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IJmuiden krijgt een klimaatcentrum. Het heet BRAK! en het gaat bezoekers informeren over onze kust en het
klimaat. Duinbehoud gaat mogelijk een bijdrage leveren aan de realisatie van het centrum.
Klein beginnen
De plannen voor het centrum waren er al een tijdje, maar het duurde even voordat alle partijen het eens
waren over de opzet. Na twee jaar brainstormen en overleggen krijgt het ‘Kust Informatie en Innovatie
Centrum BRAK!’ het groene licht van de gemeente Velsen. Het centrum zal klein beginnen, met een
tijdelijke tentoonstelling op een voorlopige locatie, vlakbij de Kennemerboulevard. Deze ‘testfase’ staat op
de planning voor 2018. Op basis van de resultaten gaat de gemeenteraad van Velsen in 2020 besluiten om
wel of niet te investeren in een nieuw gebouw voor BRAK!. Zo ja, dan steekt de Gemeente er maar liefst 2,9
miljoen in. Het gebouw moet namelijk 1000 tot 1400m² groot worden en een ‘landmark’ voor de omgeving.
Kust en klimaat
In het centrum kunnen de toekomstige bezoekers themavoorstellingen bekijken en lezingen en debatten
bijwonen. Ook komt er een educatieprogramma over natuur en milieu en zullen er excursies georganiseerd
worden vanuit het centrum. BRAK! zal bezoekers informeren over onderwerpen als windenergie, milieueffecten van industrie, natuurbeheer, zeevervuiling en bescherming van vissoorten.
IJmuiden is volgens de initiatiefnemers de uitgelezen plek voor BRAK!: “IJmuiden is een plek van uitersten.
Menselijke bedrijvigheid staat pal naast pure natuur. Net als het zand in je schoenen, voel je dat het
schuurt. Juist hier zorgt beleefcentrum BRAK! dat werelden bij elkaar komen.”
Duinbehoud en Brak!
Voor nu ligt er een intentieovereenkomst, getekend door de gemeente Velsen, het Pieter Vermeulen
Museum, Natuurmonumenten, SARCC (Search and Rescue Craft Center), KIMO Nederland en België, PBN.
Het doel is dat daar meer partners bijkomen, die gaan meehelpen het centrum te realiseren. Duinbehoud
wil graag van de partij zijn. Daarom heeft duinconsulent en voormalig directeur Marc Janssen de afgelopen
twee jaar deelgenomen aan heel wat inspraakavonden. “Ik heb de gemeente aangegeven dat Duinbehoud
een actieve bijdrage kan leveren aan het informatiecentrum”, laat hij weten. De gemeente Velsen lijkt daar
graag op in te gaan, overleg over de rol van Duinbehoud volgt binnenkort.
Meer informatie
BRAK! mag dan volgend jaar zijn deuren openen, het toekomstige centrum heeft nu al een uitgebreide
website (http://brakijmuiden.nl/ ) , waarop de initiatiefnemers alle plannen uit de doeken doen.

