk zal worden op het strand. 



Voor het toezicht op het strand kijkt de gemeente primair naar de boa’s. 
Voor hen wordt daar toezicht houden een prioriteit. Omdat zij onmogelijk 
dag en nacht op het strand kunnen zijn, is een stoplichtmatrix ontwikkeld. 
Dat model kent groene, oranje en rode dagen. Op groene dagen is het slecht 
weer en dus weinig boa-toezicht nodig. Op oranje dagen is het warmer dan 
20 graden en wordt drukte verwacht. Op rode dagen is het warmer dan 25 
graden en worden (te) veel mensen, overlast en vandalisme voorzien. Hoe 
drukker op het strand, hoe vaker de boa’s aanwezig moeten zijn. 

Extra toezicht 

Zij kunnen bij te grote drukte verkeersregelaars inzetten en met hekken de 
weg naar het strand afsluiten. Op oranje en rode dagen van 1 mei tot en met 
1 september zijn de toiletten op het strand open en worden onderhouden 
door een toiletpersoon. Die staat in directe verbinding met de boa’s en kan 
hen waarschuwen bij narigheid. Bij hun werk zullen de boa’s verder hulp 
krijgen van ondersteuners handhaving en toezicht. Voor de inzet van deze 
extra krachten denkt het college een eenmalige (corona)uitkering van het 
Rijk te kunnen krijgen. 

Behalve de boa’s gaat ook de politie zich vaak laten zien op het strand en in 
de aangrenzende wijken. Tevens is er afgesproken dat de politie extra 
capaciteit inzet als er sprake is van overlast. De jeugdagent en de 
jongerenwerker gaan samen bekijken hoe zij op vernieuwende wijze in 
contact kunnen komen en blijven met de jeugd op het strand. 

Verblijfsverbod en camera’s 

Hoewel er van dat zichtbare extra toezicht heus wel een preventieve werking 
zal uitgaan, rekent het college zich niet rijk. Het is immers geen oplossing 
voor de avond en de nacht. Daarom worden enkele regels aangescherpt en 
mogelijke nog te nemen maatregelen voorbereid. Zo wordt de weg 
vrijgemaakt voor een betredigs- en verblijfsverbod dat het college tussen 
bepaalde tijden kan afkondigen. Ook een verbod op het nuttigen of in bezit 
hebben van alcohol wil het college als stok achter de deur achter de hand 
hebben. Tenslotte wordt ook het inhuren van commerciële beveiligers en de 
inzet van camera’s als ultieme middelen voorbereid. 

Bezoekers van het strand zullen via nieuwe blauwe strandborden 
geattendeerd worden op de regels waaraan zij zich moeten houden. Daarbij 
gaat het niet alleen om het opruimen van de eigen rommel, maar ook om 
het hondenverbod dat er in de zomermaanden geldt en om het verbod op 
het stoken van vuur en barbecueëen op andere plekken dan in de vaste 
barbecues op het strand. 



Ook deze zomer horeca vanuit een afhaalkar 

Net als vorig jaar wordt de horeca op het Blaricumse strandje ook deze 
zomer weer verzorgd vanuit een afhaalkar, afhankelijk van de 
coronaregels mét of zonder terras. Uitbaters Marita Steenbeek en Erik 
Joossen verwachten vanaf 1 mei weer operationeel te kunnen zijn op het 
Blaricumse strand. 

Anders dan met Blaricum Beach, de tijdelijk strandtent die zij twee jaar 
geleden een zomer lang met veel succes exploiteerden, staat de kar er 
alleen bij mooi weer. Om het opbouwen van een strandtent als Blaricum 
Beach rendabel te maken moeten de uitbaters er zeker van zijn dat zij een 
hele zomer lang, van april tot en met oktober, open kunnen blijven. Die 
zekerheid is er, net als vorig jaar, als gevolg van de coronamaatregelen nu 
niet. 

,,We kunnen dat risico niet nemen, dus zijn we er vanaf 1 mei met de kar 
die wij ook vorig jaar hebben gebruikt. Dat is toen best goed gegaan. Uit 
reacties merken we dat de mensen ook nu al weer staan te trappelen. We 
gaan het gewoon weer gezellig maken. Mét of zonder terras.’’ 
 


