
Definitief geen horeca op Blaricums strandje in 
zomer 2022; Terugverdientijd voor alternatieve 
strandtent te kort 

 
Het succes van Blaricum Beach in 2019 wordt deze zomer definitief niet herhaald.© Archieffoto Studio 
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Bezoekers van het Blaricumse strandje zullen deze zomer zelf 
broodjes en drank mee moeten brengen, want een 
horecavoorzieningen, in welke vorm dan ook, is definitief van de baan. 

De beoogde uitbaters van die horecavoorziening, Marita Steenbeek en Eric 
Joosen van het Vitusgebouw, zien er voor 2022 geen brood meer in. De 
terugverdientijd voor de investeringen die zij moeten doen voor een 
horecaverkooppunt is inmiddels te kort geworden. 

In mei van dit jaar verleende het college van burgemeester en wethouders 
een vergunning aan Steenbeek en Joosen voor een horecagelegenheid op 
het strand. Tegen de verlening van die vergunning kwam de Vereniging 
Vrienden van het Gooi in het geweer. Zij had bezwaar tegen die vergunning 
en diende een verzoek om een voorlopige voorziening in bij de rechtbank. 
Daarop besloten de beoogde uitbaters hun aanvraag om een vergunning in 
te trekken. 



Blijven zoeken 

Dat was echter niet het einde van het verhaal, want achter de schermen 
bleven de gemeente en de uitbaters zoeken naar mogelijkheden om toch een 
horecavoorziening op strand mogelijk te maken. Een simpele 
verkoopwagen, zoals die tijdens de coronaperiode werd ingezet, was voor de 
uitbaters geen optie omdat vanuit zo’n wagen geen alcohol mag worden 
verkocht. 

Na (ambtelijke) gesprekken met de provincie en de Vrienden van het Gooi 
kwam de rand van de parkeerplaats op het gras tegen de bomenrand in 
beeld. Daar een kleine horecavoorziening plaatsen, samen met een 
verkoopwagen op het strand, leek wél haalbaar. Maar daarvoor was 
toestemming nodig van Staatsbosbeheer. Deze natuurorganisatie werd om 
die toestemming gevraagd, maar een snel antwoord bleef uit. 

Gok 

Al met al is inmiddels zoveel tijd verstreken dat de horeca op het strand op 
z’n vroegst pas half juli van start zou kunnen gaan. Die gok durven de 
uitbaters niet meer aan. Zij moeten in de voorzieningen investeren en 
vrezen dat hun terugverdientijd te kort wordt. Dat heeft ze doen besluiten 
om voor de zomer 2022 af te haken. 

 


