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1. Inleiding 

In 2020 heeft de gemeente Zandvoort de nota Watersportzonering Zandvoort vastgesteld. Over deze 

nota is vanaf 2017 in een enigszins rommelig verlopen participatietraject gesproken. Bij het strand zijn 

veel partijen betrokken en ieder heeft een belang of mening. Het strand van Zandvoort is populair, niet 

alleen bij Nederlanders, ook bij Duitsers. Bijna drie kwart van alle buitenlandse gasten op 

kampeerterreinen, huisjesterreinen en groepsaccommodaties in Nederland komt uit Duitsland. 

Zandvoort is bij de Duitsers de meest gezochte vakantiebestemming in Nederland met 24.000 

zoekopdrachten per maand1. Door Corona bleven in 2020 en 2021 veel Duitsers weg, maar ook onder 

Nederlanders is het strand van Zandvoort van oudsher een populaire bestemming. Het kan daarom 

erg druk zijn op het strand.  

 

Om de drukte op het strand in goede banen te leiden is de nota Watersportzonering Zandvoort 

opgesteld en vastgesteld door het college. Afgesproken is dat de nota in 2021 zou worden 

geëvalueerd en waar nodig aangescherpt. De gemeente heeft aan Waterrecreatie Advies gevraagd 

deze evaluatie uit te voeren en voor zover nodig aanbevelingen te doen voor het seizoen 2022.  

In 2013 en 2014 is Waterrecreatie Advies betrokken geweest bij de discussies over de 

watersportzonering, veiligheid en informatievoorziening op het strand van Scheveningen. Met alle 

betrokkenen zijn destijds gesprekken gevoerd en dat heeft in 2016 in Scheveningen geresulteerd in 

de nieuwe Strandnota 2017 – 2022, Het strand is van iedereen2. Uit die titel komt het dilemma al een 

beetje naar voren. De belangen zijn groot, maar het strand is openbaar en niemand kan zich het 

strand toe-eigenen. Dat geldt ook voor de zee. Met elkaar moet je het oplossen en daarom is het 

belangrijk dat eventuele problemen met elkaar besproken worden. Daarvoor is deze evaluatie 

bedoeld.       

   

1.1. Opdracht 

Het strand, de kampeermogelijkheden en de vele strandtenten zijn populair, maar dat geldt ook voor 

alle soorten watersport en de surf- en kitesurfscholen. Zandvoort mist een haven, maar vanaf het 

strand kan gevaren worden met o.a. catamarans. Verder worden allerlei strandwatersporten beoefend 

zoals golfsurfen, kitesurfen, windsurfen, suppen en bijvoorbeeld coastal roeien en kanoën. Elke sport 

ontwikkelt zich en dat geldt ook voor de watersport. Tijdens de Olympische Spelen van 2024 in Parijs 

zullen vijf van de tien zeilklassen gebruik maken van een boot of board op een draagvleugel, een foil. 

Dat zal zijn bij het kiten (2x), het surfen (2x) en in de catamaran-klasse.   

 

 

 

 

 

 

Een van de Olympische 

klassen in 2024, de foilende 

Nacra 17. De boot vaart op 

“vleugels” of foils boven het 

water.  

 

 

 
1 Bronnen CBS-onderzoek 2020 en Markdata.nl, publicatie RekreaVakkrant november 2021 
2 https://www.waterrecreatieadvies.nl/nl/projecten/watersport-haagse-stranden.html 
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In hoeverre deze ontwikkeling invloed heeft op de strandwatersporten in Zandvoort, of langs de 

Nederlandse kust, komt later in deze rapportage aan de orde.  

 

Voor deze evaluatie moeten 5 vragen worden beantwoord: 

1. Afweging en onderbouwing voor een meldplicht versus een vergunningensysteem 

2. Beleid voor voertuigen en vaartuigen op het strand beter integreren in de watersportzonering 

3. Het beleid beter inbedden in de APV 

4. Opnemen voortgang communicatie en bebording m.b.t. de nieuwe zonering 

5. Beoordelen effectiviteit huidige handhaving watersportzonering. 

 

Om de vragen te kunnen beantwoorden is met de gemeente afgesproken dat in ieder geval 

navolgende partijen worden geïnterviewd: 

a. De surf- en kitesurfscholen die in Zandvoort actief zijn 

b. Watersportvereniging Zandvoort en de (vertegenwoordigers van) particuliere catamarans bij 

Sandy Hill 

c. De Reddingsbrigade Zandvoort (ZRB) en de KNRM, station Zandvoort 

d. De Federatie van Kampeerverenigingen te Zandvoort 

e. De Vereniging voor Strandpachters Zandvoort 

f. Spaarnelanden, verantwoordelijk voor beheer en onderhoud van de openbare ruimte 

g. Sportraad Zandvoort (onafhankelijk adviesorgaan). 

 

1.2. Aanpak 

Na het startoverleg met de gemeente is conform de in 2013 gebruikte methodiek in Scheveningen een 

overzicht gemaakt van alle surfscholen die actief zijn in Zandvoort. Daarvoor is gebruik gemaakt van 

internet in aanvulling op de scholen die genoemd worden of op kaarten vermeld staan in de Nota 

Watersportzonering. Voor zover te achterhalen zijn ook alle activiteiten van de scholen in het schema 

opgenomen (Hoofdstuk 3). Op 1 november is een bijeenkomst georganiseerd bij Tijn Akersloot. Alle 

scholen zijn voorafgaand aan de bijeenkomst gebeld. Scholen die niet aanwezig konden zijn, zijn 

bevraagd op knelpunten ten aanzien van zonering en veiligheid en overige onderwerpen die een 

relatie hadden met de 5 te beantwoorden vragen. Voor de bijeenkomst zijn de scholen uitgenodigd 

(a), de Watersportvereniging Zandvoort en vertegenwoordigers van de particuliere catamarans (b). In 

overleg met betrokkenen is ook de lokale vertegenwoordiger / spotbeheerder van de Nederlandse 

Kitesurfvereniging (NKV) uitgenodigd. Voor de bijeenkomst is een PowerPointpresentatie gemaakt 

waarin de situatie op het strand, de watersportzones en zwemzones worden aangegeven alsmede 

teksten uit de APV en andere relevante informatie zoals bebording.  

 

Na de bijeenkomst in Zandvoort op 1 november is telefonisch of via Teams gesproken met de partijen 

c, d, e, f en g. Voorafgaand aan de gesprekken heeft men de (geactualiseerde) PowerPointpresentatie 

toegestuurd gekregen, zodat alle locaties en eventuele problemen goed geduid konden worden.  

 

In aanvulling op de overleggen met betrokkenen a t/m g is nog contact opgenomen met de gemeente 

Den Haag en sommige betrokkenen bij de Nota Strandbeleid om te vragen naar ervaringen in 

Scheveningen. Verder is gesproken met de KNRM in IJmuiden en de Nederlandse Reddingsbrigade. 

Beide organisaties zijn, samen met anderen bezig met nationale projecten om de veiligheid op de 

stranden en op zee te vergroten. Onderdeel van het vergroten van die veiligheid is voorlichting aan 

watersporters en strandbezoekers en het standaardiseren van bijvoorbeeld informatie op borden bij 

strandopgangen. Ook wordt gekeken naar APV’s van gemeenten om die qua regels onderling beter af 

te stemmen.        

 

De bevindingen en resultaten van alle gesprekken worden beschreven in navolgende hoofdstukken. 

Op 6 april 2022 heeft bij Tijn Akersloot nog een bijeenkomst plaatsgevonden waarvoor alle 

betrokkenen waren uitgenodigd. Dat heeft geleid tot een paar aanscherpingen en vervolgafspraken.           
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2.  De watersportzonering in Zandvoort 

2.1. Soorten watersport en durfsporten 

In de nota Watersportzonering zijn verschillende strandwatersporten benoemd. Durfsporten vormen 

onderdeel van de strandwatersporten. Strandwatersporten zijn naast zwemmen bijvoorbeeld 

catamaranzeilen, golfsurfen, windsurfen, kitesurfen, suppen, kanoën, kajakken of raften in de branding 

t/m kanoën op zee waarbij het strand als landingsplaats of afvaarlocatie wordt gebruikt.  Kitesurfen 

wordt tot een durfsport gerekend, maar dat geld ook voor golfsurfen en windsurfen onder bepaalde 

omstandigheden. Zandvoort is o.a. bekend van de Red Bull Megaloop3 waarbij de 16 beste kitesurfers 

ter wereld bij windsnelheden van meer dan 35 knopen, windkracht 8 of meer, de hoogste en verste 

sprongen proberen te maken. Na het bekijken van het promotiefilmpje is meteen duidelijk wat een 

durfsport is. Maar er zijn ook andere durfsporten waarbij hoge snelheden kunnen worden bereikt zoals 

het foilen of bijvoorbeeld kitebuggyen of blokarten op het strand. Veel recreatieve sporten veranderen 

in durfsporten als de omstandigheden veranderen en de wind toeneemt.  

 

Kitebuggyen en blokarten is in Zandvoort niet toegestaan omdat het strand (te) smal is. 

 

Windsurfles op binnenwater en windsurfen onder extreme omstandigheden op zee 

Leren golfsurfen en golfsurfen en suppen voor gevorderden   

 
3 https://www.redbull.com/nl-nl/live/red-bull-megaloop-live-kijken-stream 
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Kitesurfen in Zandvoort bij de Spot en foilen met een Wing, een vlieger die in de hand wordt 

gehouden.  

Raften en kajakken in de branding is leuk, als er wat golven staan.  

 

Uit de foto’s blijkt wel dat een sport kan veranderen in een durfsport als de omstandigheden wijzigen.  

Om te kunnen kitesurfen of om te kunnen foilen is wind nodig. Voor brandingraften of golfsurfen zijn 

golven nodig. Beginners zoeken andere omstandigheden dan gevorderden. Iedereen moet het leren. 

Behalve wind speelt ook stroming een rol bij het sporten op zee. Muien kunnen verraderlijk zijn voor 

zwemmers. Ervaren golfsurfers gebruiken muien om achter de branding te komen en dat is 

verwarrend voor zwemmers die dat niet weten. En beginnende kitesurfers waaien of spoelen af en toe 

uit hun (watersport)zone. De omstandigheden langs de kust maken het lastig om van 

strandwatersporten een eenheidsworst te maken. Gelukkig maar, want dat betekent dat deze sporten 

veelzijdig kunnen zijn en voor een brede groep bereikbaar. Omdat sport en gezondheid telkens 

belangrijker wordt als essentieel onderdeel van het dagelijks bestaan, zeker bij jongeren, neemt het 

aantal gebruikers toe. De kosten van een sup, een surfplank of een kite plus board zijn te overzien. En 
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ze zijn makkelijk te vervoeren naar een andere locatie als de wind of omstandigheden elders beter 

zijn. Dat maakt het een aantrekkelijke investering, maar huren kan natuurlijk ook. Of opslaan in een 

locker bij een bedrijf of watersportvereniging. De sector is creatief genoeg om alle varianten aan te 

bieden. Primair moet het leuk zijn en het is leuk in Zandvoort, anders was het niet zo druk. Om e.e.a. 

in goede banen te leiden is de watersportzonering bedacht. Het betekent dat sommige watersporten 

alleen zijn toegestaan in bepaalde zones.  

 

2.2. Watersportzones in Zandvoort       

Het strand in Zandvoort is verdeeld in vakken of zones. Daaraan voorafgaand heeft men de 

watersport verdeeld in twee categorieën, te weten langzaam verkeer en snelverkeer.  

Langzaam verkeer (Blauwe zone) 

➢ Wedstrijdzwemmen (recreatief zwemmen valt niet onder watersport) 

➢ Suppen 

➢ Zeekajakken 

➢ Golfsurfen 

 

Snelverkeer (Zwarte zone) 

➢ Windsurfen 

➢ Kiten (vliegeren) 

➢ Foilen 

➢ Catamarangebruik 

 

Snelverkeer vraagt om speciale maatregelen, omdat deze sporten door hun hoge snelheden (volgens 

de nota Watersportzonering) een grotere impact hebben bij botsingen. Het strand of liever het water 

voor het strand van Zandvoort is daarom verdeeld in 2 soorten zones: Zwemzones en 

Watersportzones. Met eb en vloed verschuift de grens tussen land en water. De waterlijn vormt de 

grens. Een deel van het zuidelijke strand van Zandvoort tot Noordwijk is een Strandreservaat, een 

stiltegebied waarin vogels en bijvoorbeeld zeehonden kunnen rusten.  

 

Aan de noordkant grenst Zandvoort aan Bloemendaal. Bloemendaal is ook zeer actief op het gebied 

van strandwatersporten. Net over de grens bij Rapa Nui kan je bij Mifune Watersports in Bloemendaal 

aan Zee allerlei soorten watersport beoefenen, zoals catamaranzeilen, suppen, kitesurfen en 

golfsurfen.  

 

Net als in Scheveningen “is het strand van iedereen”. Je mag overal recreatief zwemmen, maar in de 

speciale Watersportzones voor snelverkeer is dat niet verstandig. De kans dat je verstrikt raakt of 

aangevaren wordt door een kitesurfer is niet ondenkbaar. Door hun snelheid zien ze wel eens een 

zwemmer over het hoofd. Dat geldt ook voor vanaf zee binnenkomende catamarans. De snelheid op 

een golf surfend kan hoog zijn en de manoeuvreermogelijkheden van een catamaran zijn dan beperkt. 

Omdat catamarans een vaste plaats hebben op het strand, in Zandvoort bij de Watersportvereniging 

en bij Sandy Hill, noemt men deze “binnenvaarzone” ook wel een “landingszone”. Het is een deel van 

de grotere Watersportzone. Boten van de Reddingsbrigade en de KNRM naken ook gebruik van deze 

“landingszones”.   

 

Op de volgende bladzijde zijn de Langzaam verkeer en de Snelverkeer zones aangegeven. Daarbij is 

gebruik gemaakt van kaartmateriaal en afbeeldingen uit de nota Watersportzonering en ontvangen 

materiaal van de gemeente. Door de zones van letters te voorzien, hoofdletters voor de 

Watersportzones en kleine letters voor het Langzaam verkeer, was het in de gesprekken makkelijker 

om over locaties of knelpunten op het strand te praten.    
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Aan de scholen is gevraagd in 

welke zone ze actief zijn. 

Kitesurfscholen, de 

watersportvereniging en de 

catamarans bij Sandy Hill zijn 

aangewezen op de met 

hoofdletters aangewezen 

watersportzones A t/m F. De 

Golfsurfscholen geven les in de 

(Blauwe) zones waar ook 

gezwommen wordt, omdat ze 

bij de categorie “Langzaam 

verkeer” zijn ingedeeld,  

De afgebeelde zonering geldt in 

het zomerseizoen van 15 april 

tot 1 oktober. Buiten het 

zomerseizoen geldt geen 

zonering. Zwemmers zijn er dan 

nauwelijks en de watersporters 

blijven over het algemeen wel in 

de buurt van hun 

watersportzone, omdat ze daar 

ook faciliteiten hebben of omdat 

iedereen daar vaart en het dus 

gezelliger en veiliger is.  

Tijdens een bezoek aan het 

strand in november bleek het 

druk te zijn in zone C voor de 

Spot en in zone D bij 

Watersportvereniging 

Zandvoort.  

 

Watersportzonering Zandvoort, letters in de zones toegevoegd door Waterrecreatie Advies  
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Bijna alle surf- en kitesurfscholen zijn in de winter gesloten. Materiaal, vaak opgeslagen in containers 

bij strandtenten, wordt van het strand afgevoerd. Als compensatie voor de lagere inkomsten door 

Corona mochten paviljoens deze winter blijven staan. De meeste paviljoens zijn gesloten en in geval 

ze bleven staan, dichtgetimmerd. Zo ook The Spot. Pepsports zit aan de boulevard en was open. Het 

paviljoen van de Watersportvereniging Zandvoort heeft een jaarrond vergunning en mag blijven staan. 

Het ligt hoger dan de meeste paviljoens en boten mogen dus ook blijven staan. Douches, horeca en 

opslagfaciliteiten voor materiaal, surfplanken, surfboards, kites etc. blijven bereikbaar voor leden.  

Een jaarrondvergunning op het strand is vrij uniek. Normaal gesproken worden veel paviljoens 

afgebroken en in het voorjaar weer opgebouwd. Dat geldt ook voor de strandhuisjes. Vanaf de grens 

met Bloemendaal tot Strand Noord / Sandy Hill staan in de zomer huisjes op het strand van vier 

kampeerverenigingen: respectievelijk. K.V. Helios, K.V. Strandgenoegen, K.V. Amsterdam en K.V. 

Voorwaarts. De huisjes zijn van de leden en mogen niet worden verhuurd anders dan onder 

voorwaarden aan directe familieleden. 

De Watersportzones zijn indicatief aangegeven op de zoneringskaarten. In bijlage 9.2 van de nota 

Watersportzonering wordt aangegeven tussen welke palen op het strand de zones lopen. Zone 1, 

Watersportzone A, ligt bijvoorbeeld tussen paal 63.10 en 63.30 op de grens van de 

kampeerverenigingen Helios en Strandgenoegen. De lengte van de watersportzone bedraagt op basis 

van genoemde palen 200 meter. Behalve bij de Spot en Watersportvereniging Zandvoort staan er 

geen zoneringspalen op het strand, alleen om de 500 meter een vierkante strandpaal. De locatie van 

de meeste watersportzones is dus niet exact herkenbaar.  

Voor de surfscholen en de watersportvereniging heeft de gemeente vlaggen (“beachflags”) 

beschikbaar gesteld waarmee ze de watersportzone aan kunnen geven. De vlaggen bieden houvast 

aan de cursisten waar ze wel en niet mogen varen. Je kunt ze ook met de vloedlijn verplaatsen. Als er 

geen les wordt gegeven, worden er ook geen vlaggen geplaatst.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op Informatieborden worden de Watersportzones en de Zwemzones indicatief aangegeven.  
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Ten behoeve van het overleg met alle partijen over kansen of knelpunten zijn in de PowerPoint 

afbeeldingen opgenomen van de verschillende delen van het strand in Zandvoort. Daarop zijn 

(indicatief) zo goed mogelijk de watersportzones aangegeven inclusief de lengte van de zones. Ter 

oriëntatie zijn verder een aantal gebruikers en namen van strandtenten vermeld.  

 

Op het meest noordelijke deel van het strand vanaf de grens met Bloemendaal hebben de 4 

kampeerverenigingen huisjes op het strand. Voor de huisjes liggen twee watersportzones bedoeld 

voor de snelle watersporten zoals kitesurfen. Het overige strand voor de huisjes zijn zwemzones 

waarin o.a. golfsurfen is toegestaan.  Aan de binnenkant van het duin is een deel van het circuit 

zichtbaar maar ook twee grote (openbare) campings: v.l.n.r. respectievelijk Qurios Zandvoort en 

Camping de Duinrand.    
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Watersportzone C bevindt zich voor Watersportcentrum en paviljoen The Spot. Aan de Boulevard 

Barnard achter Ajuma Beach heeft Pepsports haar surf- en kitesurfschool, inclusief winkel en opslag. 

Pepsports is jaarrond open. Tussen Ajuma Beach en Sandy Hill bij strandafgang 25 liggen ca. 30 

particuliere catamarans met een vergunning van de gemeente. De situatie is lang geleden ontstaan 

toen er nog boten van sportvissers uit Zandvoort op het strand lagen. Op de nieuwe zoneringskaart is 

te zien dat er geen watersportzone (tewaterlaatzone / landingszone) meer voor de catamarans is. Op 

het Informatiebord bij de strandopgang (zie pagina 7) staat die zone nog wel. ZRB Post Noord bevindt 

zich deels achter de watersportzone. Over de groen gekleurde opmerkingen uit de RI&E wordt verder 

ingegaan in hoofdstuk 4.1. 

Watersportzone D ligt voor Watersportvereniging Zandvoort. Naast de Watersportvereniging ligt ZRB 

Post Zuid.  
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Het terrein van Watersportvereniging Zandvoort is verhoogd aangelegd, waardoor clubhuis, incl. 

douches, kleedruimte en materiaal opslag jaarrond toegankelijk zijn voor leden. De geparkeerde 

catamarans liggen ook op het verhoogde gedeelte.  

 
De 4e watersportzone, E bevindt zich deels voor en ten zuiden van Strandpaviljoen Havana aan Zee. 

De Boulevard (en parkeermogelijkheden) eindigt bij Havana. Rechts van Havana is het paviljoen Tijn 

Akersloot waar de bijeenkomst met de surfscholen, de watersportvereniging, NKV en 

vertegenwoordigers van de particuliere catamarans bij strandafgang 25 op 1 november plaats vond. 

Op de afbeelding is wel zichtbaar dat het strand ten zuiden van de Boulevard veel stiller is.  De zone 

heeft een lengte van 300 meter en is dus de grootste.  

 
De laatste watersportzone, zone F heeft een lengte van 200 meter en ligt tussen Bodhi Beach en het 

voormalige paviljoen Zuid Coast. Zuid Coast is overgenomen door de exploitant van Bodhi Beach, 
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maar nog niet weer opgebouwd. Het strand vanaf paal 68, net ten noorden van Adam en Eva tot paal 

70, de grens van het Strandreservaat is bestemd voor naaktrecreatie. In Noordwijk is naaktrecreatie 

toegestaan tussen paal 73 en tot paal 74.  

 
Het strand tussen paal 70 en paal 73 op de grens met Noordwijk is het Strandreservaat Noordvoort. 

Het is een rustgebied voor zeehonden en vogels. Wandelpaden lopen over de duinreep boven op het 

duin en dat is bijzonder. Bij paal 70 en 73 staat een robuuste palenrij op het strand en wandelaars 

worden verleid het pad door de duinen te volgen. Zwemmen is niet verboden, maar het wordt 

afgeraden. Zeehonden hebben grote tanden.  

 

2.3. Het centrale strand van Zandvoort  

Het centrale deel van Zandvoort tussen Watersportzone C bij The Spot en Watersportzone D bij 

Watersportvereniging Zandvoort heeft een lengte van 2 km en is bestemd voor zwemmers en 

langzame watersporten. De strandtenten staan hier zij aan zij, veel strandstoelen op het strand en op 

een mooie dag een drukte van belang.   
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De KNRM heeft haar reddingsstation achter het Holland Casino. Gestippeld is de route aangegeven 

die de reddingsboot naar open water moet volgen.  

 

In het centrale deel bij de strandafgang op het Badhuisplein (achter het Casino) is EHBO / 

Huisartsenpost “De Rotonde” gevestigd.  De Rotonde is geopend van half mei tot half september van 

11.00 – 19.00 uur en bij strandweer van 10.00 tot circa 20.00 uur (bron: www.visitzandvoort.nl). Bij 

extreem mooi weer worden de openingstijden aangepast. Voor eerste hulp kan men uiteraard ook 

terecht bij de posten Noord en Zuid van de Zandvoortse Reddingsbrigade (ZRB).  

 

Conclusie 

 

Het strand van Zandvoort tussen Noordwijk en Bloemendaal aan Zee heeft een lengte van bijna 9 km. 

De zuidelijke 3 km boven de grens met gemeente Noordwijk bestaat uit het Natuur- en Stiltegebied 

Noordvoort. In het noorden onder de grens met de gemeente Bloemendaal hebben 4 

kampeerverenigingen over een lengte van bijna 2 kilometer circa 650 vakantiehuisjes op het strand. 

Deze huisjes zijn particulier eigendom en mogen niet worden verhuurd. Achter de huisjes liggen, 

behalve het circuit, twee grote campings met vakantiehuisjes (Qurios Zandvoort en Camping de 

Duinrand). 
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In Zandvoort zijn nu zes watersportzones, twee voor de vakantiehuisjes van de kampeerverenigingen, 

een bij The Spot waar ook de ZRB post Noord is gevestigd, een bij Watersportvereniging Zandvoort 

i.c.m. ZRB post Zuid en de laatste twee watersportzones zitten in het “stille” deel van het strand na het 

einde van de Boulevard. In een deel van dit gebied mag naakt gerecreëerd worden. De 

bereikbaarheid van de daar gevestigde strandtenten en surfscholen is beperkt omdat er geen weg 

(door de duinen) naar toe loopt. Het centrale deel van het strand van Zandvoort, circa 4 kilometer, is 

gereserveerd voor badgasten. Langzame watersporten, zoals suppen en golfsurfen zijn daar wel 

toegestaan.  

 

Verder is het hele strand in Zandvoort niet erg breed. Daarom is strandzeilen (incl. kitebuggyen en 

blokarten) in Zandvoort verboden. Bij Sandy Hill / Strandafgang 21, vlak bij de zone voor The Spot en 

de ZRB post Noord ligt nog een groep van circa 30 particuliere catamarans op het strand. Deze 

situatie is historisch ontstaan. Jaarlijks krijgen ze daarvoor een vergunning van de gemeente. Kosten 

voor een seizoenplaats bedragen ca. € 70. De overige catamarans liggen geclusterd bij 

Watersportvereniging Zandvoort. Deze watersportvereniging is jaarrond open en ook veel golfsurfers, 

kitesurfers en windsurfers zijn lid. Er zijn in en rond het verenigingsgebouw allerlei voorzieningen zoals 

douches, waterslangen om boten af te spuiten en een bak om rubberpakken te spoelen. In het 

gebouw is behalve horeca ook opslagruimte voor materialen van de leden (lockers). Een ligplaats bij 

de Watersportvereniging kost ca. € 350 per jaar, dus het prijsverschil met de “gemeentelijke 

ligplaatsen” is groot, maar de watersportvereniging biedt voor dat geld ook veel meer. 

 

Markdata doet onderzoek naar zoekopdrachten via Google en daaruit blijkt dat van alle plaatsen in 

Nederland Zandvoort door Duitsers veruit het meest als zoekterm wordt ingevoerd (24.300 per maand, 

Domburg 10.600, Den Haag 7.600, Amsterdam 6.700, Noordwijk 6.500). Door Corona is het aantal 

Duitse toeristen drastisch gedaald en neemt het aantal Nederlanders die vakantie in eigen land vieren 

volgens het onderzoek toe. Een verschuiving, maar het strand van Zandvoort als dag- of 

vakantiebestemming is dus enorm populair. En daarom is het druk op het strand.  
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3. Overleg met watersporters, scholen en de WVZ 

Conform opdracht hebben gesprekken plaatsgevonden met allerlei gebruikers van- of betrokkenen bij 

het strand. De gesprekken waren nodig als evaluatie van de nota Watersportzonering Zandvoort. De 

gemeente heeft gevraagd in ieder geval in te gaan op navolgende onderwerpen: 

1. Afweging en onderbouwing voor een meldplicht versus een vergunningensysteem (scholen). 

2. Beoordelen effectiviteit huidige handhaving watersportzonering.  

3. Beleid voor voertuigen en vaartuigen op het strand. Vergunning, meldplicht of een ander 

controlerend systeem. 

4. Noodzaak om het beleid beter in te bedden in de APV. 

5. Opnemen voortgang communicatie en bebording m.b.t. nieuwe zonering. 

 

Op 1 november is een bijeenkomst georganiseerd bij Tijn Akersloot met de surfscholen, 

Watersportvereniging Zandvoort en vertegenwoordigers van de ca. 30 particuliere catamarans bij 

Sandy Hill. Voor deze bijeenkomst is ook het lokale contact of de “spotbeheerder” van de Nederlandse 

Kitesurfvereniging (NKV) uitgenodigd. Voorafgaand aan het overleg is een overzicht gemaakt van alle 

in de nota Watersportzonering genoemde surfscholen in Zandvoort. Verder is via internet gezocht 

naar scholen die melden dat ze actief zijn in Zandvoort. De in Zandvoort gevestigde scholen zijn wel 

bekend, maar er zijn ook “mobiele scholen” die af en toe in Zandvoort les geven. Om les te mogen 

geven op het strand van Zandvoort, moet een bedrijf zich bij de gemeente melden (meldplicht). De 

meldplicht is primair van belang om te weten wie in Zandvoort welke (commerciële) 

watersportactiviteiten op het strand aanbiedt. Er wordt o.a. gevraagd naar contactgegevens, 

inschrijving bij de Kamer van Koophandel, welke watersportactiviteit(en) men aanbiedt en waar 

(zones) en wanneer men dat doet. Verder wordt gevraagd welke certificaten de instructeurs hebben 

(HSA, ISA, IKO, Watersportverbond, VDWS)4. Ten behoeve van deze rapportage en de te 

organiseren bijeenkomst is aan de gemeente gevraagd welke scholen zich in 2021 hebben gemeld.   

 

Voorafgaand aan de bijeenkomst is telefonisch en/of via mail contact opgenomen met alle op die 

manier gevonden scholen. In een schema zijn de activiteiten van de scholen opgenomen voor zover 

bekend of via websites te achterhalen. Ook zijn de locaties in het schema opgenomen waar men actief 

is. Om dat beeld scherp te krijgen zijn alle zones genummerd, zoals aangegeven in hoofdstuk 2.2.   

 

Uit telefonisch overleg met betrokkenen voorafgaand aan de vergadering zijn al een aantal knelpunten 

of vragen naar voren gekomen. De scholen variëren in omvang, sommige zijn groot, anderen klein of 

nauwelijks meer actief. Niet iedereen was in staat de bijeenkomst op 1 november bij te wonen. Het 

seizoen was voor de meeste scholen afgesloten, men was aan het opruimen of verbleef inmiddels in 

het buitenland. De opkomst was desondanks flink. Mensen die niet aanwezig konden zijn, hebben hun 

opmerkingen telefonisch doorgegeven. In het (voor)overleg is ingegaan op de activiteiten en de te 

beantwoorden vragen.    

 

Het vooroverleg, het overleg op 1 november en het laatste overleg op 6 april resulteerde in navolgend 

overzicht: 

  

 
4 https://www.zandvoort.nl/producten-en-diensten-op-alfabet/zones-voor-watersport/, Meldplicht voor 

aanbieders van watersportactiviteiten.  
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Actief in deze sport:   
B:   Behartigt nationale belangen van deze groep watersporters  
L:   Geeft ook les / cursus / opleiding vanaf strand 
E:   Organiseert evenementen 
W:  Organiseert wedstrijden / (int.) kampioenschappen 
S:   Eigen shop / winkel 

 

Er zijn 8 surf- en/of kitesurfscholen in Zandvoort gevestigd die beroepsmatig golf- en/of kitesurflessen 

geven. Daarnaast organiseert Watersportvereniging Zandvoort o.a. lessen voor leden. Er hebben zich 

in aanvulling hierop 3 kitesurfscholen bij de gemeente gemeld. Harlem Kitesurfing is een winkel die 

materiaal in (o.a.) Zandvoort test. The Spot en Watersportvereniging Zandvoort organiseren diverse 

wedstrijden. Veel scholen organiseren ook evenementen en bedrijfsuitjes. Daarvoor werkt men in veel 

gevallen samen met de strandtent waar men gevestigd is of onderdak heeft. “Onderdak” betekent dat 

men materiaal bij de strandtent heeft opgeslagen al dan niet in een container en faciliteiten mag 

gebruiken. De circa 30 catamarans bij strandafgang 25 hebben een vaste ligplaats op het strand maar 

organiseren verder geen activiteiten.    

3.1. Meldplicht versus een vergunningensysteem 

Na een voorstelronde en het bespreken van het overzicht met actieve scholen en de scholen die zich 

bij de gemeente hadden gemeld, is ingegaan op het onderwerp meldplicht versus een 

vergunningensysteem. Veiligheid op het strand en (te veel) drukte in de verschillende watersportzones 

kan aanleiding zijn om eisen te stellen aan scholen of partijen die op het strand actief zijn. Een 

vergunningensysteem is strenger, scholen krijgen privileges om in een zone activiteiten te ontplooien 

en andere commerciële partijen mogen dat niet. Een vergunning is een recht. Een bekend voorbeeld 

is het vergunningensysteem van de rondvaart in Amsterdam. Vergunningen worden via een 

aanbesteding verleend en zijn geldig gedurende een bepaalde periode. Het kan zijn dat je bij een 

nieuwe aanbesteding je vergunning kwijtraakt.  

In Nederland zijn een aantal locaties waar een kitesurfschool het alleenrecht heeft. Meestal is dat op 

een particulier terrein (o.a. Camping It Soal in Workum), maar ook in Oostvoorne heeft men gekozen 

voor een vergunningensysteem. Het vergunningensysteem was gebaseerd op te grote drukte en te 

veel scholen. Er zijn afspraken gemaakt over het aantal cursisten per leraar en vervolgens over het 

aantal leraren per zone of per …. meter strand. Het werkt deels, het is een regime met privileges die 

gehandhaafd moeten worden. In de praktijk spelen lokale omstandigheden een belangrijke rol. Als het 

Naam vereniging /

 bedrijf

Catamaran

 Zeilen
Windsurf Kitesurf Golfsurf SUP

KANO    

(Br)anding

 (W)aveski 

(R)aften

Watersport

zone 
Gemeld

Surfana Zandvoort (bij Rapa Nui) L/E L/E a/A 0

Surfskool Chill Us (sinds 2004)  L B X

Catamarans bij Sandy Hill / Ajuma c 0

Pepsports Watersportcentrum L/E/S L/E/S B/c X

The Spot L/E/W L/E/W L/E/W L/E/W L/E C 0

First Wave Surfschool (bij Noosa) L/E L/E d/D X

Watersport Vereniging Zandvoort (WVZ) L/E/W L/E/W L/E/W L/E/W L/E D 0

Surfers Paradise (bij Tijn Akersloot) L/E L/E L/E E en F 0

North Sea Watersports (bij Tijn 

Akersloot & bij Bodhi Beach)
L/E L/E L/E E en F X

Moana kitesurfschool (bij Fosfor) L/E F X

Kitezone (Amsterdam) L D X

Children of the tides L D X

Fly Kiteboarding L B X

Harlem Kitesurfing BV S n.v.t. X

Ned. Kitesurf Vereniging (NKV).  B

Plus gemeld:
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hard waait, de wind aan- of aflandig is of er staat een sterke stroming, dan heeft de school zelf een 

verantwoordelijkheid om te zorgen dat er veilig les gegeven kan worden. Als het overdag te druk is op 

het strand, kan men besluiten de lessen naar de ochtend of eind van de middag te verplaatsen. Het is 

in Zandvoort ook mogelijk het lesgebied binnen de watersportzone iets te verschuiven, te vergroten of 

te verkleinen. De scholen moeten met vlaggen (beachflags) het lesgebied aangegeven. Eigenlijk is 

sprake van een dynamische zonering. Het legt een verantwoordelijkheid bij de gevestigde scholen.  

Voor de huidige scholen is er in Zandvoort genoeg ruimte. Bij The Spot en de Watersportvereniging 

Zandvoort is het druk. In de 2 zones voor de kampeerverenigingen en de 2 zones na het einde van de 

Boulevard bij het naaktstrand is het volgens de scholen “rustig”. Mobiele scholen, voor zover ze er 

zijn, zullen zich niet zonder overleg of ongevraagd mengen in de zones bij de Spot en de 

Watersportvereniging. Als er al een mobiele school actief is, is dat in de buitenste zones. 

Desalniettemin kan dat problemen veroorzaken met de daar gevestigde scholen.  

In de discussie over meldplicht of een vergunningensysteem gaat de voorkeur uit naar meldplicht. 

Men verwacht door de specifieke situatie in Zandvoort waar iedereen elkaar bovendien goed kent, dat 

mobiele scholen beter les kunnen geven in het IJsselmeergebied. Om te leren kitesurfen of foilen zijn 

de omstandigheden op zee met stroming niet ideaal. Het is dus terecht dat aan de instructeurs van 

een school eisen gesteld worden. Dat is echter niet de taak van de gemeente. De gemeente moet 

weten wie en waar iemand commerciële activiteiten op “haar” strand ontplooit. De meldplicht voldoet 

wat dat betreft. De scholen zijn (nu) ook bekend. Als een school zich niet gemeld heeft en hij zorgt na 

te zijn aangesproken voor een onveilige situatie, dan willen de scholen graag een aanspreekpunt bij 

de gemeente die in kan grijpen. Er is geen strandpolitie en de vraag is wel of een BOA genoeg gezag 

heeft.  

Conclusie 

Communicatie is belangrijk. Branche- en belangenorganisaties zoals HSA, ISA, IKO, 

Watersportverbond en VDWS stellen eisen aan opleidingen en instructeurs inclusief veiligheidseisen. 

Daarom is het goed dat dit gemeld wordt in de voorwaarden bij de meldplicht. Als een mobiele school 

zonder overleg in een watersportzone infiltreert kan een probleem ontstaan. Het wordt te druk en 

eventueel onveilig. Als dat speelt, hoewel dat (nog) niet aan de orde lijkt, dan wil men graag een 

aanspreekpunt bij de gemeente die in kan grijpen.     

3.2. Effectiviteit en handhaving watersportzonering  

De scholen hebben in het overleg aangegeven dat de watersportzonering op hoofdlijnen goed 

functioneert. Op jaarbasis zijn er slechts een paar dagen (6 tot max. 11 dagen zijn in de gesprekken 

met alle betrokkenen genoemd) dat het erg druk is op het strand met badgasten en gunstige of ideale 

omstandigheden voor bepaalde soorten “snelle” watersporten. Dan moet je rekening met elkaar 

houden en dat gaat (volgens de scholen) goed.  

Er zijn een paar problemen gemeld ten aanzien van de zonering. Deels betreft het incidenten.  

a. De catamarans bij Sandy Hill zijn hun watersportzone kwijt. Het gaat om een tewaterlaatplaats 

en landingszone. Het ligt niet voor de hand dat de catamarans op een trailer van en naar de 

zone bij de Spot worden gereden. Dit is een probleem omdat men stelt bij eventuele 

ongelukken buiten de zone niet verzekerd te zijn.  

b. In het noorden en zuiden wordt wat ruimer omgegaan met de zonering. Het is in die delen 

relatief rustig en niet iedereen plaatst altijd vlaggen. Dat betekent dat men soms buiten de 

watersportzone vaart. De regels zijn duidelijk, maar uitzonderingen daargelaten, ondervinden 

de scholen geen problemen.   
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c. Een surfschool heeft aangegeven dat een van haar instructeurs zich geïntimideerd voelde 

door een medewatersporter omdat hij (of zij) les gaf in een zwemzone voor de 

vakantiehuisjes. Het kan zijn dat de regels onbekend waren. Dit onderwerp is opgenomen met 

de Federatie van Kampeerverenigingen (zie hoofdstuk 5).   

d. De borden met informatie bij de strandopgangen zijn verouderd of niet optimaal. Gevraagd 

wordt om daar in deze evaluatie aandacht aan te besteden omdat niet-optimale voorlichting 

ten koste gaat van de effectiviteit van de zonering en de veiligheid.  

e. In de nota Watersportzonering staat dat “de Reddingsbrigade een signalerende functie kan 

vervullen voor de voorziene risicodagen op basis van de weersverwachtingen”. Scholen 

kunnen ook zo’n signalerende functie vervullen. Met name buiten het hoogseizoen met voor 

(durf)watersporten ideale weersverwachtingen loopt die communicatie niet optimaal. 

Opgemerkt werd dat de ZRB er in de eerste plaatst voor badgasten is en niet voor 

watersporters.  

f. Er worden kleine zonewijzigingen voorgesteld. Soms wat groter of dynamisch in overleg met 

de ZRB (zone C) of wat schuiven omdat hij voor een strandtent ligt (zone D). De APV, artikel 

5:45b, geeft het college de ruimte om zones wat te verschuiven.        

g. De APV is op zich duidelijk en dat geldt ook voor het beleid ten aanzien van voertuigen en 

vaartuigen op het strand. Soms vinden activiteiten op het strand plaats die volgens de nota 

Watersportzonering of de APV verboden zijn. Tenzij vergunning is verleend. Niet iedereen 

weet of- en zo ja aan wie door de gemeente bepaalde vergunningen zijn verleend. Daardoor 

is de situatie soms onduidelijk.   

Conclusie   

Er worden door de aanwezige watersporters en de scholen weinig echte of onoplosbare problemen 

gesignaleerd. Veel gaat over communicatie en de noodzaak om te handhaven. Handhaving lost de 

meeste problemen echter niet op. De problemen zijn ook niet onoverkomelijk, want het gaat volgens 

de aanwezigen bij het overleg best goed. Men wil graag, als het rapport klaar is, een terugkoppeling 

van de resultaten. Er is aangegeven dat er na het overleg met de andere te interviewen partijen een 

gezamenlijk overleg is voorzien.   
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4. De Reddingsbrigade en de KNRM 

Met de ZRB en de KNRM is primair over veiligheid en communicatie gesproken. Omdat dit een 

belangrijk onderwerp is, hebben een aantal gesprekken plaatsgevonden. In de PowerPoint die aan 

alle betrokken partijen voorafgaand aan het overleg over de Watersportzonering is toegestuurd, was 

ook het resultaat opgenomen van een onderzoek naar de veiligheid op het strand.  

4.1. Risico-inventarisatie Strand Zandvoort 

In de zomer van 2020 en 2021 is in opdracht van de gemeente Zandvoort een Risico-Inventarisatie 

Strand (RI&E)5 uitgevoerd door het Nederlands Instituut Veiligheid Zwemlocaties (NIVZ). Risico’s 

worden volgens een vaste methodiek gescoord. De RI&E heeft een geldigheidsduur van 3 jaar. Voor 

uitvoering van de risico-inventarisatie maken de onderzoekers gebruik van het ILSE-model ‘Prescan 

for Designated Bathing Areas’. De risico’s worden weergegeven met een score per zone van ca. 250 

meter (op basis van een gemiddelde lifeguard die toezicht houdt op het strand).  

 

De score wordt opgebouwd aan de hand van de volgende onderwerpen / thema’s: 

• Stroming; 

• Golven; 

• Gemiddeld aantal bezoekers (inschatting); 

• Gemiddeld aantal baders/ zwemmers (inschatting); 

• Conflicterende situatie/ activiteiten op het water; 

• Conflicterende situaties/ activiteiten op het land; 

• Gevaarlijke objecten.      

 

In de RI&E is het boulevardgebied onderzocht. Het gedeelte ten zuiden van de boulevard kent de 

laagst mogelijke score van 14.  De algemene conclusie uit de risico-inventarisatie is dat het 

onderzochte strandrecreatiegebied van Zandvoort “een gemiddeld risiconiveau” kent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de RI&E wordt geconstateerd dat de positionering van de watersportzone voor The Spot en de ZRB 

Post Noord voor verbetering vatbaar is. Dat blijkt ook uit de score (65). Verder worden een aantal 

opmerkingen gemaakt, o.a. over het in Zandvoort gehanteerde vlaggenprotocol. Dit gaat o.a. over de 

zwart-wit geblokte vlaggen waarmee watersportzones worden aangeduid, maar die niet op het strand 

staan. Ook het in Zandvoort gehanteerde vlaggenprotocol voor veilig zwemmen wijkt af van de 

(internationale) standaard. In interviews met de Reddingsbrigade (ZRB) en de KNRM is hier in het 

kader van deze evaluatie verder over gesproken.   

 
5 Risico-inventarisatie Strand Zandvoort, NIVZ, 14 september 2021 
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4.2. Zonering en veiligheid 

De RI&E geeft aan dat de grootste risico’s door het NIVZ worden ingeschat in het gedeelte bij de Spot 

(zone C). Een deel van de onveiligheid wordt volgens de RI&E veroorzaakt door het in Zandvoort 

gehanteerde vlaggenprotocol. Internationaal worden door strandwachten bewaakte badzones 

gemarkeerd met rood-gele vlaggen6. Dit soort gebieden of zones bevinden zich vaak bij een 

Reddingsstation of een reddingspost op het strand.  

 

In Zandvoort wordt het protocol gebruikt dat volgens de ZRB nagenoeg overal langs de kust in 

Nederland gebruikt wordt. In normale situaties hangt er geen vlag. De gele vlag gaat uit bij een 

gevaarlijke zee (die dan zowel bij de reddingsposten als strandpaviljoens hangt), denk hierbij aan 

aflandige wind, grote golven of extra stroming. De rode vlag wordt alleen uitgehangen bij een 

zwemverbod die dan ook bij alle strandtenten en reddingsposten wordt gehesen. De enige afwijking 

van het internationale protocol is dat, net als langs nagenoeg de hele Nederlandse kust, geen 

onderscheid wordt gemaakt tussen een enkele rode vlag (internationaal een negatief zwemadvies) en 

de dubbele rode vlag (internationaal een zwemverbod). Dit is volgens de ZRB tot nu toe een bewuste 

afweging geweest omdat het verschil tussen een enkele en dubbele vlag communicatief zeer lastig uit 

te leggen is. Het landelijke project Strandveilig onderzoekt op welke manieren er een update van het 

landelijke systeem moet of kan komen. 

 

ZRB 
Het werkgebied van de ZRB beslaat 9 km strand, waarbij de nadruk ligt op de 4 km in het centrum. Er 

zijn 60 strandopgangen en 36 strandpaviljoens7. Ernst Brokmeier, 30 jaar betrokken bij de ZRB, is van 

mening dat het i.t.t. de mening van het NIVZ niet onveiliger is in het deel van het strand voor de 

reddingsposten. Jaarrond gezien en vanuit bader / zwemmer perspectief liggen de grootste risico’s op 

het centrale deel van het strand omdat het daar het drukst is en het meest wordt gezwommen. De 

veiligheidsrisico’s in de watersportzones zijn beperkt. Conflictsituaties concentreren zich vooral op 

enkele dagen waarop het mooi weer is en er veel wind staat. Drukte en de toename van het aantal 

watersporters / kitesurfers moet je volgens de ZRB bekijken in de context (weersomstandigheden, 

seizoen, etc.). “Druk is subjectief. Er gebeuren nagenoeg geen ongelukken tussen zwemmers en 

kitesurfers”.  

 

De zonering is volgens de ZRB gericht op niet gemotoriseerde watersporters. Er zijn twee plaatsen, bij 

de Reddingsposten, waar het tewaterlaten of het uit water halen van gemotoriseerde schepen is 

toegestaan plus de vrije doorgang voor de reddingsboot van de KNRM bij het Casino. Behalve de 

ZRB en de KNRM hebben twee ondernemers volgens de ZRB een jaarrondvergunning voor het varen 

met motorboten: Pepsports (banaanvaren) en Ajuma (rondvaartboot). Voor het varen met 

gemotoriseerde vaartuigen door anderen, o.a. tijdens evenementen, moet een vergunning bij de 

gemeente worden aangevraagd8. Dat geldt ook voor de boten die bij de strandhuisjes liggen. Het 

aantal boten met zo’n vergunning of ontheffing is beperkt en leidt volgens de ZRB niet tot 

veiligheidsproblemen. In de afgelopen 30 jaar hebben twee ongelukken plaats gevonden met 

gemotoriseerde vaartuigen voor het strand van Zandvoort.  

 

Voor voertuigen op het strand geldt een streng beleid. Doorgang is alleen ’s morgens vroeg en ’s 

avonds toegestaan. Soms lastig voor het bevoorraden van strandtenten op het zuiderstrand (bij het 

naaktstrand). In algemene zin zijn de regels, de Watersportzonering en de APV, volgens de ZRB 

goed. Er is een BOA-Meldkamer als er problemen zijn en die is bezet van 10.00 uur tot 18.00 uur. 

Strandpolitie is er niet meer. Handhaving op het strand is lastig, omdat en niet of nagenoeg geen 

politie meer aanwezig is.    

 
6 Zie ook www.veiligstrand.nl  
7 Nieuws: https://hetstrandveilig.nl, werkbezoek ZRB, 15 mei 2021 
8 APV, Artikel 5:42, Vaartuigen op het strand 

http://www.veiligstrand.nl/
https://hetstrandveilig.nl/
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KNRM  
De KNRM gaat primair over de veiligheid op het water. Gesproken is met schipper Jan Willem van den 

Bout van KNRM-station Zandvoort. Op het water vinden o.a. wedstrijden langs de kust plaats voor 

kitesurfers (“downwinders”). Watersportvereniging Zandvoort (WVZ) organiseert dat. Voor wedstrijden 

en evenementen heb je een vergunning van de gemeente nodig. The Spot organiseert veel 

evenementen (o.a. Red Bull Megaloop). De Spot en de WVZ hebben respectievelijk een Rescue 

waterscooter en een RIB (rubberboot met vaste bodem). Deze worden ingezet in geval van 

calamiteiten en voor de veiligheid van watersporters tijdens wedstrijden, producties en evenementen. 

In de praktijk gaat men volgens de KNRM eerst naar de ZRB-post. Ook de KNRM bevestigt dat er 

weinig problemen zijn, uitzonderingen met mooi weer en gunstige kitesurf- en zeilomstandigheden 

daargelaten. Contacten met de ZRB en de scholen zijn goed. Het advies van de KNRM (in Zandvoort) 

is om flexibel met de regels om te gaan zodat je elkaar niet in het vaarwater zit.  

 

4.3. Informatievoorziening, voorlichting en preventie     

Over vlaggen en borden op het strand of bij de strandopgangen is niet alleen met de watersporters 

(scholen en Watersportvereniging), maar ook met de ZRB en de KNRM gesproken. In 2020 is iemand 

in Zandvoort verdronken. Zwemmers, Nederlanders en buitenlanders zijn soms niet goed op de 

hoogte van de gevaren van de zee. Op die dag was er een sterke stroming / veel muien en is op 

verzoek van de burgemeester (Veiligheidsregio) de rode vlag op het strand geplaatst (zwemverbod). 

De ZRB en de KNRM adviseren en de burgemeester neemt zo’n advies normaalgesproken over. 

KNRM, ZRB en BOA’s hebben in 2020 mensen uitgelegd om niet te gaan zwemmen toen de rode vlag 

gehesen werd. In de praktijk bleek men zich daar slecht aan te houden, tot er een politieauto 

verscheen. De politie heeft meer gezag.  

 

De borden bij de strandopgangen zijn belangrijk omdat daarop de verschillende watersport- en 

zwemzones worden aangegeven. De huidige borden in Zandvoort komen niet helemaal overeen met 

de vastgestelde nota Watersportzonering (zie ook bord op pagina 7, zone bij Sandy Hill is vervallen). 

Er zijn bij de gemeente nieuwe ontwerpen beschikbaar voor de verschillende strandopgangen, maar 

productie van ca. 60 nieuwe borden is kostbaar. Het basisontwerp van de borden bij de 

strandopgangen is een provinciale taak. Door alle geïnterviewden wordt bepleit dat er in Nederland 

borden worden gebruikt waarop in ieder geval de algemene veiligheidsinformatie gelijk is. Het is voor 

de watersporters en strandbezoekers onlogisch en verwarrend dat de borden in Zuid-Holland anders 

zijn dan de borden in Noord-Holland. De KNRM adviseerde nog de borden bij de strandopgangen te 

nummeren (oriëntatie).    

 

4.3.1. Project ‘Het Strand Veilig’ (Reddingsbrigade Nederland) 

Het project Het Strand Veilig’’ heeft tot doel de veiligheid aan de Nederlandse stranden te vergroten. 

Toezicht en hulpverlening, afstemming met lagere overheden en publiekscommunicatie vormen de 

drie hoofdlijnen om dat te bereiken. Men wil de strandveiligheid bevorderen via 3 doelstellingen: 

• Er voor zorgen dat reddingsbrigades en andere strandtoezichthouders aan de Nederlandse 

kust vergelijkbare werkwijzen hanteren bij het informeren en waarschuwen van publiek en 

dezelfde protocollen toepassen; 

• Er voor zorgen dat het beleid van lokale, regionale en provinciale overheid onderling beter 

afgestemd is waar het gaat om strandtoezicht en communicatie met het publiek; 

• Vergroting van de kennis bij publiek, badgast en recreant over risico’s op verdrinking bij 

zwemmen en recreëren in, op en langs het water bij de stranden. 

 

Betrokken partijen bij dit project zijn onder andere de ministeries van VWS en I&W, Nationale Raad 

Zwemveiligheid (NRZ), Nederlands Instituut Veiligheid Zwemlocaties (NIVZ), Veiligheidsregio’s, 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), gemeenten, KNRM en andere strandtoezicht- en 

hulpverleningsorganisaties.   
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Protocollen slaat o.a. op de vlagvoering. Het stroomlijnen van APV’s voor het strand in Nederland is 

ook een van de projecten. Verder loopt in Zuid-Holland o.a. een pilot vanuit zwemveiligheid i.c.m. 

algemene strandinformatie. Het bord bij de strandopgang van het Noorderstrand is gecombineerd met 

een matrixbord waarop beter aandacht besteed kan worden aan bijzondere omstandigheden zoals 

sterke stroming, drukte of anderzijds. Mogelijk een idee voor de Zuid Boulevard in Zandvoort.  

 

4.3.2. Werkgroep Brandingsporten (Waterrecreatie Nederland i.s.m. de KNRM) 

De KNRM in IJmuiden is via de Werkgroep Brandingsporten bezig met uitbreiding van het project 

‘Varen doe je Samen’. Het project Varen doe je Samen richtte zich vooral op veiligheid op het 

binnenwater tussen beroepsvaart en recreatievaart en wordt getrokken door Waterrecreatie 

Nederland. In de Werkgroep Brandingsporten zitten behalve Waterrecreatie Nederland en de KNRM 

o.a. het Watersportverbond, de Holland Surfing Association (HSA), Reddingsbrigade Nederland en de 

NKV. Primair gaat het over vaarregels en veiligheid van brandingsporten. Suppen hoort daar ook bij.  

Op haar eigen site besteedt de KNRM ook veel aandacht aan veiligheid via de slogan ‘Be safe”: veilig 

uit, veilig thuis9. HSA en de NKV zorgen o.a. voor content op dit infoportal.  

 

Over de veiligheid op het water heeft de KNRM nog een aantal praktische suggesties gedaan: 

• Het helpt als leerlingen van scholen fluorescerende vestjes dragen. Iemand in een zwart 

neopreen pak is moeilijk te vinden; 

Als variant op fluorescerende hesjes is later nog een opvallende gele kitesurf 

helm voorgesteld10. Ervaren kitesurfers kunnen de minder ervaren kitesurfers 

dan ook beter herkennen.  

• Het zou goed zijn als kitesurfers een noodfakkel (€ 25) bij zich 

hebben of een “noodknop”. Bij wedstrijden van de WVZ moeten 

deelnemers ook aan een protocol voldoen (aan- en afmeldsysteem, 

ankerlijn, fakkel, etc.); 

• Zorg dat er een telefoonnummer op je kiteboard of surfplank staat, 

zodat de eigenaar traceerbaar is. Be Traceable stickers gratis verkrijgbaar bij de KNRM; 

• Niet allen scholen etc., maar beste strandwatersporters, wordt lid of donateur van de ZRB 

en/of de KNRM. Beide organisaties draaien nagenoeg geheel op vrijwilligers en zijn 

afhankelijk van donateurs. 

 

4.3.3. Gemeente Den Haag, situatie Scheveningen 

In het kader van deze opdracht is ook nog contact opgenomen met Vincent Schipper, verantwoordelijk 

voor het strand bij Scheveningen (gemeente Den Haag), omdat daar in 2014 ook over meldplicht, 

vergunningen, veiligheid en voorlichting is gesproken11.  

 

Den Haag heeft geen meldplicht of vergunningen. Op het strand gelden zones voor de verschillende 

strandwatersporten en zwemmers. Als er problemen zijn kan je terugvallen op de Watersportzonering 

of de APV. Als de gemeente regels op het strand gaat handhaven wordt niemand vrolijk. Daarom is 

het belangrijk om met elkaar in overleg te gaan en te blijven. Als een kitesurfer uit zijn zone waait, dan 

is er geen handhaver ter plaatste. Je kunt “de overtreder” waarschuwen / aanspreken. De 

kitesurfzones liggen vast, maar dat is een papieren werkelijkheid. Borden bij de strandopgang boven 

worden niet goed gelezen. Daarom zijn onder bij het strand in Scheveningen nieuwe borden geplaatst 

en een bankje waar mensen hun schenen uit kunnen doen. Het is een proef maar het lijkt te werken. 

Deze borden worden beter gelezen. 

 
9 www.knrm.nl/veiligheid/surfers  
10 Decathlon, € 50. 
11 https://www.waterrecreatieadvies.nl/nl/projecten/watersport-haagse-stranden.html 

http://www.knrm.nl/veiligheid/surfers
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Nieuw bord met meer informatie op het Zuiderstrand in Scheveningen (2021) 

 

Om watersporters beter te informeren over de lokale omstandigheden heeft de gemeente een proef 

gedaan met een eigen App over Scheveningen, Kijkduin en de Zandmotor. De proef is gestopt omdat 

surfers hun eigen App gebruiken (Windguru / Windfinder).      

 

Op de Noordboulevard ten noorden van de Pier / haveningang staat een digitaal bord dat actuele 

informatie geeft over gevaarlijke situaties (sterke stroming, muien etc.). Bij de Pier zijn in 2020 vijf 

mensen verongelukt.  

 

Het is belangrijk dat er uniforme voorlichting langs de hele kust komt, vergelijkbaar met de kustwacht 

in Engeland (https://coastguardsafety.campaign.gov.uk/).  

 

Conclusie 

 

Uit de interviews met de ZRB en de KNRM blijkt dat het met de veiligheid op het strand in Zandvoort 

best goed gaat. Er gebeuren weinig ongelukken. Voorlichting over veiligheid is belangrijk. Dat gaat 

bijvoorbeeld over uniforme voorlichting op de informatieborden bij de strandopgangen en informatie 

over veiligheid aan de gebruikers, watersporters en badgasten. De scholen en instructeurs geven 

voorlichting aan cursisten. Daar wordt via veiligheidsprotocollen en regels gewerkt. De niet 

georganiseerde watersporters die komen kitesurfen of surfen, hebben meestal vroeger wel les gehad. 

Dat wil niet zeggen dat ze goed op de hoogte zijn van de lokale omstandigheden. Informatie over de 

lokale omstandigheden moet voor iedereen toegankelijk zijn.  

Via projecten als ‘Het Strand Veilig’ (Reddingsbrigade Nederland), ‘Varen doe je Samen’ (Werkgroep 

Brandingsporten) en ‘Be Safe: veilig uit, veilig thuis’ (KNRM) proberen verschillende partijen de 

veiligheid op- en voor het strand en de uniformiteit te bevorderen. Ervaringen op het strand in 

Scheveningen onderschrijven het belang van goede, uniforme en toegankelijke voorlichting.   

https://coastguardsafety.campaign.gov.uk/
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5. Federatie van Kampeerverenigingen Zandvoort 

Vanaf de grens met Bloemendaal tot Strand Noord / Sandy Hill staan in de zomer ca. 650 huisjes op 

het strand van vier kampeerverenigingen: resp. K.V. Helios, K.V. Strandgenoegen, K.V. Amsterdam 

en K.V. Voorwaarts. De huisjes zijn van de leden en mogen niet worden verhuurd anders dan onder 

beperkte voorwaarden aan directe familieleden. Volgens de secretaris van de Federatie van 

Kampeerverenigingen mogen alleen de eigenaar en zijn gezin in de huisjes kamperen. De 

huishoudelijke reglementen van de kampeerverenigingen zijn wat dat betreft erg strikt.  

 

Omdat zich onder de eigenaren van de huisjes ook veel watersporters bevinden, is Barry Douma, 

bestuurslid van de Federatie van Kampeerverenigingen. Hij is zelf actief watersporter, lid van de NKV 

en actief betrokken geweest bij de zoneringsvoorstellen en de nota Watersportzonering. Hij houdt ook 

contact met de kitesurfers op het strand voor de huisjes. Hij geeft aan dat de kitesurfers uit de huisjes 

zich niet erg strikt aan de zonering houden. De meesten gaan het strand op voor hun huisje en lopen 

niet naar de watersportzone. Dat geldt ook voor de mensen die een zeil- of motorboot voor hun huisje 

hebben liggen. Het te water laten van boten mag alleen op bepaalde tijden. Men gebruikt daarvoor 

niet meer een eigen 4 x 4, maar de kampeerverenigingen hebben een eigen tractor die daarvoor 

wordt gebruikt.    

 

Voor de strandhuisjes van KV Amsterdam en KV Voorwaarts is het relatief rustig. In het noordelijk deel 

bij KV Strandgenoegen en KV Helios zijn meer spanningen, omdat daar ook wel mobiele scholen 

komen. Dit werd in het overleg met de surfscholen op 1 november o.a. gemeld door Surfana die op de 

grens met Bloemendaal bij Rapa Nui gevestigd is. 

 

Barry Douma onderschrijft het belang van duidelijke en uniforme borden incl. korte adviezen waar je 

als gebruiker aan moet voldoen. Het belang van deze evaluatie wordt onderschreven. Communicatie 

tussen en met alle betrokkenen is belangrijk. Hij pleit voor een (periodiek) gezamenlijk overleg zodat 

problemen kunnen worden besproken. Hoewel de regels in dit deel van het strand van Zandvoort wat 

ruimer worden opgevat, is de Federatie tevreden over de Watersportzonering en regels.  

 

Conclusie  

 

Behalve bij Rapa Nui en de meest noordelijke zone bij KV Helios zijn er op het strand voor de ca. 650 

huisjes volgens de Federatie van Kampeerverenigingen weinig problemen. Omdat de huisjes niet 

mogen worden verhuurd zijn eigenaren als het goed is, op de hoogte van de regels. In de praktijk blijkt 

dit echter niet het geval of men houdt zich er niet aan. Het probleem dat de kitesurfzones niet 

permanent met vlaggen of borden worden aangegeven, helpt niet bij het handhaven van de nieuwe 

zonering. Omdat het rustig is, neemt men vanaf de huisjes de kortste weg.  

 

Voor de catamarans en motorboten bij de strandhuisjes gelden ook heldere regels (APV, Artikel 5:42, 

Vaartuigen op het strand). We gaan er van uit dat de gemeente voor deze boten ontheffing of een 

vergunning heeft verleend. Als dat niet zo is, wordt de situatie gedoogd. Hoewel het volgens iedereen, 

inclusief de ZRB en de KNRM goed gaat en geen veiligheidsissues spelen of in het verleden gespeeld 

hebben, lijkt meer voorlichting over de nieuwe regels op zijn plaats. Niet alleen voor de eigenaren van 

de huisjes, maar ook voor de bezoekers die via Bloemendaal het strand op komen en voor de gasten 

van de twee grote (openbare) campings aan de binnenkant van het duin achter de huisjes (Camping 

de Duinrand en Qurios Zandvoort). Dat golfsurfen onder langzame watersporten valt (langzaam 

verkeer, blauwe zone) en een golfsurfschool dus les mag geven in “een zwemzone”, is niet voor 

iedereen duidelijk.     
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6. Spaarnelanden 

Spaarnelanden is verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van de openbare ruimte in 

Zandvoort, dus ook voor het strand. Spaarnelanden is o.a. verantwoordelijk voor het plaatsen van 

borden op het strand en kliko’s. Aannemingsbedrijf Gebroeders Paap is verantwoordelijk voor het 

legen van de kliko’s en doet ook de afvalinzameling bij de strandhuisjes. De Gebroeders Paap zijn al 

meerdere generaties actief op het strand in Zandvoort en Bloemendaal. Ze bouwen strandtenten op 

en af, bevoorraden paviljoens en ruimen aan het einde van het strandseizoen alles weer op. Dat geldt 

ook voor de strandhuisjes van de leden van de kampeerverenigingen.    

 

Spaarnelanden plaatst behalve kliko’s en borden op het strand ook de korfmasten. De korfmasten zijn 

bestemd voor het ophangen van de gele en rode vlaggen waarmee de zwemveiligheid in Zandvoort 

wordt aangegeven. De korfmasten zijn in 2021 geplaatst bij- of aangeboden aan 20 strandtenten.  

Voorraad korfmasten waarmee in Zandvoort de zwemveiligheid wordt aangegeven 

 

De borden bij de strandopgangen met de waterportzonering worden niet geplaatst door 

Spaarnelanden. Deze borden staan permanent of tot de borden gewijzigd worden.  

 

Spaarnelanden s verantwoordelijk voor de plaatsing van: 

- Grensborden Zandvoort / Noordwijk en Zandvoort / Bloemendaal 

- Grensborden nudistenstrand 

 

 

 

 

Bij Spaarnelanden liggen ook nog borden waarmee de 

grens van de zwemzone en boten te waterlaat 

plaatsen en/of kitesurfzones werden aangegeven.  
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Verder beheert Spaarnelanden de voorraad strandvlaggen / beachflags waarmee scholen de 

Watersportzones aan kunnen geven. Voordeel van de beachflags is dat ze verplaatst kunnen worden 

met de vloedlijn en geen vast obstakel op het strand vormen, waar kitelijnen achter kunnen blijven 

hangen.  

 

De vlaggen wijken af van de zwart-wit 

geblokte vlaggen waarmee watersportzones 

volgens de informatieborden moeten worden 

aangegeven (zie informatieborden op pagina 

22). Anderzijds zijn deze vlaggen wel 

informatiever dan een zwart-wit geblokte 

vlag. Het geeft in ieder geval duidelijk aan dat 

het in een watersportzone verboden is om te 

zwemmen. Het is wat dat betreft een duidelijk 

signaal.  

 

.  

 

Waarschuwingsbord in Scheveningen (2014) 

Driehoekige verkeersbord met verklarende 

tekst: Pas op! Kitesurfers  

Zoneringsvlag Watersportzone in Zandvoort 

 

Conclusie 

 

Het materiaal is beschikbaar. De oude zoneringsborden zijn achterhaald en de beachflags zijn 

duidelijk en opvallend. Ze komen alleen niet overeen met de zwart-wit geblokte vlag op de borden bij 

de strandopgangen.   

 

Het protocol voor het hijsen van een gele vlag aan de korfmasten bij de (ca. 20) strandtenten is 

volgens Spaarnelanden niet duidelijk. Sommige strandpachters hijsen de vlag niet of laten hem staan, 

omdat ze vinden dat ze hier niet verantwoordelijk voor zijn. De ZRB bevestigt dat niet iedereen zich 

aan het protocol houdt. Het hijsen van de vlaggen zou echter duidelijk moeten zijn. Elk jaar worden de 

pachters die een mast hebben geïnformeerd. De (gele) vlag wordt op aangeven van de 

Reddingsbrigade/Rotonde gehesen voor "gevaarlijke zee" in overeenstemming met internationale 

afspraken.     
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7. Vereniging voor Strandpachters Zandvoort   

De Vereniging van Strandpachters in Zandvoort heeft 31 leden. Een deel van de strandtenten of 

strandpaviljoens is jaarrond open, een deel wordt voor de winter afgebroken en in het voorjaar weer 

opgebouwd. Een interview heeft plaatst gevonden met Niels Priester, voorzitter van de vereniging en 

eigenaar van Mango’s Beach Bar.  

 

Een beperkt deel van de strandpaviljoens is jaarrond open. Om jaarrond open te mogen zijn, moet 

o.a. een vergunning worden verkregen van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Rijnland is 

verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de waterkering. In het waterbeheerplan 2003-

2007 heeft het Hoogheemraadschap haar beleidsvoornemens uiteengezet. Doel van dit beheerplan is 

het op het vereiste niveau houden van de waterkerende functie van de waterkering. Voor de kust is in 

de nieuwe Kustnota in november 2021 nieuw beleid vastgesteld12. De Nota Waterkeringen die 

gekoppeld is aan de Kustnota wordt in 2022 herzien. In de Visie en doelstelling waterveiligheid 

zeewering 2021-2027 wordt aangegeven dat Rijnland zich ten doel stelt om de waterkerende functie 

van de zeewering: nu en in de toekomst op het wettelijke vereiste niveau te houden. Het handhaven 

van de basiskustlijn wordt uitgevoerd door Rijkswaterstaat. Die zorgt ervoor dat er voldoende zand in 

de basiskustlijn (BKL-zone) aanwezig is en vult zo nodig aan.  

 

Strandpaviljoens maar ook het beheer ten behoeve van badgasten zorgt ervoor dat er in de 

badplaatsen geen ruimte is om de duinen aan te laten groeien. Dat betekent dat het waterschap 

zorgvuldig met de ruimte om moet gaan en dat vertaalt zich nu bijvoorbeeld in het openlaten van 

ruimte tussen de badpaviljoens die jaarrond open zijn. Een vervolgstap is dat de duinen bij gebrek aan 

ruimte i.v.m. de plaats van bijvoorbeeld de boulevard, zeewaarts moeten worden uitgebreid. Het 

betekent dat achter de paviljoens ruimte moet worden gemaakt en de paviljoens op termijn zeewaarts 

mee zullen verschuiven zodat de duinvoet aan kan groeien. De urgentie wordt bepaald door 

klimaatscenario’s en de zeespiegelstijging.        

 

Klimaatscenario’s en zeespiegelstijging hebben dus gevolgen voor o.a. alle buitendijks gelegen 

strandpaviljoens en strandhuisjes in Nederland. De diverse Verenigingen van Strandpachters hebben 

daarom de Nederlandse Kustvereniging opgezet.  

 

Deze inleiding is voor Zandvoort relevant omdat overal, niet alleen in Zandvoort, paviljoens worden 

verkocht. InLeisure13 heeft o.a. 4 paviljoens in Zandvoort gekocht, waaronder de Spot. De Spot heeft 

ambities om een jaarrond geopend paviljoen te worden. Watersport en zeker strandwatersporten zoals 

surfen en kitesurfen vinden jaarrond, dus ook in de winter plaats. Watersportvereniging Zandvoort is 

jaarrond open en heeft voor haar leden allerlei voorzieningen. De Spot heeft de ambitie ‘Papendal aan 

Zee voor durfsporten’ geïntroduceerd. Onderdeel daarvan is een paviljoen dat jaarrond open is. Met 

de overname door InLeisure ontstaat ruimte om te schuiven.      

 

Behalve de hierboven aangegeven problematiek heeft men weinig problemen met de nieuwe nota 

Watersportzonering. Het kan dus zijn dat er een verzoek komt om watersportzones iets te 

verschuiven, niet alleen bij de Spot, als een strandtent of paviljoen van eigenaar wisselt. Niet iedere 

nieuwe eigenaar richt zich op dezelfde doelgroep. Dat de mogelijkheid bestaat om de zones iets te 

verschuiven, is dus belangrijk voor de paviljoenhouders en goed geregeld in de APV. 

  

Verder wordt aangegeven dat men problemen heeft met het protocol rond het voeren van de gele 

vlaggen aan de korfmasten. Niet iedereen is in staat of bereid de gele vlaggen actief te voeren. Men 

 
12 https://www.rijnland.net/regels-op-een-rij/nota-waterkeringen-en-kustnota/ 
13 https://www.inleisure.nl/ 
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beschouwt het ook niet als taak van de paviljoens. Sommigen vinden de palen te hoog, sommige 

paviljoens zeggen geen rode vlag te hebben ontvangen.  

 

Naar aanleiding van inzet van tekstwagens, Coronaprotocollen en 1,5 meter afstand in de horeca 

wordt een pleidooi gehouden over informatie over stroming en veiligheid op centrale plaatsen. Verder 

pleit ook Niels Priester voor regelmatig overleg met alle betrokkenen. Communicatie is belangrijk. 

 

Conclusie   

 

De Vereniging voor Strandpachters stelt dat het in Zandvoort gehanteerde vlaggenprotocol voor 

zwemveiligheid neergelegd is bij de strandtenten. Er worden korfmasten geplaatst waaraan geen, een 

gele of een rode vlag zou moeten worden gevoerd. Volgens de ZRB zou het protocol voor het hijsen 

van de vlaggen duidelijk moeten zijn. Elk jaar worden de pachters die een mast hebben geïnformeerd. 

De gele vlag wordt op aangeven van de Reddingsbrigade/Rotonde gehesen voor "gevaarlijke zee", 

e.e.a. volgens internationale afspraken. De rode vlag wordt alleen gehesen als er een zwemverbod 

geldt en die situatie is uitzonderlijk. Over het protocol / vlagvoering wordt deze winter weer met 

betrokken partijen gesproken.   

 

Verder hebben de strandtenten te maken met seizoen- of jaarrond vergunningen van de paviljoens. 

Klimaatverandering en zeespiegelstijging hebben invloed op de duinen als beschermende zeewering. 

Rijkswaterstaat voert voor de kust voldoende zand aan, zodat de hoogte van de duinen in beginsel 

meegroeit met de zeespiegelstijging. Verstuiving en natuurlijke processen spelen daarin een 

belangrijke rol. Als er geen ruimte is om mee te groeien omdat er bijvoorbeeld een harde boulevard 

voor ligt, dan moet aan de buitenkant van het duin / de boulevard ruimte worden gecreëerd. Het 

betekent dat strandpaviljoens en andere gebouwen op termijn mogelijk zeewaarts moeten opschuiven 

en dat zorgt er voor dat vestiging van jaarrondpaviljoens gecompliceerd is. 

Strandpaviljoens worden met enige regelmaat verkocht. Het gevolg is dat concepten wijzigen en 

doelgroepen ook kunnen veranderen. Daaruit kunnen vragen ontstaan om de locatie van de zonering 

voor durfsporten (snel verkeer, zwarte zone) iets op te schuiven. Omdat de zones indicatief zijn 

aangegeven, kunnen de scholen daar in de praktijk door het voeren van vlaggen op het strand 

rekening mee houden.  

Verder is men tevreden over de zonering. De APV is duidelijk, indien nodig kan er gehandhaafd 

worden en dat gebeurt af en toe als een strandtent bijvoorbeeld activiteiten aanbiedt die niet passen 

binnen de kernactiviteit waar vergunning voor is verkregen.           
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8. Sportraad Zandvoort 

De Sportraad in Zandvoort is een onafhankelijk adviesorgaan dat gevraagd en ongevraagd advies 

geeft. De Sportraad is de laatste jaren weer gereactiveerd en Pierre ter Veer vertegenwoordigt (als 

actief watersporter) de watersport in de Sportraad.  

 

De watersportzonering met een splitsing tussen langzaam en snelverkeer is in beginsel goed. Het 

functioneert prima. Als het goed gaat moet je niet overorganiseren. Af en toe zijn er problemen op het 

strand, maar er is geen strandpolitie. Gewone politie of BOA’s moeten het dan oplossen en die zijn 

beperkt beschikbaar. 

 

Pierre adviseert geen vergunningensysteem in te stellen voor scholen omdat een vergunning tijdelijk is 

en bij het verlopen van de vergunning een (Europese) aanbesteding nodig kan zijn. De voormalig 

vergunninghouder heeft dan geen zekerheid dat hij terug mag keren.  

 

Er is in de Sportraad enige onrust over het openbare karakter van het strand, nu InLeisure eigenaar is 

geworden van vier strandpaviljoens, waaronder de Spot. Qurios richt zich op kamerverhuur en 

strandhuisjes. Omdat de gevolgen van de nieuwe situatie nog niet duidelijk zijn, vrezen sommigen 

voor het openbare karakter van het strand. Communicatie is belangrijk.  

 

Pierre is van mening dat de catamarans bij Sandy Hill eigenlijk naar de WVZ zouden moeten, zodat er 

op het strand één locatie ontstaat waarvandaan met catamarans wordt gezeild. 

 

Conclusie    

 

De Sportraad is gereactiveerd en het is belangrijk dat de watersport in de Sportraad goed wordt 

vertegenwoordigd. Uit het gesprek over Qurios en de strandpaviljoens blijkt dat communicatie over de 

watersportzonering en ontwikkelingen langs de kust belangrijk is.  
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9. Samenvatting en conclusie  

Voor deze evaluatie moeten 5 vragen worden beantwoord: 

1. Afweging en onderbouwing voor een meldplicht versus een vergunningensysteem 

2. Beleid voor voertuigen en vaartuigen op het strand beter integreren in de watersportzonering 

3. Het beleid beter inbedden in de APV 

4. Opnemen voortgang communicatie en bebording m.b.t. de nieuwe zonering 

5. Beoordelen effectiviteit huidige handhaving watersportzonering. 

 

Om antwoord te kunnen geven op gestelde vragen is in Zandvoort gesproken met: 

a. De surf- en kitesurfscholen die in Zandvoort actief zijn 

b. Watersportvereniging Zandvoort en de (vertegenwoordigers van) particuliere catamarans bij 

Sandy Hill 

c. De Reddingsbrigade Zandvoort (ZRB) en de KNRM, station Zandvoort 

d. De Federatie van Kampeerverenigingen te Zandvoort 

e. De Vereniging voor Strandpachters Zandvoort 

f. Spaarnelanden, verantwoordelijk voor beheer en onderhoud van de openbare ruimte) 

g. Sportraad Zandvoort (onafhankelijk adviesorgaan). 

   

Er is niet alleen met bovenstaande partijen gesproken, maar ook met de gemeente Den Haag, KNRM-

station IJmuiden en de Nederlandse Reddingsbrigade. Een overzicht van alle partijen waarmee 

gesproken is, is als bijlage toegevoegd. Navolgend antwoord op gestelde vragen op basis van de 

interviews en gesprekken.    

 

9.1. Afweging en onderbouwing voor een meldplicht versus een 

vergunningensysteem 

Over de wenselijkheid van een meldplicht versus een vergunningensysteem voor surf- en 

kitesurfscholen in Zandvoort is met de scholen en anderen gesproken. De vraag is aan welke 

voorwaarden moet worden voldaan in geval van een meldplicht of vergunning en wie die gaat 

handhaven. Als de gemeente eisen gaat stellen, moeten ze die ook (kunnen) handhaven. Zolang de 

sector het zelf niet eens is over de eisen, laat staan over de handhaving, is een meldplicht of 

vergunningensysteem onhandig of te vroeg. Als een vergunningensysteem gekoppeld wordt aan een 

aanbesteding zoals de rondvaart in Amsterdam, dan vervalt de toekomstzekerheid van de scholen (in 

Zandvoort) en dat is voor alle betrokkenen ongewenst. 

  

De eisen die in Zandvoort aan de meldplicht van kite- en surfscholen worden gesteld zijn zeer 

overzichtelijk14. De gemeente vraagt in feite contactgegevens, inschrijving bij de Kamer van 

Koophandel, welke activiteiten met aanbiedt, in welke watersportzone(s) men actief is en wanneer. 

Ten aanzien van de kwaliteit van de lessen wordt alleen gesteld dat de scholen met gecertificeerde 

instructeurs moeten werken. Een zichzelf respecterende school moet deze gegevens aan kunnen 

leveren. Een (mobiele) school die dat niet doet, heeft geen rechten en is feitelijk in overtreding. Als 

zo’n school een probleem veroorzaakt of onveilig opereert kunnen gevestigde scholen hun “collega” 

daarop aanspreken. Er is ten behoeve van deze evaluatie een (concept) overzicht gemaakt van 

actieve scholen inclusief activiteiten en de locatie waar men lesgeeft. Als je niet op die lijst staat, heb 

je geen rechten. Of je bent een particulier die lesgeeft aan vrienden. Die zijn er ook, maar adverteren 

niet.  

 

    

 
14 https://www.zandvoort.nl/producten-en-diensten-op-alfabet/zones-voor-watersport/ 
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9.2. Beleid voor voertuigen en vaartuigen op het strand beter 

integreren in de watersportzonering 

Regels op het strand worden beschreven in de APV van Zandvoort15. In Hoofdstuk 5, bijzondere 

bepalingen betreffende het strand en de zee, artikel 5:42 wordt duidelijk aangegeven welke vaartuigen 

onder welke voorwaarden op het strand mogen staan: 

APV Zandvoort, hoofdstuk 5, artikel 5:42 

 

Het betekent dat zonder vergunning van het college alle grotere boten, zeilboten en motorboten 

behalve die van de Reddingsbrigade, de KNRM en “vaartuigen voor de openbare dienst”, niet op het 

strand mogen komen of afvaren.  

 

Het beleid voor voertuigen en vaartuigen op het strand is verder duidelijk omschreven op de website 

van de gemeente16. Daarin staat aan wie en onder welke voorwaarden vergunning wordt verleend om 

een boot op het strand te leggen en/of te vervoeren. De vergunningen zijn geldig van 1 maart tot 1 

oktober. De gemeente geeft vergunning voor een beperkt aantal boten af. Dit geldt ook voor 

commerciële vaartuigen. Op dit moment is er alleen een wachtlijst voor een ligplaats bij een 

kampeervereniging. U kunt op de wachtlijst gezet worden door te mailen naar 

apvvergunning@zandvoort.nl.  

 

Er zijn 4 soorten vergunningen: vaste ligplaats (seizoensvergunning), dagligplaats (incidentele 

vergunning), ligplaats bij een kampeervereniging (seizoensvergunning) en commercieel vaartuig. 

 

Volgens de geïnterviewden zijn er geen problemen met vaartuigen en voertuigen op het strand. Er 

doen zich geen onveilige situaties voor en er gebeuren geen ongelukken. Het aantal vergunningen dat 

door het college wordt verstrekt is beperkt. Boten die een vergunning hebben, moeten een sticker 

voeren. Dat geldt ook voor auto’s, maar die rijden er nauwelijks (behalve reddingsdiensten, de 

gemeente (BOA), Spaarnelanden en de Gebroeders Paap (onderhoud strand).    

 

 
15 https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR604001/6  
16 https://www.zandvoort.nl/producten-en-diensten-op-alfabet/vaartuigophetstrand/     

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR604001/6
https://www.zandvoort.nl/producten-en-diensten-op-alfabet/vaartuigophetstrand/
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Er zijn volgens de kaart van de Watersportzonering 3 doorgangen die vrij moeten worden gehouden 

voor boten van de KNRM en de Reddingsposten (ZRB Noord en Zuid). Overige boten vallen onder 

“Snel verkeer” en moeten te water worden gelaten in de watersportzones. De catamarans die bij de 

Watersportvereniging liggen, doen dat. De ca. 30 particuliere catamarans bij Sandy Hill gaan niet te 

water in de zone voor de Spot. De watersportzone die ze hadden is verdwenen. Omdat het vrij druk is 

in dit gebied (zie RI&E) zou je met vlaggen indien nodig een tijdelijke te water laatzone kunnen 

markeren. Een alternatief is om de catamarans te centreren bij de Watersportvereniging. Er spelen 

meerdere ontwikkelingen in dit gebied, waaronder een mogelijke verplaatsing van de Spot en de post 

van de ZRB. Dit gebied moet integraal benaderd worden.  

 

De catamarans die met een vergunning bij de strandhuisjes liggen, gaan ook niet allemaal via de 

watersportzones te water. Het strand voor de huisjes is relatief rustig en daarom leidt dit volgens de 

geïnterviewden niet tot overlast of veiligheidsproblemen. De boten op het noordelijke strand zijn 

eigendom van de eigenaren van de strandhuisjes en o.a. Pepsports die een vergunning heeft. Boten 

zijn geen raceauto’s, aanvullend beleid of een andere integratie van deze boten in de 

watersportzonering lijkt niet noodzakelijk. Als er problemen zijn, biedt de APV voldoende 

mogelijkheden de regels aan te halen.      

 

9.3. Het beleid beter inbedden in de APV 

De nota Watersportzonering Zandvoort is na veel overleg tot stand gekomen. Niemand is ontevreden 

over de nota, op onderdelen hoogstens over de uitvoering, zoals de informatieborden bij de 

strandopgangen en de vlagvoering op de korfmasten bij de strandtenten. De APV is ook duidelijk. 

Heel veel mag niet, tenzij. Het tenzij wordt bepaald door een ontheffing of vergunning van het college. 

Als de veiligheid in het geding is, zal het college geneigd zijn vrijheden in te perken of geen 

vergunningen meer te verlenen. Alle partijen hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid ten 

aanzien van de veiligheid op het strand, de Reddingsbrigade, de KNRM, de scholen en de 

watersporters zelf. Er lopen meerdere projecten waar partijen als de Reddingsbrigade Nederland 

(project Het Strand Veilig)17 en de KNRM, hoofdkantoor IJmuiden i.s.m. Waterrecreatie Nederland 

(project Varen doe je Samen, Werkgroep Brandingsporten)18 de veiligheid van badgasten en 

watersporters proberen te vergroten. Evaluatie en afstemming van de verschillende APV’s van 

kustgemeenten maakt daar deel van uit. Noodzaak om het beleid uit de nota Watersportzonering 

beter in te bedden in de APV wordt niet noodzakelijk geacht.  

 

9.4. Opnemen voortgang communicatie en bebording m.b.t. de 

nieuwe zonering 

De informatieborden boven aan de strandopgangen zijn verouderd. Er zijn ontwerpen gemaakt voor 

nieuwe boden. Het gaat om ca. 60 strandopgangen in Zandvoort, dus een kostbare operatie om deze 

borden te vernieuwen. De belangrijkste opmerking tijdens deze evaluatie is dat ze niet gelezen 

worden en onvoldoende en onjuiste informatie geven. Verder wijken de borden in Noord-Holland af 

van de borden in Zuid-Holland. De provincies blijken verantwoordelijk voor de algemene informatie. 

Een belangrijke functie van de borden is het informeren van badgasten en het bevorderen van de 

veiligheid. Ook hier geld een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De discussie over bebording is in 

Scheveningen (incl. Kijkduin en de Zandmotor) verder dan in Zandvoort. Wij adviseren contact op te 

nemen met de gemeente Den Haag en de provincies Zuid- en Noord-Holland en aansluiting te zoeken 

bij genoemde projecten van de Reddingsbrigade Nederland en de KNRM.  

   

 
17 https://hetstrandveilig.nl/  
18 KNRM IJmuiden en anderen, https://varendoejesamen.nl/  

https://hetstrandveilig.nl/
https://varendoejesamen.nl/
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De borden die door Spaarnelanden op het strand worden geplaatst en begrenzingen aangeven 

(gemeentegrenzen, naaktstrand, natuurgebied, etc.) zijn “standaard” en duidelijk. De borden waarmee 

kitesurfzones en zwemzones worden aangegeven, zijn verouderd. Ze gaven wel nauwkeurig aan waar 

de Watersportzones liggen en zwemmen niet is toegestaan, maar kitesurfen, windsurfen, 

catamaranzeilen en foilen is afhankelijk van de wind. Badgasten en watersporters zitten elkaar niet 

vaak in de weg, omdat mooi strandweer niet hetzelfde is als mooi weer om te surfen of te zeilen. Bij 

een permanente bebording is het zwemverbod meestal niet nodig.  

 

Daarom is de Zandvoortse oplossing met vlaggen die door de scholen worden geplaatst op zich een 

prima systeem. Het levert ook nog enige flexibiliteit om afhankelijk van de situatie dynamisch te 

zoneren. Misschien dat voor de uniformiteit een zwart -wit geblokte vlag aan de beachflag toegevoegd 

kan worden. De beachflags geven een toelichting, zijn klantvriendelijker dan een verkeersbord met 

een waarschuwing en vallen meer op. Nadeel is dat wanneer geen les wordt gegeven, de 

watersportzone niet wordt gemarkeerd anders dan globaal op de informatieborden bij de 

strandopgangen. Individuele wind- en kitesurfers uit Zandvoort, uit de strandhuisjes, leden van de 

Watersportvereniging en de surfers die normaalgesproken bij de Spot varen, weten prima waar de 

watersportzones ongeveer liggen. Dat geldt ook voor de surfers en kitesurfers ten zuiden van de 

boulevard. Zij worden geacht zo goed mogelijk binnen de overeengekomen zone te varen en hebben 

een voorbeeldfunctie voor bezoekers die de situatie in Zandvoort niet of onvoldoende kennen.  

 

9.5. Beoordelen effectiviteit huidige handhaving 

watersportzonering. 

De watersportzonering wordt niet gehandhaafd, er is geen strandpolitie. Volgens de geïnterviewden is 

er sinds dit jaar (2021) één auto beschikbaar voor BOA’s die toezicht moeten houden op het hele 

strand van Zandvoort. Het strand is bijna 10 km lang. Met ca. 10.000 bezoekers op een mooie dag 

speelt toezicht en handhaving een ondergeschikte rol. In het seizoen is de Reddingsbrigade op het 

strand aanwezig, primair om toezicht te houden op de veiligheid van zwemmers en watersporters. Niet 

om de zonering of regels te handhaven. Uit het vorige hoofdstuk bleek dat het markeren van de 

watersportzones op het strand voor zover nodig, als taak verlegd is naar de scholen en de WVZ. Dat 

kan misschien iets beter, maar het zal ook in de toekomst voor komen dat watersporters uit de 

watersportzone drijven of stromen en over het strand terug moeten lopen. Vermoeiend, maar zo moet 

iedereen het leren.  

 

Op zich functioneert de watersportzonering met 6 zones verspreid over het hele strand van Zandvoort 

echter goed. Er zijn weinig of geen klachten. Er zijn wensen om hier en daar wat te schuiven, 

bijvoorbeeld om badgasten van een strandtent zo nodig wat meer ruimte te geven. In de praktijk vult 

men dat zelf in. Binnen de hoofdlijnen is sprake van een dynamische begrenzing als dat gezien de 

situatie of bij bepaalde omstandigheden gewenst is. Op naar schatting 5 tot 10 dagen in het 

hoogseizoen is het spannend als er veel badgasten zijn en er genoeg wind staat om te zeilen, te 

surfen en te kiten. Suppers en golfsurfers varen dan in de zwemzones en ook daar rommelt het wel 

eens. Om een van de geïnterviewden te citeren: “Je wilt de kwetsbare groep zoneren, maar wie zijn 

dat, de zwemmers of de watersporters?”  
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10. Aanbevelingen   

Dit is een door Waterrecreatie Advies opgesteld rapport met een verslag of analyse van een groot 

aantal interviews met direct en indirect betrokkenen. Het is een eerste evaluatie van de 

watersportzonering in Zandvoort, een jaar nadat die ingevoerd is. Niet alles is perfect, de 

gereedschappen om het anders te doen of strenger aan te pakken liggen op de plank. Onze 

aanbeveling zou zijn om met elkaar over deze evaluatie verder te praten. Als bijlage is een overzicht 

gevoegd van alle personen waar in het kader van deze opdracht mee gesproken is. Iedereen heeft 

gevraagd wat het vervolg wordt. Er zitten voldoende kansen en aanknopingspunten in de rapportage 

om zaken te verbeteren als men met elkaar in gesprek gaat en blijft.  

 

Bijeenkomst 6 april 2022 

Op 6 april 2022 heeft de gemeente Zandvoort nog een bijeenkomst georganiseerd waarvoor alle in de 

bijlage genoemde personen waren uitgenodigd. De evaluatie is nog een keer besproken en toegelicht 

door Reinier Steensma van Waterrecreatie Advies. De zonering hoeft vooralsnog niet aangepast te 

worden. Er zijn wel een aantal knelpunten gesignaleerd die te maken hebben met veiligheid op het 

water tijdens evenementen (inzet ZRB), toezicht en handhaving (BOA’s en strandpolitie), vlagvoering 

(korfmasten), sanitaire voorzieningen (Blauwe Vlag) en informatieborden bij de strandopgangen 

(initiatief provincies, input Zandvoort). Overleg is belangrijk en voorgesteld is dit overleg met 

betrokkenen in Zandvoort periodiek te organiseren (“Durfsportoverleg”). De organisatie daarvan is in 

handen van de gemeente, contactpersoon Lodewijk Jurgens (tel.: 06 46215544,  

mail: ljurgens@haarlem.nl). Deze evaluatie wordt in de komende periode gecommuniceerd binnen de 

gemeente.           

 

    

  

mailto:ljurgens@haarlem.nl
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Bijlage 1 - Contactpersonen Evaluatie Watersportzonering 

Zandvoort   
 

      

Opdrachtgever gemeente Zandvoort - Haarlem 

Lodewijk Jurgens  Beleidsadviseur Toerisme 

Inge van Gansewinkel Team Coördinator. Toerisme Zandvoort-Haarlem 

Elsbeth Otten Jr. Gebiedsmanager / coördinator. Strandzaken 

Paulien Nogter Procesmanager Toezicht en Handhaving 

Michel Termond Beleidsadviseur Toerisme 

    

Watersport  

Surfana Zandvoort (bij Rapa Nui) Joanne van der Eng en Maarten Zwetsloo 

Surfskool Chill Us  Chiel Hardeman 

Catamarans bij Sandy Hill / Ajuma Gert Pol en Ilya Gazan 

Pepsports Watersportcentrum Sjors van Leeuwen en Randy Stoter 

The Spot Nens Wesselsz, Emma Reijmerink  

First Wave Surfschool (bij Noosa) Erik Rijsenbrij en Stephan Pouw 

Watersport Vereniging Zandvoort (WVZ) Marco Tangelder 

Surfers Paradise (bij Tijn Akersloot) Jurriaan van Duivenboden  

North Sea Watersports (bij Tijn Akersloot & bij Bodhi 
Beach) 

Jeannette Vogn Melchior Hansen 

Moana kitesurfschool (bij Fosfor) Erik van den Boogaard & Michelle Kreukels  

Plus gemeld 2021: 

Kitezone (Amsterdam) Okke Engel 

Children of the tides Jurre en Benthe van Amerongen   

Fly Kiteboarding Arnaud 

Harlem Kitesurfing BV  Alex Morgenstern, Victor Looijestijn 

Ned. Kitesurf Vereniging (NKV).  Dave de Jonge 

    

Overig geïnterviewden Zandvoort  

ZRB (Reddingsbrigade) Ernst Brokmeier 

KNRM Zandvoort Jan Willem van den Bout 

Vereniging voor Strandpachters Zandvoort Niels Priester 

Federatie van Kampeerverenigingen  Wilbert van Rossum en Barry Douma 

Spaarnelanden Peter Latour 

Sportraad Zandvoort Pierre ter Veer 

    

Geïnterviewd buiten Zandvoort  

KNRM IJmuiden Olaf Tompot (Werkgroep Brandingsporten) 

Reddingsbrigade Nederland  Peter Barendse (Het Strand Veilig) 

Gemeente Den Haag Vincent Schipper (contact Strand Scheveningen) 

Watersportverbond Regioteam Noordzee Ernst Kaars Sijpesteijn en Rob Delfos 


