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Bijlage 1 Factsheets kustprovincies en –gemeenten 

1.1 Algemene opmerkingen en kanttekeningen 

Nederland 

De kust is een belangrijke trekpleister voor zowel binnen- als buitenlandse toeristen. Ongeveer 21 

procent van de binnenlandse en 26 procent van de buitenlandse overnachtingen in hotels, cam-

pings, pensions, bungalowparken, etc. vindt plaats in de kustgebieden. In totaal komt dat neer op 

ruim 19 miljoen overnachtingen in 2009. Als de kust als één geheel wordt beschouwd is dit daarmee 

het belangrijkste toeristengebied van Nederland. Voor de vier kustprovincies is het kusttoerisme nog 

belangrijker: bijna de helft van alle toeristen overnacht aan de kust.  

Jaarlijks maken Nederlanders circa 6,5 miljoen dagtochten naar het strand1 en zijn er inclusief ver-

blijfsrecreanten ruim 24 miljoen recreanten op het strand te vinden2. Dit is waarschijnlijk nog een 

forse onderschatting, aangezien er volgens de gemeente Den Haag jaarlijks al 12 miljoen mensen 

het strand van Scheveningen bezoeken3. Het NBTC gaat uit van 95 miljoen eendaagse vrijetijdsacti-

viteiten aan de kust en 4,8 miljoen meerdaagse vakanties aan de kust, waarvan 1,5 miljoen buiten-

landse vakanties4. Deze 95 miljoen is inclusief activiteiten als wandelingen en fietstochten door de 

duinen en uit eten gaan en zijn dus niet allemaal strandgerelateerd. 

Op basis van 24 miljoen bezoekers per jaar concludeert het NRIT dat kustrecreatie jaarlijks bijdraagt 

aan bijna 300 miljoen euro toegevoegde waarden en circa 14.000 banen (arbeidsjaren) 5. Het 

RIKZ6 komt op een hogere toegevoegde waarde uit. Alleen al in het zogenaamde normafslaggebied 

(het gebied dat bij een zware storm af mag slaan zonder dat de waterkering het begeeft) is de direc-

te toegevoegde waarde van bedrijven 1,3 miljard euro. Zandvoort en Scheveningen nemen hiervan 

90 procent voor hun rekening. Dit is alleen de toegevoegde waarde van de bedrijven die op of direct 

aan het strand liggen en daarmee voor het overgrote deel gebonden zijn aan toerisme en recreatie. 

Andere bedrijven in de gemeente of de verdere omgeving die draaien op toerisme zijn daarbij nog 

niet inbegrepen.  

Het NBTC7 berekende dat toeristen ongeveer 2,5 miljard euro per jaar uitgeven aan de Nederlandse 

kust. Doordat de toeristische industrie behoorlijk service gebonden is, lijkt een toegevoegde waarde 

van 1,3 miljard euro plausibel. Naast de bestedingen aan de kust, besteedt een deel van het toeris-

me dat is aangetrokken door de kust ook in het gebied daarachter. De nabijheid van de kust heeft 

ook invloed op woongenot en daarmee de huizenprijzen. Het totale economische belang van de kust 

ligt daarmee hoger dan alleen de bestedingen van toerisme aan de kust.  

                                                           
1 CBS 

2 NRIT (2004), Waarde (kust)recreatie 

3 RIKZ (2007), Strandlopers 

4 NBTC (2010), Terug naar de kust in cijfers.  

5 NRIT (2004), Waarde (kust)recreatie 

6 RIKZ (2005), Risicobeheersing in kustplaatsen 

7 NBTC (2010), Terug naar de kust in cijfers 
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Kerngegevens Nederlandse kust 

Onderwerp  

Aantal strandpaviljoens 374 

Aantal campings Noordzeebadplaatsen 347 

Als percentage van camping in de vier kustprovincies 45% 

Als percentage van campings in Nederland 15% 

Aantal logiesaccommodaties Noordzeebadplaatsen 949 

Als percentage van accommodaties in de vier kustprovincies 33% 

Als percentage van accommodaties in Nederland 13% 

Aantal slaapplaatsen Noordzeebadplaatsen 197.597 

Als percentage van slaapplaatsen in de vier kustprovincies 41% 

Als percentage van slaapplaatsen in Nederland 16% 

Aantal overnachtingen aan de kust  19.093.500 

Als percentage van alle overnachtingen in de vier kustprovincies 48% 

Als percentage van alle overnachtingen in Nederland 23% 

Dagtochten naar zee 6.499.000* 

* Dit is waarschijnlijk een sterke onderschatting. Alleen in Scheveningen is volgens de gemeente het aantal 

bezoekers hoger. In België met een veel kleinere kustlijn ligt het aantal dagbezoekers jaarlijks tussen de 16 en 

19 miljoen8.  

 

In de onderstaande factsheets bespreken we de belangrijkste kenmerken van het toerisme per Pro-

vincie en vervolgens per kustgemeente. Gegevens over het daadwerkelijke gebruik van het strand 

zijn beperkt aanwezig. De enige bron die op nationale schaal onderzoek heeft gedaan naar strand-

bezoek (NRIT, 2004), blijkt veel onbruikbare resultaten te geven (met name voor stranden met veel 

dagtoerisme). Op lokale schaal worden incidenteel tellingen verricht, maar de cijfers zijn niet (altijd) 

recent, compleet of vergelijkbaar. De gezamenlijke cijfers over werkgelegenheid in de horeca, aantal 

strandpaviljoens en de - indien beschikbare - cijfers over strandbezoek, geven wel een indicatie van 

het belang van het strand. Uiteraard heeft niet alleen de horeca of de strandpaviljoenhouder profijt 

van het strand. Ook de detailhandel, toeleveranciers etc. hebben direct of indirect economisch voor-

deel van de strandbezoeker. 

 

De factsheets zijn ter toetsing voorgelegd aan de verschillende gemeenten. De gemaakte opmerkin-

gen en suggesties zijn verwerkt in de teksten.  

 

 

                                                           
8 Westtoer (2010), Dagtoeristen aan de kust 
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Onderwerpen en bronnen factsheets 

Onderwerp Bron 

Strand nabij toeristische faciliteiten (strandpalen) Decisio (o.b.v. zichtbare faciliteiten Google maps) 

Meest drukke strand (strandpalen) NRIT(2004), Waarde (kust)recreatie 

Aantal strandpaviljoens (2010) Bedrijfschap Horeca en Catering 

Totaal aantal horecabedrijven (2010) Bedrijfschap Horeca en Catering 

Aantal campings (2009) CBS 

Aantal logieaccommodaties (2009) CBS 

Aantal slaapplaatsen (2009) CBS 

Aantal overnachtingen logiesaccommodaties (2009) CBS 

Aantal overnachtingen verblijfsrecreatie (2009)* CBS 

Aantal Hotelovernachtingen (2009) CBS 

Werkzame personen in de Horeca (2009) Bedrijfschap Horeca en Catering 

Dagtochten naar zee (2006/2007) CBS 

Strandrecreanten per jaar** NRIT (2004), Waarde (kust)recreatie 

Percentage buitenlandse gasten NRIT (2004), Waarde (kust)recreatie 

* Deel van de logiesaccommodaties: alleen de huisjescomplexen, kampeerterreinen en groepsaccommodaties. 

** Gebaseerd op binnenlandse vakanties met opschaling voor buitenlandse vakanties en dagtochten. Dit geeft 

een sterke onderschatting van het impulsieve strandbezoek op mooie stranddagen en van het aantal bezoekers 

aan gerenommeerde badplaatsen als Scheveningen en Zandvoort. Voor de rustigere stranden lijken de schat-

tingen bruikbaar, voor de stranden met veel dagrecreanten zijn de cijfers een sterke onderschatting.9  

 

 

Kaarten  

In dit document zijn 4 soorten kaarten opgenomen: 

 Per provincie een kaart met werkgelegenheid in de Horeca als indicator voor de omvang en het 

aandeel van de toeristische sector in de economie. Niet alleen de horeca is afhankelijk van toe-

risme en recreatie, maar dit is wel een goede graadmeter. 

 Een kaart met de gemiddeld gemeten strandbreedte over de afgelopen 10 jaar en weergave of 

de trend over de afgelopen 10 jaar toenemend (groen) of afnemend (rood) was. Deze strand-

breedte is gemeten aan de hand van een aantal aannames en komt niet altijd overeen met de 

daadwerkelijke strandbreedte. Dit is bekend en wordt tekstueel toegelicht in het eindrapport.  

 Een kaart met locaties die volgens de deelnemers aan de workshops regelmatig knelpunten in de 

strandbreedte kennen. Overige knelpunten op het strand (zoals slib) zijn hier niet in opgenomen. 

Het gaat alleen om locaties waar de breedte regelmatig onvoldoende is volgens de deelnemers 

van de workshops die we hebben gehouden.  

 Een kaart met alle type recreatieve stranden. In het eindrapport beschrijven we voor ieder strand-

type een benodigde strandbreedte.  

 

 

                                                           
9 RIKZ (2007), Strandlopers 
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Legenda kaarten recreatieve stranden 

 Sport / evenementenstrand: Veel ruimte op het strand nodig voor extreme strandsporten/ 

  funsporten of grootschalige evenementen.  

 Sterk intensief gebruikt recreatief strand: grote concentratie van mensen en economische  

  activiteit op het strand. Geen ruimte tussen aaneengesloten paviljoens voor recreatie.  

 Matig / redelijk intensief: recreatieve concentratiepunten, economische activiteit op het  

  strand en daarmee concentraties van toerisme en recreatie. Geen massatoerisme.  

 Rustig recreatief strand: strand nabij campings, hotels, woningen e.d., maar geen  

  economische activiteit direct op het strand. Strand voor rustig recreëren en wandelen.   

 Recreatief strand dat geen onderdeel uitmaakt van de BKL: strand aan harde kustweringen of 

  op de grens van Noord- en Waddenzee dat recreatief wordt gebruikt. Er zijn geen  

  meetgegevens bekend over deze stranden.  

 

 

Opmerkingen kaartbeelden 

Alle punten op de kaart zijn ingetekend op basis van de locatie van strandpalen. De meeste strandpalen be-

strijken een gebied van circa 250 meter. De punten slaan dus op een gebied en niet op een exacte locatie. In 

dit gebied kunnen zich meerdere paviljoens of strandopgangen bevinden. Verder staan strandpalen niet altijd 

op het strand, daardoor zijn sommige punten in de duinen of in de zee getekend.  

 

Tot slot zijn de satellietbeelden en ondergrond kaart niet altijd actueel. De huidige situatie kan verschillen van 

deze kaart. Omdat alle punten digitaal zijn ingetekend (in GIS) kunnen deze eenvoudig over andere onder-

grondkaarten worden geprojecteerd. Na afloop van het project leveren wij de digitale GIS-bestanden aan bij de 

provincies.  

 

 

Opmerking strandbreedten en knelpunten 

De weergegeven strandbreedte in de kaarten en tabellen is het gemiddelde van de gemeten strandbreedte 

over de afgelopen 10 jaar. Deze kan afwijken van de daadwerkelijke strandbreedte door de aannames die aan 

de meting ten grondslag liggen: waar het strand boven de +3m NAP ligt, wordt het strand niet meegenomen in 

de meting. Daarnaast is het een gemiddelde, wat betekent dat het beeld niet altijd overeen komt met de actu-

ele situatie.  

 

Omdat de metingen onvoldoende bleken om knelpunten vast te kunnen stellen, zijn deze apart ingetekend in 

de kaarten. Knelpunten zijn aangegeven door deelnemers aan de workshops. 
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1.2 Provincie Zeeland 

Onderwerp  

Aantal strandpaviljoens 60 

Totaal aantal horecabedrijven 1.598 

Aantal campings 296 

Aantal logiesaccommodaties 632 

Aantal slaapplaatsen 131.294 

Aantal Hotelovernachtingen  1.320.000 

Waarvan zakelijk 39% 

Aantal overnachtingen logiesaccommodaties  7.648.300 

Percentage buitenlandse overnachtingen 18% 

Aantal overnachtingen verblijfsrecreatie 6.327.500 

Percentage buitenlandse overnachtingen verblijfsrecreatie 39% 

Werkzame personen in de Horeca 10.940 

Dagtochten naar zee 873.000 

Cijfers voor gehele provincie Zeeland, inclusief niet-kustgemeenten. 

 

Werkgelegenheid Horeca in Zeeland 

 
 

Zeeland heeft een beperkt achterland, waardoor het aantal dagtochten naar zee lager ligt dan in de 

provincies Noord- en Zuid-Holland. De aantrekkingskracht op verblijfstoerisme is wel zeer groot. Het 
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aantal overnachtingen in logiesaccommodaties ligt bijna net zo hoog als in de provincie Zuid-Hol-

land. In Zeeland overnacht men het meest op campings en in bungalowparken. Van alle kustprovin-

cies heeft Zeeland de meeste campings. Bijna een kwart van alle overnachtingen vindt plaats in de 

maand augustus, waar het landelijk gemiddelde voor deze maand op 16 procent ligt. Toerisme in het 

hoogseizoen heeft dus een zeer grote invloed op de lokale economie.  

Rust en ruimte met een paar kernen met concentratie van toerisme kenmerken de Zeeuwse kust. In 

totaal heeft Zeeland vijf gemeenten met badplaatsen aan de Noordzee. 

 

Knelpunten in Zeeland 
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Gemeente Sluis 

Onderwerp  

Strandrecreanten per jaar (x1000) 622 

Strand nabij toeristische faciliteiten (raaien) 4,61 – 14,87 en 1,46 – 2,71 

Meest drukke strand (strandpalen) 14 – 14,8 (gevolgd door palen 11 – 14 en 8 - 9) 

Bezoekers meest drukke strand (x1000) 187 

Aantal strandpaviljoens 15 

Totaal aantal horecabedrijven 218 

Werkzame personen in de Horeca 1.490 

Totaal aantal banen 7.870 

Percentage werkzaam in horeca 19% 

Percentage buitenlandse strandbezoekers 70% 

 

De gemeente Sluis kent de badplaatsen Breskens, Groede, Nieuwvliet-bad en Cadzand-bad. Aan de 

zuidrand van Cadzand-Bad ligt een camping en is volgens het NRIT het strand het drukst bezocht. 

Bijna het hele kustgebied tussen Cadzand-Bad en Breskens heeft strandopgangen, campings en 

strandpaviljoens en is daarmee van toeristisch belang. De concentratie van toerisme verschilt wel 

sterk op deze stukken strand en het is er rustiger dan bij de kernen van Breskens en Cadzand-bad. 

Ook bij Nieuwvliet-bad en Groede vindt de nodige activiteit plaats op het strand. De gemeente Sluis 

heeft natuurstranden, sportstranden en familiestranden.  

Toerisme is een zeer belangrijke sector voor de gemeente Sluis. Bijna 20 procent van de werkgele-

genheid speelt zich af in de horeca. Het strand is zeer populair onder buitenlandse toerisme. Naar 

schatting is 70 procent afkomstig uit het buitenland. Het aantal strandrecreanten ligt lager dan in de 

Zeeuwse gemeenten Veere en Schouwen-Duiveland.  

Recreatieve stranden Sluis 
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De gemeente Sluis heeft op twee plaatsen te maken met een (te) smal strand. Bij het naturisten-

strand in de buurt van Groede en bij Cadzand-Bad-West. Bij Cadzand-Bad-West is de strandbreedte 

daadwerkelijk een knelpunt, omdat de strandpaviljoens op dit punt niet of nauwelijks meer strand 

voor hun paviljoen hebben waar gasten kunnen recreëren. Afgezien van deze plekken is de huidige 

strandbreedte (2010/2011) voldoende.  

 

Strandbreedte en ontwikkeling (in meters) Sluis 

Sluis  

Gemiddelde breedte recreatief strand 41,3 

Trend breedte recreatief strand (meter per jaar)  -0,5 

Breskens 26,4 

Groede 37,1 

Nieuwvliet bad 40,2 

Cadzand-Bad 20,6 

 

Gemeten strandbreedtes en ontwikkeling Sluis 
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Gemeente Vlissingen 

Onderwerp  

Strandrecreanten per jaar (x1000) 504 

Strand nabij toeristische faciliteiten (raaien) 33,6 – 35 en 31,65 – 32,39 

Meest drukke strand (strandpalen) 31,5 - 34 

Bezoekers meest drukke strand (x1000) 425 

Aantal strandpaviljoens 3 

Totaal aantal horecabedrijven 143 

Werkzame personen in de Horeca 870 

Totaal aantal banen 18.460 

Percentage werkzaam in horeca 4,7% 

Percentage buitenlandse strandbezoekers Vooral Nederlanders 

 

Vlissingen heeft met name horecavoorzieningen op de boulevards. Op het strand is het aantal pavil-

joens beperkt. Het meest westelijke gedeelte van het strand aan Boulevard Bankert tussen paal 

34,58 en 35 maakt geen onderdeel uit van de BKL, omdat het hier een harde kering betreft. Hier 

wordt niet gesuppleerd voor de kustveiligheid en op het strand zijn hier ook geen paviljoens te vin-

den. Vanwege gevaarlijke stromingen is de badrecreatie op dit gedeelte ook beperkt. Volgens het 

NRIT10 zitten de meeste strandrecreanten tussen paal 31,5 en 34. Dit lijkt onwaarschijnlijk aange-

zien er tussen paal 32,39 en 33,6 geen toeristische faciliteiten zijn gevestigd en de boulevards lo-

pen van 34 – 35. De gemeente zelf bevestigt het beeld dat het aan de boulevards het drukste is.  

 

Recreatieve stranden Vlissingen 

 

 

                                                           
10 NRIT(2004), bijlage 4 
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Het strandtoerisme speelt in Vlissingen relatief een minder belangrijke rol dan in de andere Zeeuwse 

kustgemeenten. Vlissingen heeft een groter stadscentrum en een haven die belangrijk is voor de 

lokale economie. In de andere Zeeuwse kustgemeenten is minimaal vijftien procent werkzaam in de 

horeca, in Vlissingen is dit nog geen vijf procent. Het strand tussen Vlissingen en Westkapelle wordt 

veel gebruikt door dagrecreanten en slaat regelmatig weg..   

 

Strandbreedte en -ontwikkeling (in meters) Vlissingen 

Vlissingen  

Gemiddelde breedte recreatief strand 15,0 

Trend breedte recreatief strand (meter per jaar) 0,5 

Paviljoen 28,2 

Boulevard 11,2 

 

Gemeten strandbreedte en ontwikkeling Vlissingen 
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Gemeente Veere 

Onderwerp  

Strandrecreanten per jaar (x1000) 2.703 

Strand nabij toeristische faciliteiten (raaien) 5,4 – 31,65 

Meest drukke strand (strandpalen) 14,6 – 16,3, 25 – 26 en 27 - 28 

Bezoekers meest drukke strand (x1000) 1.240 

Aantal strandpaviljoens 26 

Totaal aantal horecabedrijven 209 

Werkzame personen in de Horeca 2.040 

Totaal aantal banen 5.670 

Percentage werkzaam in horeca 36% 

Percentage buitenlandse strandbezoekers 50% 

 

De gemeente Veere heeft veel kilometers strand. Verdeeld over verschillende kernen zijn er toeristi-

sche activiteiten: 

 Vebenabos/Dishoek: 32,39 – 29,5 (meerdere campings en een paar strandtenten) 

 Valkenisse/Zoutelande: 28,5 – 23,25 (campings, strandtenten e.d. M.u.v. 2597 – 2697 direct 

aan het dorp Zoutelande, daar lijkt het strand zeer smal en zijn geen strandtenten te vinden). 

 Westkapelle: 21,95 – 22,35 (strandtent) 

 Tussen Domburg en West-Kapelle: 18,14 – 17,35 (strandtent + camping) 

 Domburg: 15,71 – 14,69 (kern Domburg) 

 Tussen Domburg en Oostkapelle zijn wel strandopgangen, maar geen strandtenten e.d. 

 Oostkapelle: 12,86 – 11,45 (campings en strandtenten) 

 Tusen Oostkapelle en Breezand zijn wel strandopgangen, maar is slechts 1 strandtent ter hoogte 

van paal 9 

 Breezand: 7 – 5,4 (strandtenten + camping) 

 

De stranden van de gemeente Veere lopen zeer uiteen qua omvang en toeristische activiteiten. 

Langs bijna de gehele kust zijn campings die sterk wisselen in omvang. Strandtenten zijn bij West-

kapelle en Zoutelande te vinden naast de dorpskernen omdat aan het dorp zelf geen strand maar 

een dijk ligt. Domburg daarentegen heeft wel direct aan het dorp economische activiteit aan het 

strand.  

Toerisme en recreatie is voor de gemeente Veere een belangrijke economische motor. Meer dan 35 

procent van de werkgelegenheid is in de horeca. Het strand speelt hier een zeer belangrijke rol in. 

Van alle Zeeuwse gemeente heeft Veere de meeste kilometers Noordzeestrand, de meeste strand-

bezoekers en de meeste strandpaviljoens. Trends op het gebied van strandgebruik zijn onder meer 

een toename van sportactiviteiten, aanwezigheid van wellnesscentra, hogere kwaliteit horeca.  

Op verschillende plekken aan het strand in de gemeente Veere is sprake van knelpunten. Bij Dom-

burg, Oranjezon en de Panoramaweg in Westkapelle slaat strand weg, waardoor de onderliggende 

verharding zichtbaar wordt of zoals bij de Panoramaweg kansen voor ontwikkeling stil liggen.  



 

Ruimte voor recreatie op het strand - BIJLAGENRAPPORT - 12 

Recreatieve stranden Veere 

 

 

Strandbreedte en -ontwikkeling (in meters) Veere 

Veere  

Gemiddelde breedte recreatief strand 32,3 

Trend breedte recreatief strand (meter per jaar) 0,4 

Breezand 96,5 

Oostkapelle 32,5 

Domburg 25,3 

Strandtent + camping 21,2 

Westkapelle 45,9 

Zoutelande 24,5 

Zoutelande – Valkenisse 31,4 

Vebenabos en Dishoek 22,9 
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Gemeten strandbreedte en ontwikkeling Veere 
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Gemeente Noord-Beveland 

Onderwerp  

Strandrecreanten per jaar (x1000) 564.3 

Strand nabij toeristische faciliteiten (raaien) 1,2 – 2,8 

Meest drukke strand (strandpalen) 2 - 3 

Bezoekers meest drukke strand (x1000) 378 

Aantal strandpaviljoens 1 

Totaal aantal horecabedrijven 51 

Werkzame personen in de Horeca 580 

Totaal aantal banen 1.890 

Percentage werkzaam in horeca 31% 

Percentage buitenlandse strandbezoekers NB 

 

Noord-Beveland heeft een relatief klein stuk Noordzeekust, maar dit wordt wel geheel gebruikt voor 

recreatie en is gelegen aan een camping/bungalowpark. Daarbuiten is er geen economische activi-

teit die direct aan het strand is gerelateerd, doordat Noord-Beveland verder geen Noordzeekust 

heeft. Alleen bij Neeltje Jans staat nog een strandpaviljoen. Neeltje Jans is overigens grotendeels 

grond van de gemeente Veere (vanwege geografische ligging in dit hoofdstuk op de kaart).  

 

Recreatieve stranden Noord-Beveland 
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De mogelijke realisatie van een wellness/congreshotel aan de binnenzijde van de Veerse Gatdam 

kan leiden tot een toenemende druk en meer economische activiteit op het strand (zoals een extra 

strandpaviljoen).   

 

Het strand van Noord-Beveland is aan de smalle kant volgens de deelnemers aan de workshop. Met 

name tegen de Veerse Gatdam aan waar veel sportactiviteiten plaatsvinden is het strand te smal. De 

ruimte is te beperkt voor strandhuisjes, die men wel graag zou willen hebben.  

 

Gemeten strandbreedte en ontwikkeling Noord-Beveland 

 
 

Strandbreedte en -ontwikkeling (in meters) Noord-Beveland 

Noord-Beveland  

Gemiddelde breedte recreatief strand 26,4 

Trend breedte recreatief strand (meter per jaar) 1,0 
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Gemeente Schouwen-Duiveland 

Onderwerp  

Strandrecreanten per jaar (x1000) 2.529 

Strand nabij toeristische faciliteiten (raaien) 8,4 – 16,97 

Meest drukke strand (strandpalen) 11 – 12 

Bezoekers meest drukke strand (x1000) 1.032 

Aantal strandpaviljoens 15 

Totaal aantal horecabedrijven 255 

Werkzame personen in de Horeca 1.580 

Totaal aantal banen 10.740 

Percentage werkzaam in horeca 15% 

Percentage buitenlandse strandbezoekers 50% 

 

Schouwen-Duiveland kent drie kernen waar toeristische activiteiten zijn: 

 Westenschouwen: 16,97 – 16,48 (strandtenten + camping) 

 Nieuw Haamstede: 11,44 (strandtent) 

 Renesse: 8,19 – 0,84  

 

Volgens het NRIT is het met name ter hoogte van Nieuw Haamstede zeer druk. De gemeente zelf 

geeft aan dat de stranden rondom Renesse en Westenschouwen zeer druk zijn11. Het strand bij 

Nieuw Haamstede kenmerkt zich door veel natuur en een brede duinenrij. Bij Westenschouwen ko-

men op een drukke dag circa 10.000 bezoekers. Renesse heeft op een topdag 15.000 strandgan-

gers12, maar daar is dit aantal verspreid over een langere kuststrook.  

Schouwen-Duiveland heeft na de gemeente Veere de meeste strandrecreanten per jaar van de kust-

gemeenten in de provincie Zeeland. Toerisme is een belangrijke sector voor de gemeente (12,6 

procent van de totale werkgelegenheid in 2009)13, maar in de andere Zeeuwse kustgemeenten is 

het aandeel van de werkgelegenheid in de toeristische sector hoger.  

In Renesse speelt het probleem dat de strandpaviljoens richting zee worden verplaatst om ruimte te 

geven aan duinvorming. Daarnaast is de strandbreedte vaak een probleem, de exacte locatie waar 

het strand te smal is wisselt echter per jaar. Aan de voet van de Brouwersdam groeit het strand juist 

aan en komt steeds meer economische activiteit. Bij Westenschouwen is de strandbreedte geen 

probleem, maar erosie zorgt er wel voor dat het oude dorp, verzwolgen door de zee, bloot komt te 

liggen. Hierdoor komen er stenen en slib naar boven en gaat de kwaliteit van het strand achteruit.  

Op de Brouwersdam tussen Schouwen-Duiveland en Goedereede ligt het strand van Port Zélande. 

Dit strand vervult ook een belangrijke functie voor toerisme en recreatie en dreigt weg te lopen. Naar 

schatting zijn er jaarlijks 200.000 bezoekers die recreëren op het strand van de Brouwersdam14. De 

                                                           
11 NRIT (2004), bijlage 2 

12 Witteveen+Bos (2010), Bereikbaarheid van Zuid-Hollandse badplaatsen 

13 Gemeente Schouwen-Duiveland, 2009 Toeristische trendrapportage med.2009 

14 ZKA (2007), Economische Visie Brouwersdam 
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toeristische bestedingen die volgens Ecorys aan het strand zijn toe te rekenen bedragen € 26,2 mln.  

 

Het strand van de Brouwersdam wordt van oudsher veel gebruikt voor (extreme) sporten. De Brou-

wersdam trekt bezoekers uit heel Europa, vanwege de gunstige omstandigheden voor kitesurfen. 

Jarenlang hebben gemeenten en provincie de Brouwersdam ook gepromoot als hotspot voor degelij-

ke strandsporten. Er zijn geen andere locatie in de aangrenzende gemeenten waar ruimte is voor 

extreme sporten: het past niet binnen natuurwetgeving, of de omstandigheden zijn niet geschikt voor 

deze sporten. Behalve door extreme sporten wordt het strand ook door families gebruikt. Doordat 

het strand de afgelopen jaren steeds smaller is geworden komt de veiligheid van de badgasten en 

sporters in gevaar. Het strand is momenteel te klein om zowel de badgasten als de extreme sporten 

te huisvesten.  

 

Recreatieve stranden Schouwen-Duiveland 

 

 

Het afkalven van het strand aan de zuidzijde zorgt niet alleen voor problemen met het accommode-

ren van extreme sporten, maar ook de veiligheid van strandpaviljoens is in het geding omdat het 

water te dichtbij komt. Mochten de plannen voor een getijdencentrale bij de Brouwersdam concreet 
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worden dan zal ook de noordzijde van het strand snel veranderen van vorm. Onduidelijk is wat deze 

getijdencentrale exact zal gaan betekenen voor het strand. 

 

Kerncijfers strand en ontwikkeling (in meters) Schouwen-Duiveland 

Schouwen-Duiveland  

Gemiddelde breedte recreatief strand 90,4 

Trend breedte recreatief strand (meter per jaar)  0,7 

Kern Renesse 50,1 

Nieuw Haamstede 31,8 

Westenschouwen 35,3 

 

Gemeten strandbreedte en ontwikkeling Schouwen-Duiveland 
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1.3 Provincie Zuid-Holland 

Onderwerp  

Aantal strandpaviljoens 147 

Totaal aantal horecabedrijven 8.036 

Aantal campings 121 

Aantal logiesaccommodaties 557 

Aantal slaapplaatsen 88.266 

Aantal overnachtingen logiesaccommodaties  8.332.200 

Percentage buitenlandse overnachtingen 42% 

Aantal overnachtingen verblijfsrecreatie 3.334.000 

Percentage buitenlandse overnachtingen verblijfsrecreatie 41% 

Aantal Hotelovernachtingen  4.698.200 

Waarvan zakelijk 55% 

Werkzame personen in de Horeca 52.200 

Dagtochten naar zee 3.244.000 

Cijfers voor gehele provincie Zuid-Holland, inclusief niet-kustgemeenten. 

 

Werkgelegenheid in de horeca Zuid-Holland 

 
 

De stranden van Zuid-Holland trekken relatief veel dagbezoek. Zuid-Holland kent een hoog percen-

tage zakelijke hotelovernachtingen. Ruim 55 procent van de hotelovernachtingen is zakelijk, waar 

het landelijk gemiddelde op 45 procent ligt. In alle andere kustgemeenten ligt het aantal zakelijke 

overnachtingen onder dit gemiddelde. Ongeveer 2 miljoen van de 4,7 miljoen hotelovernachtingen 

vinden plaats in Rotterdam en Den Haag. Van alle kustprovincies heeft Zuid-Holland de minste cam-
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pings en ook de minste verblijfsrecreanten. Wel heeft Zuid-Holland de meeste strandpaviljoens van 

alle provincies, waaruit valt af te leiden dat de stranden in de provincie tot de drukst bezochte stran-

den van Nederland behoren.  

 

Knelpunten in Zuid-Holland 
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Gemeente Goedereede 

Onderwerp  

Strandrecreanten per jaar (x1000) 2.350 

Strand nabij toeristische faciliteiten (raaien) 9,75 – 13,75 en 17 - 18,75 

Meest drukke strand (strandpalen) 10-12 

Bezoekers meest drukke strand (x1000) 1.170 

Aantal strandpaviljoens 7 

Totaal aantal horecabedrijven 52 

Werkzame personen in de Horeca 770 

Totaal aantal banen 3.980 

Percentage werkzaam in horeca 19% 

Percentage buitenlandse strandbezoekers 40% 

 

Goedereede kent drie kernen met strandrecreatie. Ze lopen vanaf de Brouwersdam die Zuid-Holland 

met Zeeland verbindt tot Ouddorp. Het grootste gedeelte van de stranden van Goedereede is zeer 

rustig. De stranden ter hoogte van Ouddorp hebben de meeste economische activiteit met meerdere 

campings en strandpaviljoens. De locaties:  

 Brouwersdam (Noordzijde): 18,75 – 18,25 (strandtent) 

 Paal 17 (camping) 

 13,75 – 13,5 (strandpaviljoen)  

 Ouddorp: 11,25 – 9,75 (kern met meerdere campings en strandtenten) 

 

Recreatie is een belangrijke economische sector voor de gemeente Goedereede. Het aantal strand-

recreanten ligt hier met 2,35 miljoen relatief hoog. In 2007 is Ouddorp door het AD verkozen tot 

beste badplaats van Nederland. Ouddorp heeft geen probleem met de strandbreedte, maar wel 

bestaat er een probleem met slib. Het slib veroorzaakt is vies, heeft een onprettige geur en veroor-

zaakt drijfzand wat een onprettige geur met zich meebrengt. De kosten om het slib te verwijderen 

zijn hoog voor de gemeente en daarbij kan het weghalen van het slib conflicteren met Natura2000.  
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Recreatieve stranden Goedereede 

 

 

Strandbreedte en -ontwikkeling (in meters) Goedereede 

Goedereede  

Gemiddelde breedte recreatief strand 86,7 

Trend breedte recreatief strand (meter per jaar) 6,0 

Ouddorp 72,4 

Ten noorden van Brouwersdam 39,8 

Overige strandpaviljoens 274,9 
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Gemeten strandbreedte en ontwikkeling Goedereede 
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Gemeente Westvoorne 

Onderwerp  

Strandrecreanten per jaar (x1000) 807 

Strand nabij toeristische faciliteiten (raaien) 6,2 – 6,6 en 12,0 – 15,0 

Meest drukke strand (strandpalen) 10-14 

Bezoekers meest drukke strand (x1000) 500 

Aantal strandpaviljoens 5 

Totaal aantal horecabedrijven 51 

Werkzame personen in de Horeca 290 

Totaal aantal banen 3.140 

Percentage werkzaam in horeca 9,2% 

Percentage buitenlandse strandbezoekers 10% 

 

Rockanje is de enige kern van Westvoorne met economische activiteiten rondom strandrecreatie. 

Daarnaast heeft Westvoorne nog een andere relatief druk bezochte strandopgang, maar daar is nog 

geen economische activiteit (er bestaan wel ontwikkelingsplannen):  

 Rockanje 

 Strandweg bij raai 6,40 is wel druk bezocht, maar beperkte economische activiteit 

 

Voor Rockanje is recreatie een belangrijke economische motor waar het strand een aanzienlijke rol 

in speelt. Rockanje trekt zowel veel dagtoeristen uit Rotterdam-Zuid maar kent ook veel verblijfstoe-

risten. Uit de workshop kwam naar voren dat 35 procent van de werkgelegenheid in Rockanje af-

hankelijk is van het toerisme. Voor de gemeente Westvoorne als geheel is recreatie minder belang-

rijk dan voor veel andere kustgemeenten.  

Momenteel staan er vijf (jaarrond) strandpaviljoens langs de kust in de gemeente Westvoorne. Twee 

strandpaviljoens zijn in aanbouw. Er is een initiatief om strandhuisjes te plaatsen waardoor de activi-

teiten op het strand worden uitgebreid. Strandsporten nemen toe in populariteit en ondanks dat er 

geen zonering is, is er voldoende plaats voor strandsporters en badgasten. Door een nabijgelegen 

zwakke schakel hebben er relatief veel suppleties plaats bij Rockanje. Toch zijn er jaren waarop het 

water tot onder de paviljoens doorgaat.  
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Recreatieve stranden Westvoorne 

 

 

Strandbreedte en -ontwikkeling (in meters) Westvoorne 

Westvoorne  

Gemiddelde breedte recreatief strand 114,2 

Trend breedte recreatief strand (meter per jaar) 7,4 

Kern Rockanje 41,5 
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Gemeten strandbreedte en ontwikkeling Westvoorne 
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Gemeente Rotterdam 

Onderwerp  

Strandrecreanten per jaar (x1000) 7 

Strand nabij toeristische faciliteiten (raaien) 116,36 – 118,5 

Meest drukke strand (strandpalen) 116-117 

Bezoekers meest drukke strand (x1000) 6 

Aantal strandpaviljoens 15 

Totaal aantal horecabedrijven 1.827 

Werkzame personen in de Horeca 11.350 

Totaal aantal banen 370.500 

Percentage werkzaam in horeca 3,1% 

Percentage buitenlandse strandbezoekers 40% 

 

De kern van strandtoerisme en recreatie ligt bij Hoek van Holland. Hoek van Holland heeft strandten-

ten op het strand (raai 118,5 – 117) en particuliere vakantiehuisjes achter de duinen met toegang 

tot het strand (raai 117 – 116,36).  

Het aantal strandrecreanten in de tabel is onderschat. De gemeente zelf schat in plaats van 7.000 

bezoekers ruim 1,5 miljoen bezoekers. Op een goede zomerdag komen er 60 – 70 duizend bezoe-

kers naar Hoek van Holland, waarvan meer dan de helft tussen kilometerpaal 117 en 118 ver-

blijft15.  

Op de Tweede Maasvlakte komt ook enige strandrecreatie voor, maar dit is zeer beperkt. Er zijn geen 

voorzieningen voor strandrecreanten, maar dat maakt de locatie juist geschikt voor kitesurfers.  

Rotterdam is geen typische badplaats. De haven heeft uiteraard een belangrijkere positie in de eco-

nomische structuur dan toerisme. Toch is Hoek van Holland met in totaal 15 strandpaviljoens een 

van de sterkst geconcentreerde locaties van strandrecreatie. Er is relatief weinig verblijfstoerisme, 

maar voor de inwoners van Rotterdam heeft het strand een belangrijke recreatieve functie en de 

particuliere vakantiehuisjes zijn hebben een belangrijke recreatieve functie.  

Het strand is er voldoende breed, omdat er net is gesuppleerd. De plannen voor de gebiedsontwikke-

ling ‘Kaap de Goede Hoek’ omvatten onder meer het verleggen van de duinen richting zee. Het 

strand zou hierdoor 75 meter minder breed worden. Waarschijnlijk zal er gecompenseerd worden. 

Het noorden van Hoek van Holland kampt met wegslaand strand, omdat hier zand is weggehaald uit 

de vooroever voor suppleties (o.a. Zandmotor) en voor de nieuwe waterweg.  

                                                           
15 NRIT (2004), bijlage 2 
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Recreatieve stranden Rotterdam 

 

 

Strandbreedte en -ontwikkeling (in meters) Rotterdam 

Rotterdam  

Gemiddelde breedte recreatief strand 65,5 

Trend breedte recreatief strand (meter per jaar) -2,2 

Hoek van Holland 58,2 

 

Gemeten strandbreedte en ontwikkeling Rotterdam 
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Gemeente Westland 

Onderwerp  

Strandrecreanten per jaar (x1000) 206 

Strand nabij toeristische faciliteiten (raaien) 111,09 –116,11 

Meest drukke strand (strandpalen) 113-115 

Bezoekers meest drukke strand (x1000) 71 

Aantal strandpaviljoens 9 

Totaal aantal horecabedrijven 203 

Werkzame personen in de Horeca 1.250 

Totaal aantal banen 60.000 

Percentage werkzaam in horeca 2,1% 

Percentage buitenlandse strandbezoekers NB 

 

Het recreatieve strand van de gemeente Westland telt een paar strandtenten, een zeilvereniging en 

meerdere campings en vakantieparken achter de duinen. Het zuidelijke deel van het strand behoort 

tot het strand van ’s Gravezande, aan het noordelijke deel van het strand liggen de dorpskernen van 

Monster en Ter Heijde. Bij Ter Heijde is de meeste economische activiteit op het strand. Achter de 

strandopgangen van ’s Gravezande liggen de meeste campings en vakantieparken.  

Het strand van Westland is een rustig strand. De gemeente benadrukt ook deze rust te willen be-

houden en geen overloopgebied te worden van de stranden van Rotterdam en Den Haag16. De ge-

meente richt zich voor het strand vooral op de verblijfstoerist en minder op de dagrecreant. De vrije-

tijdseconomie (waaronder toerisme) levert 7 procent van werkgelegenheid in de gemeente West-

land17.  

Bij Ter Heijde wordt de zandmotor aangelegd waardoor er naar verwachting goede omstandigheden 

voor kitesurfers zullen ontstaan. Omdat de Zandmotor een pilot is, zijn de meeste effecten op zowel 

veiligheid, natuur als recreatie nog onbekend.  

                                                           
16 Westland (2004), Nota toerisme 

17 Recron et.al. (2006), Westland maakt werk van vrije tijd 
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Recreatieve stranden Westland 

 

 

Strandbreedte en -ontwikkeling (in meters) Westland 

Westland  

Gemiddelde breedte recreatief strand 49,6 

Trend breedte recreatief strand (meter per jaar) 1,4 

Ter Heijde 37,6 

 

Gemeten strandbreedte en ontwikkeling Westland 
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Gemeente Den Haag 

Onderwerp  

Strandrecreanten per jaar (x1000) 989 

Strand nabij toeristische faciliteiten (raaien) 98,3 – 107,73 

Meest drukke strand (strandpalen) 99-100 

Bezoekers meest drukke strand (x1000) 432 

Aantal strandpaviljoens 65 

Totaal aantal horecabedrijven 1.692 

Werkzame personen in de Horeca 9.840 

Totaal aantal banen 268.850 

Percentage werkzaam in horeca 3,7% 

Percentage buitenlandse strandbezoekers NB 

 

Bijna tien kilometer kust in Den Haag wordt voor strandrecreatie gebruikt. Kijkduin, het Zuiderstrand, 

Duindorp en Scheveningen vormen een bijna onafgebroken lijn van (toeristische) bebouwing. De 

toeristische kern ligt bij Scheveningen, maar op de andere stranden zijn ook economische activitei-

ten. Campings, hotels, restaurants en strandpaviljoens zijn over de gehele kustlijn verspreid. Cijfers 

van het aantal strandrecreanten per jaar zijn in de tabel sterk onderschat. Volgens onderzoek dat de 

gemeente Den Haag heeft laten uitvoeren zijn er alleen in Scheveningen al 12 miljoen bezoekers per 

jaar (wat in de NRIT studie is geraamd op 560.000) 18. In de zomer komen er (afhankelijk van het 

weer) tussen de 300.000 en 550.000 bezoekers per week. Op topdagen zijn het er meer dan 

100.000. In de overige seizoenen is de boulevard nog steeds goed bezocht. Afhankelijk van het weer 

komen er tussen de 100.000 en 200.000 bezoekers per week. Op mooie zondagen wil het zelfs in 

de winter nog oplopen tot 80.000 bezoekers per dag.  

Scheveningen is waarschijnlijk het drukst bezochte strand van Nederland. Zowel voor binnenlands 

als buitenlands toerisme is Scheveningen een populaire bestemming. In totaal heeft de gemeente 

Den Haag de meeste strandpaviljoens van alle kustgemeenten, waarvan het overgrote deel bij Sche-

veningen ligt. De stranden van Den Haag hebben voorzieningen voor verblijfsrecreatie, maar het 

aantal dagjesmensen en impulsieve strandbezoekers ligt hier het hoogst.  

De strandbreedte is momenteel (2011) voldoende, omdat er net is gesuppleerd. Bij Kijkduin-

Scheveningen is het strand echter aan de kleine kant voor golf- en kitesurfers. Door te zoneren pro-

beert de gemeente te voorkomen dat er onveilige situaties ontstaan tussen badgasten en 

strandsporters. Een knelpunt is Natura 2000 wetgeving. De aanwijzing van de duinen tot Natu-

ra2000 beperkt de kansen voor nieuwe economische activiteiten.  

 

                                                           
18 BRO (2008), Bezoekersonderderzoek Schevenignen Bad 



 

Ruimte voor recreatie op het strand - BIJLAGENRAPPORT - 32 

Recreatieve stranden Den Haag 

 

 

Strandbreedte en -ontwikkeling (in meters) Den Haag 

Den Haag  

Gemiddelde breedte recreatief strand 40,1 

Trend breedte recreatief strand (meter per jaar) -0,4 

Scheveningen 34,5 

Kijkduin 35,3 
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Gemeten strandbreedte en ontwikkeling Den Haag 
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Gemeente Wassenaar 

Onderwerp  

Strandrecreanten per jaar (x1000) 306 

Strand nabij toeristische faciliteiten (raaien) 92,25 – 92,75 

Meest drukke strand (strandpalen) 91-93 

Bezoekers meest drukke strand (x1000) 233 

Aantal strandpaviljoens 5 

Totaal aantal horecabedrijven 82 

Werkzame personen in de Horeca 610 

Totaal aantal banen 7.450 

Percentage werkzaam in horeca 8,2% 

Percentage buitenlandse strandbezoekers NB 

 

Wassenaar heeft een beperkt aantal strandopgangen. Het gehele strand dat voor strandrecreatie 

wordt gebruikt is 500 meter lang. Aan het strand zijn enkel een paar strandtenten gevestigd. Er zijn 

geen andere voorzieningen voor recreanten of toeristen. Het strand is dan ook als rustig te typeren. 

De gemeente heeft niet de ambitie om meer bezoekers naar het strand te trekken, omdat ze de rust 

en natuurwaarde graag in stand houden. Het duingebied is daarnaast belangrijk voor een groot deel 

van de drinkwatervoorziening in de Randstad19. Er zijn bij Wassenaar verder geen knelpunten ge-

constateerd.  

Recreatieve stranden Wassenaar 

 

                                                           
19 Gemeente Wassenaar (2011), Strand en duinen 
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Strandbreedte en -ontwikkeling (in meters) Wassenaar 

Wassenaar  

Gemiddelde breedte recreatief strand 46,0 

Trend breedte recreatief strand (meter per jaar) 0,3 

 

Gemeten strandbreedte en ontwikkeling Wassenaar 
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Gemeente Katwijk 

Onderwerp  

Strandrecreanten per jaar (x1000) 620 

Strand nabij toeristische faciliteiten (raaien) 85,5 – 88,5 

Meest drukke strand (strandpalen) 86-88 

Bezoekers meest drukke strand (x1000) 372 

Aantal strandpaviljoens 16 

Totaal aantal horecabedrijven 109 

Werkzame personen in de Horeca 600 

Totaal aantal banen 24.590 

Percentage werkzaam in horeca 2,4% 

Percentage buitenlandse strandbezoekers NB 

 

Het strand van Katwijk heeft over een lengte van ongeveer drie kilometer strandpaviljoens, strand-

huisjes, campings en een boulevard. Het Katwijkse strand is een rustig familiestrand en heeft voor 

zowel de verblijfstoerist als de dagrecreant voorzieningen. Ook zitten er drie watersportverenigingen 

langs het strand. In 2007 eindigde Katwijk als nummer twee van de beste badplaatsverkiezing in het 

AD.  

 

De trend dat er meer aan strandsporten wordt gedaan en er meer evenementen aan het strand 

worden georganiseerd is ook van toepassing op Katwijk. De omvang en het belang van recreatie in 

vergelijking met veel andere kustgemeenten is echter relatief beperkt. Momenteel is er geen jaar-

rond exploitatie op het Katwijkse strand. In de toekomst wordt dit misschien wel mogelijk.  

 

Bescherming van de duinaangroei, en het daardoor richting zee verplaatsen van paviljoens, vormt 

een knelpunt in de gemeente, omdat hierdoor de stranden smaller worden.  
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Recreatieve stranden Katwijk 

 

 

Strandbreedte en -ontwikkeling (in meters) Katwijk 

Katwijk  

Gemiddelde breedte recreatief strand 46,3 

Trend breedte recreatief strand (meter per jaar) 0,9 

Kern Katwijk aan Zee 45,7 
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Gemeten strandbreedte en ontwikkeling Katwijk 
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Gemeente Noordwijk 

Onderwerp  

Strandrecreanten per jaar (x1000) 804 

Strand nabij toeristische faciliteiten (raaien) 80,75 – 83,25 en 74,75 

Meest drukke strand (strandpalen) 81-82 

Bezoekers meest drukke strand (x1000) 539 

Aantal strandpaviljoens 18 

Totaal aantal horecabedrijven 152 

Werkzame personen in de Horeca 1.530 

Totaal aantal banen 11.410 

Percentage werkzaam in horeca 13 % 

Percentage buitenlandse strandbezoekers NB 

  

Noordwijk heeft tweeënhalve kilometer zeer intensief gebruikt strand met strandtenten, boulevard, 

strandhuisjes en hotels. Ter hoogte van Huis ter Duin is het strand het drukst bezocht. Recreatie is 

een belangrijke pijler voor de Noordwijkse economie, maar langs een groot gedeelte van de kustlijn 

in de gemeente Noordwijk zijn geen recreatieve voorzieningen. Naast de 2,5 kilometer van Noordwijk 

aan Zee is alleen bij paal 74,75 nog een restaurant in het duin te vinden. Daarmee heeft Noordwijk 

zowel strand voor het grotere toerisme als voor de rustzoeker. 

In Noordwijk vormt de bescherming van aangroeiende duinen een knelpunt. Doordat nieuwe duinen 

de ruimte moeten krijgen zich verder te ontwikkelen verschuift de duinvoet regelmatig richting zee, 

en daarmee ook de strandpaviljoens die 11 meter uit de duinvoet moeten staan.  

In Noordwijk wordt ook de trend gesignaleerd dat er meer aan strandsporten wordt gedaan en er 

meer evenementen op het strand worden georganiseerd. Vanaf 2010 mogen in Noordwijk de pavil-

joens jaarrond staan.  



 

Ruimte voor recreatie op het strand - BIJLAGENRAPPORT - 40 

Recreatieve stranden Noordwijk 

 

 

Kerncijfers strand en ontwikkeling (in meters) Noordwijk 

Noordwijk  

Gemiddelde breedte recreatief strand 45,3 

Trend breedte recreatief strand (meter per jaar) 0,6 

Kern Noordwijk aan Zee 46,2 
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Gemeten strandbreedte en ontwikkeling Noordwijk 
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1.4 Provincie Noord-Holland 

Onderwerp  

Aantal strandpaviljoens 123 

Totaal aantal horecabedrijven 8.251 

Aantal campings 158 

Aantal logiesaccommodaties 1025 

Aantal slaapplaatsen 168.506 

Aantal overnachtingen logiesaccommodaties  18.882.100 

Percentage buitenlandse overnachtingen 57% 

Aantal overnachtingen verblijfsrecreatie 6.152.300 

Percentage buitenlandse overnachtingen verblijfsrecreatie 31% 

Aantal Hotelovernachtingen  12.729.800 

Waarvan zakelijk 39% 

Werkzame personen in de Horeca 65.930 

Dagtochten naar zee 2.145.000 

Cijfers voor gehele provincie Noord-Holland, inclusief niet-kustgemeenten. 

 

De provincie Noord-Holland heeft de meeste kilometers kustlijn van alle kustprovincies. Naast de 

kust heeft Noord-Holland Amsterdam als toeristische trekpleister. Circa 8,5 miljoen van de ruim 12,5 

miljoen hotelovernachtingen in Noord-Holland vinden plaats in Amsterdam. Hiervan is meer dan 80% 

buitenlands wat het relatief hoge aantal buitenlandse overnachtingen in Noord-Holland verklaart. 

Hoewel Noord-Holland de meeste kilometers kust heeft, heeft het niet de meeste dagtochten naar 

zee. Dit komt doordat een groot gedeelte van Noord-Holland een kleiner achterland heeft dan de 

provincie Zuid-Holland.  
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Werkgelegenheid in de horeca Noord-Holland 

 
 

Knelpunten in Noord-Holland 

Uitkomsten workshop: Bijna de hele Noord-Hollandse kust heeft regelmatig te maken met knelpun-

ten. Alleen bij Velsen en Wijk aan Zee komen deze bijna nooit voor. Op Texel is er een vijfjarige cyclus 

waarin ieder stuk strand aan de beurt komt.  

 



 

Ruimte voor recreatie op het strand - BIJLAGENRAPPORT - 44 

Knelpunten Noord-Holland (Zuid-Kennemerland) 
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Knelpunten Noord-Holland ((Noord-)Kennemerland) 
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Knelpunten Noord-Holland (Noord-Kennemerland/Kop) 
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Knelpunten Kop van Noord-Holland en Texel 
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Gemeente Zandvoort 

Onderwerp  

Strandrecreanten per jaar (x1000) 394 

Strand nabij toeristische faciliteiten (raaien) 63,5 - 69 

Meest drukke strand (strandpalen) 65-66 

Bezoekers meest drukke strand (x1000) 197 

Aantal strandpaviljoens 36 

Totaal aantal horecabedrijven 177 

Werkzame personen in de Horeca 1.580 

Totaal aantal banen 4.190 

Percentage werkzaam in horeca 38% 

Percentage buitenlandse strandbezoekers NB 

 

Zandvoort heeft het drukste toeristische strand van de provincie Noord-Holland. Het aantal strandre-

creanten in de tabel is sterk onderschat. In 2005 waren er volgens het RIKZ 10,1 miljoen buiten-

landse toeristen in Zandvoort20, de gemeente heeft 850.000 overnachtingen in 2009 geregistreerd 

en geeft aan dat er 4,6 miljoen dagtoeristen in 2008 waren. Op een gemiddelde stranddag komen er 

50.000 bezoekers naar Zandvoort, maar op piekdagen kan dit een veelvoud van dit aantal zijn21. 

Dit zijn niet allemaal strandrecreanten, maar wel grotendeels. Tijdens deze piekdagen is het strand 

te klein om alle bezoekers te accommoderen, maar ook de infrastructuur vormt een knelpunt.  

Op en achter het strand van Zandvoort zijn alle denkbare toeristische faciliteiten aanwezig. Hotels, 

restaurants, cafés, campings en bungalows liggen achter het strand. Het strand van Zandvoort ken-

merkt zich door een lange rij van aaneengesloten strandpaviljoens met de strandbedden die voor de 

paviljoens liggen. Deze strandbedden komen in andere kustplaatsen veel minder voor. Het grootste 

gedeelte van de strandpaviljoens ligt aan de kern van Zandvoort, maar ook op het naaktstrand aan 

de rand van de gemeente zijn nog vijf strandpaviljoens te vinden. Daarnaast zijn er op het strand ook 

strandhuisjes te vinden. Met 38% van de banen in de Horeca draait de economie van Zandvoort 

bijna geheel op het toerisme. Ook de andere sectoren, zoals de detailhandel, zijn sterk afhankelijk 

van het toerisme.  

Sporten op en evenementen aan het strand is een trend in Zandvoort. Daarnaast komen de strand-

recreanten steeds meer verspreid over de dag en niet allemaal tegelijk in de ochtend. De uitstroom 

van recreanten concentreert zich daardoor in de late avond, waardoor er congestie ontstaat.  

                                                           
20 RIKZ (2007), Strandlopers 

21 Zandvoort (2005), Actualisatie GVVP Zandvoort 
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Recreatieve stranden Zandvoort 

 

 

De stranden in Zandvoort zijn dusdanig smal dat bij slechte weersomstandigheden het zeewater 

bijna tot aan de paviljoens komt. Er zijn jaren geweest waarin niet alle paviljoens konden worden 

opgebouwd. Voor de veiligheid is een breder strand gewenst en volgens inschattingen van de ge-

meente, ondernemers en KvK kan er meer economische ontwikkeling plaatsvinden langs het strand 

en de boulevard wanneer het strand breder wordt.  

 

Strandbreedte en -ontwikkeling (in meters) Zandvoort 

Zandvoort  

Gemiddelde breedte recreatief strand 40,5 

Trend breedte recreatief strand (meter per jaar) 1,1 
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Gemeten strandbreedte en ontwikkeling Zandvoort 
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Gemeente Bloemendaal 

Onderwerp  

Strandrecreanten per jaar (x1000) 56 

Strand nabij toeristische faciliteiten (raaien) 63 – 60,5 

Meest drukke strand (strandpalen) 62-62,7 

Bezoekers meest drukke strand (x1000) 45 

Aantal strandpaviljoens 9 

Totaal aantal horecabedrijven 62 

Werkzame personen in de Horeca 560 

Totaal aantal banen 3.860 

Percentage werkzaam in horeca 15% 

Percentage buitenlandse strandbezoekers NB 

 

Het strand van Bloemendaal aan Zee heeft een aantal strandtenten dicht bij elkaar staan (raai 62 – 

62,75). Daarna volgt richting het Noorden ruim een kilometer strand waar weinig activiteit plaats 

heeft, gevolgd door enkele sportverenigingen en de strandopgang van Parnassia. Parnassia is een 

familiestrand zonder veel economische activiteit op het strand, maar wel op het duin van de stran-

dopgang, Daarnaast zijn er ook campings in de duinen van Bloemendaal aan Zee.  

Ondanks de zonering van het strand in Bloemendaal is het strand te smal om alle activiteiten te 

kunnen accommoderen. De stranden bij Bloemendaal zijn smal, waardoor bij slecht weer het zeewa-

ter tot aan de paviljoens komt. Hierdoor komt de veiligheid van de paviljoens in het geding. Ook is 

het strand tijdens de piekdagen erg druk, omdat de recreanten zich voornamelijk rond de strandop-

gang concentreren.  

De strandtenten van Bloemendaal aan Zee staan bekend om het nachtleven dat zich hier afspeelt. 

Elk jaar organiseren de strandtenten van Bloemendaal aan Zee ook meerdere evenementen. Het 

strand van de gemeente Bloemendaal staat los van de rest van de gemeente en is niet van groot 

economisch belang voor de gemeente. Wel is het strand van groot recreatief belang voor het achter-

land. Op warme zomerdagen is het strand zeer druk bezet. De strandrecreanten in de gemeente 

Bloemendaal zijn voornamelijk dagrecreanten uit de metropoolregio Amsterdam, maar ook elders uit 

Nederland. 
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Recreatieve stranden Bloemendaal aan Zee 

 

 

Strandbreedte en -ontwikkeling (in meters) Bloemendaal aan Zee 

Bloemendaal  

Gemiddelde breedte recreatief strand 41,6 

Trend breedte recreatief strand (meter per jaar) 0,7 

Parnassia 51,3 

Strandtenten 34,9 

 

Gemeten strandbreedte en ontwikkeling Bloemendaal aan Zee 
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Gemeente Velsen 

Onderwerp  

Strandrecreanten per jaar (x1000) 173 (zie ook tekst onder de tabel) 

Strand nabij toeristische faciliteiten (raaien) 52,75 – 57,50 

Meest drukke strand (strandpalen) 56-57 

Bezoekers meest drukke strand (x1000) 112 

Aantal strandpaviljoens 9 

Totaal aantal horecabedrijven 160 

Werkzame personen in de Horeca 1.070 

Totaal aantal banen 32.860 

Percentage werkzaam in horeca 3,3% 

Percentage buitenlandse strandbezoekers 20% 

 

Het strand van Velsen wordt door het Noordzeekanaal opgedeeld in twee delen. Het strand ten zui-

den van het kanaal (raai 56,50 - 57,50) en het strand ten noorden van het kanaal. De stranden ten 

zuiden van de pier (IJmuiden aan Zee en IJmuiderslag) hebben een aantal strandtenten en veel 

strandhuisjes. Daarnaast zijn er een catamaranvereniging, trampolinecentrum en tot slot restaurant 

aan de strandopgang. Direct achter de Noordpier liggen twee strandpaviljoens (raai 54,75) en een 

surfcentrum. Ook is hier een restaurant gevestigd. Tegen Wijk aan Zee aan (raai 52,75 – 53,0) is 

een aantal strandhuisjes te vinden. Het Noordstrand heeft ca. 140 huisjes, waarvan de helft legaal. 

De stranden ten zuiden van de pier hebben meer dan 400 strandhuisjes. De strandhuisjes zijn in 

bezit van Nederlanders, daarnaast komen er vooral dagjesmensen. Het Noordstrand is een unieke 

plek voor watersporters vanwege de wind en de stroming. 

Door de pieren wordt het strand hier steeds breder. Het strand van IJmuiden was zelfs dusdanig 

breed geworden dat een gedeelte is herontwikkeld tot jachthaven. Het brede strand maakt het 

strand ook zeer geschikt voor strandsporten, zoals kite-buggyen. Veel strandsporten zijn jaarrond, 

waardoor de strandpaviljoens een continue stroom bezoekers hebben. 

De gemeente geeft aan dat er jaarlijks bijna 900.000 bezoekers naar de stranden van Velsen ko-

men (dit is dus fors hoger dan de schatting in de bovenstaande tabel). Het strand heeft een grote 

aantrekkingskracht op inwoners uit Groot-Amsterdam. Van de bezoekers die niet in de gemeente 

wonen komt ongeveer 40 procent uit de regio. Een derde komt uit het buitenland.  
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Recreatieve stranden Velsen 

 

 

Strandbreedte en -ontwikkeling (in meters) Velsen 

Velsen  

Gemiddelde breedte recreatief strand 149,7 

Trend breedte recreatief strand (meter per jaar) -1,6 

Strandhuisjes tegen Wijk aan Zee 108,4 

Noordpier 140,2 

Zuidpier, IJmuiden strand 189,4 
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Gemeten strandbreedte en ontwikkeling Velsen 
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Gemeente Beverwijk 

Onderwerp  

Strandrecreanten per jaar (x1000) 87 

Strand nabij toeristische faciliteiten (raaien) 51,25-52,75 

Meest drukke strand (strandpalen) 51,5-52,6 

Bezoekers meest drukke strand (x1000) 87 

Aantal strandpaviljoens 9 

Totaal aantal horecabedrijven 202 

Werkzame personen in de Horeca 1.150 

Totaal aantal banen 20.100 

Percentage werkzaam in horeca 5,8% 

Percentage buitenlandse strandbezoekers NB 

 

Beverwijk heeft het strand van Wijk aan Zee. Dit loopt over ongeveer anderhalve kilometer en is 

geheel bezet met strandtenten en strandhuisjes. Wijk aan zee heeft ook hotels en een camping. 

Deze liggen op loopafstand, maar niet direct aan het strand. Voor Wijk aan Zee is toerisme een zeer 

belangrijke sector, voor de rest van Beverwijk is dit in veel mindere mate het geval. 

Strandsporters zijn voor de economische activiteiten langs het strand een belangrijke groep bezoe-

kers, omdat deze groep jaarrond naar het strand komt om te sporten. Jaarlijks komen er ongeveer 

30.000 mensen die aan georganiseerde strandsporten doen.  

Een knelpunt langs het strand in de gemeente Beverwijk is het duinbeleid. Ondernemers moeten 

ruimte geven aan aangroeiende duinen, waardoor zij met hun paviljoens regelmatig verder het 

strand op moeten staan. Hierdoor wordt het strand dat voor recreatie gebruikt kan worden smaller.  
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Recreatieve stranden Wijk aan Zee 

 

 

Strandbreedte en ontwikkeling (in meters) Wijk aan Zee 

Beverwijk  

Gemiddelde breedte recreatief strand 64,3 

Trend breedte recreatief strand (meter per jaar) 0,8 

 

Gemeten strandbreedte en ontwikkeling Wijk aan Zee 
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Gemeente Heemskerk 

Onderwerp  

Strandrecreanten per jaar (x1000) 134 

Strand nabij toeristische faciliteiten (raaien) 48,5 – 48,75 

Meest drukke strand (strandpalen) 47,8-49 

Bezoekers meest drukke strand (x1000) 58 

Aantal strandpaviljoens 1 

Totaal aantal horecabedrijven 46 

Werkzame personen in de Horeca 370 

Totaal aantal banen 9.770 

Percentage werkzaam in horeca 3,8% 

Percentage buitenlandse strandbezoekers Voornamelijk Nederlanders 

 

Het strand van Heemskerk is alleen per fiets te bereiken. Er is maar één strandtent en door de be-

reikbaarheid komen er voornamelijk Nederlanders uit het directe achterland die de massale stran-

den willen ontlopen. Heemskerk is daarmee geen typische badplaats met economische activiteit 

rond het strand. Waarschijnlijk speelt het strand op fietsafstand wel een belangrijke rol voor de 

campinggasten in de omgeving van Heemskerk.  

Bij Heemskerk is het strand dusdanig smal dat bij weersomstandigheden met harde wind het zeewa-

ter tot onder de strandpaviljoens komt. Om jaarrond exploitatie succesvol te kunnen doorzetten is 

een breder strand nodig. Volgens de deelnemers aan de workshop zitten de mogelijkheden om extra 

economische waarde aan het strand toe te voegen vooral in uitbreiding van de jaarrond activiteiten.  
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Recreatieve stranden Heemskerk 

 

 

Strandbreedte en ontwikkeling (in meters) Heemskerk 

Heemskerk  

Gemiddelde breedte recreatief strand 44,7 

Trend breedte recreatief strand (meter per jaar) 0,0 

 

Gemeten strandbreedte en ontwikkeling Heemskerk 
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Gemeente Castricum 

Onderwerp  

Strandrecreanten per jaar (x1000) 505 

Strand nabij toeristische faciliteiten (raaien) 44,0 – 45,25 

Meest drukke strand (strandpalen) 44-46 

Bezoekers meest drukke strand (x1000) 380 

Aantal strandpaviljoens 6 

Totaal aantal horecabedrijven 83 

Werkzame personen in de Horeca 790 

Totaal aantal banen 8.180 

Percentage werkzaam in horeca 10% 

Percentage buitenlandse strandbezoekers 10% 

 

Op het strand van Castricum aan Zee zijn meerdere (jaarrond) strandpaviljoens gevestigd en staan 

strandhuisjes. Dit is ook het enige waar Castricum aan Zee uit bestaat, er is buiten deze eet- en 

drinkgelegenheden en strandhuisjes geen dorpskern. Ongeveer een kilometer achter het strand is 

wel een camping te vinden die directe aansluitingen heeft op de strandopgangen. De voorzieningen 

voor buitenlandse verblijfstoeristen zijn beperkt.  

In Castricum komt het zeewater bij harde wind regelmatig tot onder de strandpaviljoens waardoor in 

het naseizoen en in de winter minder bezoekers bij de paviljoens komen. Om ook in Castricum de 

jaarrond activiteiten beter te profileren en verder uit te breiden is een breder strand volgens de ge-

meente en ondernemers een voorwaarde. De breedte van het strand staat ook onder druk omdat 

duinaangroei de ruimte moet krijgen. Om aangroeiende duinen te beschermen en verder te laten 

ontwikkelen, worden strandpaviljoens regelmatig verder het strand opgezet, waardoor de strand-

breedte voor de paviljoens afneemt.  
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Recreatieve stranden Castricum aan Zee 

 

 

Strandbreedte en -ontwikkeling (in meters) Castricum aan Zee 

Castricum  

Gemiddelde breedte recreatief strand 48,3 

Trend breedte recreatief strand (meter per jaar) 1,2 

 

Gemeten strandbreedte en ontwikkeling Castricum aan Zee 
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Gemeente Bergen 

Onderwerp  

Strandrecreanten per jaar (x1000) 1168 

Strand nabij toeristische faciliteiten (raaien) 26,23 – 40,5 

Meest drukke strand (strandpalen) 33-34 

Bezoekers meest drukke strand (x1000) 201 

Aantal strandpaviljoens 19 

Totaal aantal horecabedrijven 183 

Werkzame personen in de Horeca 1.500 

Totaal aantal banen 7.540 

Percentage werkzaam in horeca 20% 

Percentage buitenlandse strandbezoekers 15% 

 

De gemeente Bergen heeft vijf stranden waar gerecreëerd wordt: 

 Egmond aan den hoef: 40,25 – 40,5 (alleen een strandtent) 

 Egmond aan zee: 38,75 – 37,0 (strandhuisjes en strandtenten) 

 Bergen aan zee: 31,75 – 34,0 (strandtenten) 

 Schoorl aan zee: 29,0 – 29,23 (alleen een strandtent) 

 Hargerstrand tot Camperduin: 27,64 – 26,23 (Strandtenten, camping ligt niet direct aan 

strand/duin) 

 

De stranden van Bergen aan Zee en Egmond aan Zee zijn zeer toeristisch en hebben veel economi-

sche activiteit rondom het strand. De stranden van Schoorl aan Zee en Egmond aan den Hoef zijn 

alleen per fiets te bereiken en hebben daarmee een andere doelgroep. Ook bij Hargerstrand en 

Camperduin is weinig economische activiteit op het strand. Er is een paar strandtenten en een stuk 

achter de duinen liggen enkele campings. Toerisme en recreatie is een belangrijke sector voor de 

gemeente Bergen.  

Net als de gehele kop van Noord-Holland hebben de stranden van de gemeente Bergen regelmatig 

te maken met strandafslag. Bij elke kern ontstaat eens in de paar jaar wel een knelpunt. Er is geen 

ruimte voor strandstoelen (daarom ook verboden), of om strandsporten te kunnen zoneren. De be-

perkte ruimte maakt het daarmee ook moeilijk om jaarrond te kunnen exploiteren.  
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Recreatieve stranden Bergen 

 

 

Strandbreedte en ontwikkeling (in meters) Bergen 

Bergen  

Gemiddelde breedte recreatief strand 51,4 

Trend breedte recreatief strand (meter per jaar) 0,9 

Hargerstrand en Camperduin 50,1 

Schoorl aan Zee 48,0 

Bergen aan Zee 54,2 

Egmond aan Zee 47,0 

Egmond aan den Hoef 52,1 
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Gemeten strandbreedte en ontwikkeling Bergen 
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Gemeente Zijpe 

Onderwerp  

Strandrecreanten per jaar (x1000) 943 

Strand nabij toeristische faciliteiten (raaien) 10,0 – 13,81 en 17,48 – 20,23 

Meest drukke strand (strandpalen) 14-15 en 17-18 

Bezoekers meest drukke strand (x1000) 385 

Aantal strandpaviljoens 9 

Totaal aantal horecabedrijven 59 

Werkzame personen in de Horeca 390 

Totaal aantal banen 4.680 

Percentage werkzaam in horeca 8,3% 

Percentage buitenlandse strandbezoekers 30% 

 

De gemeente Zijpe heeft vier stranden met economische activiteit. Callantsoog is de meest bekende 

en de drukst bezochte badplaats. Daarna volgen Sint Maartenszee en Petten aan Zee. Steeds meer 

Duitsers weten hun weg te vinden naar de stranden van de gemeente Zijpe22. 

 Petten aan zee: 20,23 – 19,96 (strandtenten, camping ligt niet direct aan strand/duin) 

 Sint Maartenszee: 18,27 – 17,48 (strandtenten, camping ligt een paar honderd meter achter 

het strand) 

 Callantsoog: 13,81 – 12,58 (strandtenten, niet direct aan het strand grenzend zijn ook hotels en 

campings) 

 Groote Keeten: 10,0 (strandtent) 

 

Zijpe bestaat uit veel dorpskernen. Voor een aantal van deze dorpskernen is kusttoerisme een be-

langrijke bron van inkomsten. Voor andere dorpskernen speelt het kusttoerisme geen rol.  

Net als de gehele kop van Noord-Holland hebben de stranden van de gemeente Zijpe regelmatig te 

maken met strandafslag. Bij elke kern ontstaat eens in de paar jaar wel een knelpunt. Er is geen 

ruimte voor strandstoelen (daarom ook verboden), of om strandsporten te kunnen zoneren. De be-

perkte ruimte maakt het daarmee ook moeilijk om jaarrond te kunnen exploiteren.  

 

                                                           
22 Decisio (2009) 
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Recreatieve stranden Zijpe 

 

 

 

Strandbreedte en -ontwikkeling (in meters) Zijpe 

Zijpe  

Gemiddelde breedte recreatief strand 47,6 

Trend breedte recreatief strand (meter per jaar) 1,2 

Groote Keeten 58,0 

Callantsoog 47,3 

Sint Maartenszee 46,7 

Petten aan zee 44,0 
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Gemeten strandbreedte en ontwikkeling Zijpe 

 

 

  



 

Ruimte voor recreatie op het strand - BIJLAGENRAPPORT - 68 

Gemeente Den Helder 

Onderwerp  

Strandrecreanten per jaar (x1000) 444 

Strand nabij toeristische faciliteiten (raaien) 1,5 – 6,68 

Meest drukke strand (strandpalen) 5-6 

Bezoekers meest drukke strand (x1000) 214 

Aantal strandpaviljoens 3 

Totaal aantal horecabedrijven 181 

Werkzame personen in de Horeca 1.020 

Totaal aantal banen 29.100 

Percentage werkzaam in horeca 3,5% 

Percentage buitenlandse strandbezoekers 50% 

 

Den Helder kent twee stranden. Het strand van Julianadorp (5,28 – 6,68) en het strand bij de Don-

kere Duinen (1,5 – 2,89). Toerisme is een belangrijke sector voor Julianadorp. Julianadorp heeft het 

drukst bezochte strand in de gemeente en wordt ook veel door buitenlandse toeristen bezocht. Hier 

liggen vakantiehuisjes en campings. Het aantal strandtenten is beperkt. In Den Helder zelf is weinig 

toerisme, wel zijn er veel toeristen op doorreis naar Texel.  

Het strand in de gemeente Den Helder kalft dusdanig snel af dat het effect van suppleties niet vol-

doende is om de hele periode tussen suppleties een voldoende breed strand te hebben. Deelnemers 

aan de workshop zouden ook graag de ruimte vergroten om bij concentratieplekken (kustplaatsen, 

strandopgangen, paviljoens) meer evenementen op het strand te organiseren. 
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Recreatieve stranden Den Helder 

 

 

Strandbreedte en -ontwikkeling (in meters) Den Helder 

Den Helder  

Gemiddelde breedte recreatief strand 51,4 

Trend breedte recreatief strand (meter per jaar) 0,7 

Donkere duinen 51,9 

Julianadorp 52,0 
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Gemeten strandbreedte en ontwikkeling Den Helder 
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Gemeente Texel 

Onderwerp  

Strandrecreanten per jaar (x1000) 3089 

Strand nabij toeristische faciliteiten (raaien) 9,45 – 21,31 en 27,8 – 30,81 

Meest drukke strand (strandpalen) 9-10, 15-16, 17-21 en 27-28 

Bezoekers meest drukke strand (x1000) 309 per kilometer, totaal 2163 

Aantal strandpaviljoens 13 

Totaal aantal horecabedrijven 183 

Werkzame personen in de Horeca 1.530 

Totaal aantal banen 5.500 

Percentage werkzaam in horeca 28% 

Percentage buitenlandse strandbezoekers 10% 

 

Texel heeft meer dan 20 kilometer strand dat aan de Noordzee grenst. Om de paar kilometer is een 

strandtent te vinden, maar er staat er nooit meer dan één per strandpaal. Ter hoogte van de Koog 

heeft veel strand een toeristische en recreatieve functie door de vele campings en hotels die direct 

achter of in de duinen liggen.  

De volgende stranden hebben een economische functie: 

 9,45 – 10,73 (strandtenten en strandhuisjes) 

 12,49 (strandtent) 

 15,06 – 15,66 (strandtent en strandhuisjes) 

 16,64 – 21,31 (strandtenten, strandhuisjes, campings, etc.) Kern de koog: 18,73 – 21,31 

 27,8 – 28,0 (strandtent) 

 30,81 (strandopgang met zeehondenreservaat en restaurant) 

 

Zoals voor alle Waddeneilanden is het toerisme de belangrijkste sector. 80 procent van de werkge-

legenheid is afhankelijk van toerisme volgens inschattingen van de gemeente. Door de vele kilome-

ters strand is er altijd een plek te vinden voor zowel de toerist die de rust opzoekt, als de toerist die 

op de iets drukkere stranden wil liggen. Maar het strandbezoek is niet heel sterk geconcentreerd op 

één plek. Bij iedere strandtent komen bezoekers. Eigenaren van paviljoens geven wel aan dat als het 

strand te smal is in een bepaald jaar, de bezoekers een paar kilometer verderop gaan zitten23.  

Het aantal sportactiviteiten neemt toe, zoals blokarten, kitesurfen, etc. Desondanks is hier beleids-

matig nog weinig ruimte voor vrijgemaakt door middel van zonering.  

De strandbreedte fluctueert erg op Texel, waardoor op sommige locaties gedurende een aantal jaar 

het strand te smal is. Voorzieningen in de buurt van deze locaties hebben hier nadeel van. In iedere 

vijf jaar komt bijna elk strand een keer aan de beurt. Een ander knelpunt is de bescherming van 

duinaangroei waardoor strandpaviljoens regelmatig naar voren verplaatst moeten worden. Door 

ruimte te geven aan duingroei, wordt de ruimte op het strand smaller.  

                                                           
23 Decisio (2009) 
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Recreatieve stranden Texel 

 

 

Strandbreedte en -ontwikkeling (in meters) Texel 

Texel  

Gemiddelde breedte recreatief strand 80,6 

Trend breedte recreatief strand (meter per jaar) 0,0 

De Koog 55,3 

Overige paviljoens 48,0 
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Gemeten strandbreedte en ontwikkeling Texel 
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1.5 Provincie Fryslân 

Onderwerp  

Aantal strandpaviljoens 18 

Totaal aantal horecabedrijven 1.844 

Aantal campings 203 

Aantal logiesaccommodaties 699 

Aantal slaapplaatsen 97.947 

Aantal overnachtingen logiesaccommodaties  5.142.200 

Percentage buitenlandse overnachtingen 24% 

Aantal overnachtingen verblijfsrecreatie 3.705.300 

Percentage buitenlandse overnachtingen verblijfsrecreatie 27% 

Aantal Hotelovernachtingen  1.436.900 

Waarvan zakelijk 31% 

Werkzame personen in de Horeca 12.200 

Dagtochten naar zee 237.000 

Cijfers voor gehele provincie Fryslân, inclusief niet-kustgemeenten. 

 

Fryslân heeft alleen Noordzeekust aan de Waddeneilanden. Daardoor zijn alle stranden relatief rus-

tig. Wel draaien de Waddeneilanden volledig op toerisme. Het strand is daarmee van groot belang 

om de economie op de Waddeneilanden draaiend te houden. Iedere eilandbezoeker komt immers 

mede voor het strand. Zonering van het strand is belangrijk, omdat hierdoor ruimte wordt geboden 

aan de verschillende strandactiviteiten zonder dat de activiteiten hinder ondervinden van andere 

activiteiten.  

 

 

 

Op de Waddeneilanden zijn in het algemeen weinig knelpunten in de strandbreedte; de uitzonderin-

gen worden hiernavolgend per gemeente behandeld. Bereikbaarheid van de stranden is op een 

aantal plekken wel een knelpunt. Ook wetten en regels, zoals Natura2000, kunnen beperkend wer-

ken op het economisch gebruik van de stranden. 
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Gemeente Vlieland 

Onderwerp  

Strandrecreanten per jaar (x1000) 651 

Strand nabij toeristische faciliteiten (raaien) 43,95 en 49,7 – 53,29 

Meest drukke strand (strandpalen) 53-54 

Bezoekers meest drukke strand (x1000) 75 

Aantal strandpaviljoens 1 

Totaal aantal horecabedrijven 30 

Werkzame personen in de Horeca 280 

Totaal aantal banen 550 

Percentage werkzaam in horeca 51% 

Percentage buitenlandse strandbezoekers 25% 

 

Vlieland is een van de kleinere Waddeneilanden en heeft daarmee ook een beperkt aantal economi-

sche activiteiten op het strand. Bij raai 43,95 is een restaurant in de duinen gevestigd en is een 

strandopgang. Verder zijn er tussen raai 49,7 en 53,29 campings in de duinen en is er een jaarrond 

strandtent te vinden op het strand (ter hoogte van paal 50). Daar is het dan ook het drukst, maar 

over het algemeen kan het strand op Vlieland gekarakteriseerd worden als een rustig strand. Vlie-

land richt zich met name op verblijfstoerisme.  

 

Recreatieve stranden Vlieland 
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Het strand op Vlieland is over het algemeen van voldoende breedte voor de activiteiten die op en 

rond het strand aanwezig zijn. Alleen bij de jachthaven is er geen strand. Als hier strand zou worden 

aangelegd kunnen looproutes aan elkaar gekoppeld worden en wordt de belevingswaarde van het 

gebied vergroot. 

 

Strandbreedte en -ontwikkeling (in meters) Vlieland 

Vlieland  

Gemiddelde breedte recreatief strand 68,9 

Trend breedte recreatief strand (meter per jaar) -1,5 

Bij paviljoens 58,7 

 

Gemeten strandbreedte en ontwikkeling Vlieland 

 

 

Knelpunten Vlieland 

 

 



 

Ruimte voor recreatie op het strand - BIJLAGENRAPPORT - 78 

Gemeente Terschelling 

Onderwerp  

Strandrecreanten per jaar (x1000) 1532 

Strand nabij toeristische faciliteiten (raaien) 8,2 – 11,6 en 17,8 - 18,2 

Meest drukke strand (strandpalen) 7-12 

Bezoekers meest drukke strand (x1000) 1250 

Aantal strandpaviljoens 6 

Totaal aantal horecabedrijven 100 

Werkzame personen in de Horeca 690 

Totaal aantal banen 1.560 

Percentage werkzaam in horeca 44% 

Percentage buitenlandse strandbezoekers 5% 

 

Terschelling kent verschillende locaties met economische activiteit op het Noordzeestrand: 

 West aan zee: 8,60 – 8,20 (strandtent en camping)  

 Midsland aan zee: 10,80 (strandtent en camping) 

 Formerum: 11,60 (strandtent) 

 Oosterend: 18,00 (strandtent) 

 Hoorn heeft een paviljoen direct achter het duin 

 Het Groene strand (buiten de BKL) heeft een paviljoen aan (niet op) het strand, dat ook bij het 

Oerol-festival wordt gebruikt. Het strand zelf is een relatief rustig strand.  

 

Jaarlijks bezoeken ongeveer 350.000 toeristen Terschelling die goed zijn voor 2 miljoen overnach-

tingen (op de 20.000 bedden)24. Door de lange bootreis zijn er zo goed als geen dagjesmensen op 

het eiland. Het strand van Terschelling is een rustig strand te noemen, gekeken naar het aantal 

bezoekers ten opzicht van het aantal kilometer strand dat beschikbaar is. Het aantal strandrecrean-

ten in de tabel (1,5 miljoen) lijkt de gemeente aan de hoge kant, aangezien elke toerist dan 3,5 keer 

het strand zou bezoeker per verblijf.  

 

West aan Zee en Midsland aan Zee zijn de drukst bezochte stranden van Terschelling. Bij West aan 

Zee is het strand momenteel smaller dan gebruikelijk door de cyclische golfbeweging van zand. Deze 

beweging zorgt ervoor dat delen van het strand smaller zijn en dat deze smalle delen verschuiven. 

Momenteel ligt het smalle stuk strand op een van de drukste locaties. Aangezien het strand nog 

steeds 100 meter breed is, is dit knelpunt beperkt en bovendien van tijdelijke aard.  

 

Op de hiernavolgende kaarten zijn respectievelijk de recreatieve stranden, de strandbreedtes en de 

knelpunten in strandbreedte weergegeven. 

 

                                                           
24 Terschelling (2007), Toeristische toekomstvisie, cijfers 2003 
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Recreatieve stranden Terschelling 

 

 

Strandbreedte en -ontwikkeling (in meters) Terschelling 

Terschelling  

Gemiddelde breedte recreatief strand 296,9 

Trend breedte recreatief strand (meter per jaar) -1,9 

West aan zee 254,5 

Midsland aan zee 314,2 

Ander paviljoen 253,1 

 

Gemeten strandbreedte en ontwikkeling Terschelling 
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Gemeente Ameland 

Onderwerp  

Strandrecreanten per jaar (x1000) 1085 

Strand nabij toeristische faciliteiten (raaien) 2,0, 7,0 - 7,2 en 12,4 – 15,4 

Meest drukke strand (strandpalen) 12-14 

Bezoekers meest drukke strand (x1000) 480 

Aantal strandpaviljoens 4 

Totaal aantal horecabedrijven 71 

Werkzame personen in de Horeca 550 

Totaal aantal banen 1.340 

Percentage werkzaam in horeca 41% 

Percentage buitenlandse strandbezoekers ? 

 

Ameland heeft een aantal locaties met economische activiteiten op het strand: 

 Hollum: ter hoogte van paal 2 (strandtent) en ook strand buiten de BKL 

 Ballum: 7,0 – 7,2 (strandtent) 

 Stranden van Nes en Buren: strandtent bij 13,20 en 15,20, en verder camping + bungalowpark. 

 

Het drukst is het bij de stranden van Nes en Buren waar strandtenten zijn met campings en een 

bungalowpark. Daarbuiten zijn nog twee strandopgangen met een strandpaviljoen; op de rest van 

het strand zijn geen economische activiteiten. Ameland heeft ten opzichte van Terschelling en Vlie-

land een sterkere oriëntatie op dagtoerisme. Jaarlijks komen er 550 duizend bezoekers per jaar, 

waarvan 30 procent uit Duitsland komt. De gemeente schat in dat per jaar ruim meer dan een mil-

joen keer het strand wordt bezocht.  

 

Bij Nes is het strand te smal aan het worden om evenementen te organiseren. Met het opwerpen 

van dijkjes is dat tot nu toe op te lossen. Bij Hollum houdt men ook regelmatig sportevenementen. Er 

is wel voldoende ruimte voor de recreanten. Ten noorden van Ballum is een geul (met een binnen-

meer) ontstaan op het strand. Bij paal 5 tot 6.6 is bij de strandopgang een probleem doordat het 

strand heel smal is en er een binnenmeer ligt met drijfzandmodder en ondiep water. Het strand is 

hier niet meer bruikbaar voor recreatie, die daardoor ver van de strandopgang met paviljoen te vin-

den is. Dit leidt tot een moeilijke situatie voor de locale exploitant.  

 

Het strand tussen Ballum en Nes tot slot wordt gebruikt door de extensieve strandsporten zoals 

kitesurfen en strandzeilen. Hier zijn daarnaast geen economische activiteiten op het strand zoals 

paviljoens.  

 

Op de hiernavolgende kaarten zijn respectievelijk de recreatieve stranden, de strandbreedtes en de 

knelpunten in strandbreedte weergegeven. 
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Recreatieve stranden Ameland 

 

 

 

Kerncijfers strand en ontwikkeling (in meters) 

Ameland  

Gemiddelde breedte recreatief strand 248,4 

Trend breedte recreatief strand (meter per jaar) 1,6 

Ballum > 300m 

Nes 60m 

Buren 65m 

Hollum 70m 

 

 

Gemeten strandbreedte en ontwikkeling Ameland 
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Knelpunten Ameland  
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Gemeente Schiermonnikoog 

Onderwerp  

Strandrecreanten per jaar (x1000) 365 

Strand nabij toeristische faciliteiten (raaien) 3,6 – 6,6 

Meest drukke strand (strandpalen) 6-7 

Bezoekers meest drukke strand (x1000) 183 

Aantal strandpaviljoens 1 

Totaal aantal horecabedrijven 23 

Werkzame personen in de Horeca 220 

Totaal aantal banen 370 

Percentage werkzaam in horeca 59% 

Percentage buitenlandse strandbezoekers 10% 

 

Schiermonnikoog is het kleinste van de vijf Waddeneilanden. Het eiland heeft 1 strandtent en een 

restaurant in het duin. De strandopgang nabij dit restaurant is het drukste, maar net als de andere 

Waddeneilanden heeft ook Schiermonnikoog veel strand ten opzichte van het aantal bezoekers dat 

er komt: 

 Raai 3,8: Badweg (strandtent)  

 Raai 6,4: restaurant in het duin, niet op strand 

 

Schiermonnikoog richt zich net als Ameland meer op dagtoeristen dan de eilanden Terschelling en 

Vlieland. Bij de Badweg zijn strandsporten als kitebuggyen en vliegeren te vinden. Aan het eind van 

de Prins Bernhardweg is het badstrand waar ook strandbedden worden verhuurd. De rest van het 

strand is (zeer) rustig.  

 

Recreatieve stranden Schiermonnikoog 
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Strandbreedte en -ontwikkeling (in meters) Schiermonnikoog 

Schiermonnikoog  

Gemiddelde breedte recreatief strand 428,9 

Trend breedte recreatief strand (meter per jaar) -7,5 

Bij paviljoens 390,6 

 

Gemeten strandbreedte en ontwikkeling Schiermonnikoog 
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Bijlage 2 Deelnemers discussiebijeenkomsten 

Provincie Zeeland 

Naam Organisatie 

Heleen Vlietland Gemeente Goedereede 

Tom Vermin Gemeente Noord-Beveland 

Huig Bode Gemeente Schouwen-Duiveland 

Peter van Sante Gemeente Schouwen-Duiveland 

Minke Rabaut Gemeente Sluis 

René Dekker Gemeente Veere 

Walter Vael Gemeente Vlissingen 

Peter Arkenbout Koninklijke Horeca Nederland 

Leo van den Brand Provincie Zeeland 

Welmoed Hollemans Provincie Zeeland 

Joke de Witte RECRON 

Saskia Huijs RWS Zeeland 

Marian Lazar RWS Zeeland 

L. Fransen Sticht. Strandexploitatie Walcheren 

Eric van Damme Strandcamping Groede 

Ingrid van Liere Strandpaviljoen Caricole in Cadzand / VZ Ver. Van strandexploitanten W Z-Vl 

Pieternel v/d Linde VEERO 

Piet Fierens Vereniging Strandpaviljoenhouders Schouwse Kust 

Michel Kloeg VZ KHN, afdeling Veere/ Strandpaviljoenhouder 

Randolf Maljaars Waterschap Scheldestromen 

 

Provincie Zuid-Holland 

Naam Organisatie 

dhr. K. de Koning Deelgemeente Hoek van Holland 

dhr. Vincent Schipper Gemeente Den Haag 

mevr. S. Zeestraten Gemeente Den Haag 

mevr. H. Vlietland Gemeente Goedereede 

dhr. Adrie van Waarde Gemeente Goedereede 

dhr. H. van Duin Gemeente Katwijk 

mevr. P. Biegstraaten Gemeente Noordwijk 

mevr. M. Zonneveld Gemeente Westland 

dhr. Marcel Westerhout Gemeente Westvoorne 

dhr. Jos Littel Gemeente Westvoorne 

dhr. Rob den Dulk Hoogheemraadschap van Delfland 

dhr. O. Meinen Natural High Kite & Events  
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dhr. P. Zonneveld Nederlandse Ver. van Strandexploitanten Noordzeestrand 

mevr. W. Peters van Nijenhof  Nederlandse Ver. van Strandexploitanten Noordzeestrand 

dhr. J. Moerman Ondernemersvereniging Hoek van Holland 

dhr. Chiel Verwaal RWS District Nieuwe Waterweg 

dhr. Teeuwisse Stadsdeel Scheveningen 

dhr. Stijn Reniers Steigenberger Kurhaus Hotel 

dhr. Martijn van Schaik Surfrider Foundation Europe Chapter Holland 

dhr. Henny Schaap Vereniging van Strandexploitanten Katwijk 

 

Provincie Noord-Holland 

Naam Organisatie 

Bart Wierenga Cambium 

Jaap Jan Smit Frisse Wind Castricum / Restaurant Blinckers 

Willem Taal Gemeente Bergen 

Martijn van Bemmelen Gemeente Beverwijk (Wijk aan Zee) 

Cathelijne Veldwijk Gemeente Bloemendaal 

Mirjam van der Horst Jansen Gemeente Castricum 

Marjan Nicolay Gemeente Texel 

Debbie Kostandy Gemeente Velsen 

Hans van der Weerdhof Gemeente Zandvoort 

Marjolein Delis Gemeente Zijpe 

Bart van der Helm  Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 

Marjan Duiveman Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 

Hans Pluckel Hoogheemraadschap Rijnland 

Dick Freling Kamer van Koophandel Amsterdam 

Moniek Barnhoorn PPM Advies 

Gertjan Nederbragt Provincie Noord-Holland 

Rieneke Kanne Provincie Noord-Holland 

Arthur Helling Recron 

Bart Hekkert Stichting Strandexploitatie Noordkop 

Marcel Rinsma Strandpaviljoen Bad Noord! (Castricum) 

Jeroen Schut Strandpaviljoen Zee&Zo (Petten aan Zee) 

Loriene Blokker Strandtent Callantsoog  

Isabel Stam Strandtent Callantsoog  

Fangorn Blokker Strandtent Callantsoog  

Jan de Graaf Strandvereniging B.E.S. 

Michiel gooijer Strandvereniging B.E.S. 

Joeri Rooij Summit Sports and Events 

Wim Fischer Ver. Van strandpachters Zandvoort 

René de Jager Verenigde strandexploitanten Texel (Paal 9) 

Jacobien Bas Westerslag Strandpaviljoen Paal 15 

Jur Schuringa Westerslag Strandpaviljoen Paal 15 

Mark Naber Woest (Callantsoog) 

Thomas van der Ploeg Woest (Callantsoog) 
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Provincie Fryslân 

Naam Organisatie 

Sjon de Haan Gemeente Ameland 

Edwin Zijlstra Gemeente Terschelling 

Tjibbe van der Valk Gemeente Terschelling 

Femke van Akker Provincie Fryslân 

Guus van Dieren Strandpaviljoen De Branding 

Sander Hoogendijk Strandpaviljoen Zandzeebar 

Harry Westers Westcord Hotels 
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Bijlage 3 Methodiek 

B3.1 Basiskustlijn  

Rijkswaterstaat heeft in 1990 de Basiskustlijn (BKL) vastgesteld. De Nederlandse kust mag sinds-

dien niet verder eroderen en bij overschrijdingen van de BKL moet er worden gesuppleerd. Jaarlijks 

berekent Rijkswaterstaat de momentane kustlijn (MKL) op dezelfde manier als in 1990 de BKL is 

vastgesteld. In 1990 waren de MKL en BKL dus aan elkaar gelijk. Rijkswaterstaat voert de jaarlijkse 

kustmetingen uit die het profiel (hoogte en diepte) van denkbeeldige lijnen (raaien) loodrecht op de 

kust in kaart brengen.  

 

Rijkswaterstaat bepaalt vervolgens met dit kustprofiel het zandoppervlak in een rekenzone die wordt 

begrensd door de duinvoet, en twee keer de hoogte van de duinvoet tot de gemiddeld laagwaterlijn 

(zie figuur B3.1). De afstand van de duinvoet tot de MKL is vervolgens gelijk aan het zandoppervlak 

gedeeld door twee keer de hoogte van de duinvoet tot de laagwaterlijn.  

 

De duinvoet wordt in de praktijk meestal vastgesteld op +3m NAP (bij de Wadden soms ook +2,5m 

en in Zeeland soms ook +3,5m NAP). Dit is een rekenkundige duinvoet, de echte overgang van het 

duin naar het strand kan op een andere locatie liggen.  

 

Figuur B3.1 Berekening kustlijn door Rijkswaterstaat 

 

Bron: RIKZ, Water en zand in balans, 2002 

 

In de berekening van de kustlijn door Rijkswaterstaat draait het dus eigenlijk om zandvolume langs 

de kust. Het is niet de locatie waar het strand overgaat is zee. De gedachte hierachter is dat het 

zandvolume bepalend is voor de veiligheid van de kust en een goede indicator is of de kust erodeert 

en Nederland kleiner wordt. Echter met voldoende zand in de kustzone is het strand niet automa-
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tisch breed genoeg. Het zand hoeft immers niet op het strand te liggen, maar mag ook onderwater 

liggen.  

 

B3.2 Methodiek bepaling strandbreedte door HKV 

De jaarlijkse kustmetingen zijn bedoeld om inzicht te krijgen in de ligging van de kustlijn, en hebben 

niet als doel de strandbreedte te bepalen. Door een aanname te doen voor de duingrens en de 

zeegrens kan de strandbreedte worden afgeleid. 

 

De duingrens is de locatie van de duinvoet in het horizontale vlak. Het Basisrapport Zandige Kust 

verstaat onder duinvoet de benedenrand van het duin, de overgang van het duinbeloop naar het 

strand. In veel gevallen is de ligging van de duinvoet moeilijk te bepalen. Dit komt omdat de over-

gang tussen strand en duin niet abrupt is maar geleidelijk. Vaak gebruikte definities voor de duinvoet 

zijn: 

 het snijpunt van het gemiddelde duinbeloop en de gemiddelde ligging van het strand, en  

 het snijpunt tussen het buitenste duinbeloop en een vaste waarde ten opzichte van NAP (over 

het algemeen 3,0 m + NAP, maar ook wel eens 2,5 m + NAP,+ 3,5 m + NAP of nog anders)  

 

In dit onderzoek zijn de volgende definities gehanteerd (zie Figuur B.2 voor een grafische weergave): 

 De duinvoet is gelijk aan het snijpunt tussen het buitenste duinbeloop en de 3,0 m + NAP-lijn. 

 De duingrens van het strand is gelijk aan de locatie van de duinvoet in het horizontale vlak. 

 De zeegrens van het droge strand (het strand dat droog blijft bij gemiddeld hoogwater) is gelijk 

aan de locatie van het snijpunt van het strand met de plaatselijke gemiddelde hoogwaterlijn 

(GHW). 

 De zeegrens van het totale strand (het strand dat droogvalt bij gemiddeld laagwater) is gelijk 

aan de locatie van het snijpunt van het strand met de plaatselijke gemiddelde laagwaterlijn 

(GLW). 

 De strandbreedte van het droge en het totale strand is gelijk aan de horizontale afstand tussen 

de duingrens en de zeegrens van respectievelijk het droge en het totale strand. 

 

Het droge strand is het uitgangspunt voor deze studie. Het totale strand wordt als aanvulling hierop 

beschouwd. 
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Figuur B3.2: berekening recreatiekustlijn en strandbreedte, en toetsing strandbreedte aan gewenst 

strand 

 

 

 

Enkele kanttekeningen bij de gehanteerde methode: 

 Meestal is er zowel een bestand met laseraltimetriedata als een bestand met echolodingen 

aanwezig. Als het eerste bestand (met de hoger liggende delen van het profiel) ontbreekt, valt er 

geen strandbreedte te bepalen. Deze raaien worden dan ook niet geanalyseerd. Als het tweede 

bestand (met de dieper liggende delen van het profiel) ontbreekt, kan dit wel. Soms zijn er twee 

metingen per jaar verricht. In een deel van de gevallen was de eerste meting onvolledig of fout. 

Als er twee metingen zijn, wordt de tweede daarom in alle gevallen als maatgevend beschouwd.  

 Bij een deel van de stranden wordt het bepalen van de strandbreedte via deze methode ver-

stoord door lokale oneffenheden in het strand. Vergelijk Figuur 3.2 met Figuur B3.3. Oneffenhe-

den tussen het duinvoetniveau en het duinvoetniveau + 1,0 m worden om deze reden gene-

geerd. Deze hoger liggende delen worden niet gezien als duinen. Hetzelfde geldt voor oneffenhe-

den tussen GHW en het gemiddelde van GHW en GLW. Een snijpunt met deze lager liggende de-

len van het strand wordt niet beschouwd als de zeegrens van het strand. 

 Een andere keuze voor de locatie van de duinvoet kan tot een verschil in strandbreedte leiden, 

oplopend tot enkele tientallen meters voor een vlak oplopend duin. Omdat we ontwikkelingen in 

de tijd beschouwen en daarnaast de gewenste strandbreedte vergelijken met de berekende 

strandbreedte heeft de definitie van de duinvoet nauwelijks gevolgen voor de analyse. 

 De kustmetingen worden in het voorjaar uitgevoerd. Hierdoor geven de metingen geen inzicht in 

de seizoensfluctuatie van de strandbreedte (een smal strand in de winter; een breed strand in de 

zomer).  
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Figuur B3.3: Berekening strandbreedte in het geval van lokale oneffenheden in het strand 

 

 

 

Ontwikkeling duin en zeegrens 

Zowel de duinvoet als de zeegrens verschuiven. Gemiddeld zijn deze in de afgelopen 10 jaar beiden 

zeewaarts verschoven (zie figuur B3.4). Het verschil tussen deze twee geeft de gemiddelde strand-

breedte aan. De zeegrens fluctueert over het algemeen sterker dan de duingrens. De spreiding van 

de duingrens (verschil tussen minimum en maximum) is per raai gemiddeld 37 meter, voor de de 

zeegrens is dit gemiddeld 74 meter.  

 

Figuur B3.4 Gemiddelde verschuiving duingrens en zeegrens in Nederland 
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Opvallende locaties in metingen strandbreedte 

Op sommige locaties is de strandbreedte niet of moeilijk vast te leggen aan de hand van de Jaarlijk-

se Kustmetingen. Dit zijn overigens allemaal locaties waar de strandbreedte geen knelpunt vormt:  

 Schiermonnikoog en Ameland: door natuurlijke dynamiek rond deze Waddeneilanden variëren de 

strandbreedtes hier zeer sterk in de tijd. Zandbanken voor het strand komen regelmatig boven 

GLW of GHW uit, waardoor de strandbreedte in de tijd sterk fluctueert.  

 Velsen: zowel de duinen als het strand zijn hier sterk in ontwikkeling. Door de pieren wordt het 

strand jaarlijks breder. De strandbreedte is hier zodanig groot, dat een gedeelte van het aange-

groeide strand is gebruikt voor ruimtelijke ontwikkeling. Een paar honderd meter strand is ont-

wikkeld tot onder meer een jachthaven. Hierdoor is in de metingen het strand plotseling honder-

den meters smaller geworden, maar er is nog steeds meer dan voldoende ruimte voor strandre-

creatie. De ontwikkeling van de breedte in de tijd is hier enigszins misleidend en van minder be-

lang. 

 Westvoorne: Het strand van raai 6,2 – 6,6 ligt hier in een baai, zie figuur B3.5. De hoogtes en 

dieptes zijn hier parallel aan het strand gemeten, waardoor het profiel GHW niet snijdt. Op basis 

van deze gegevens is het bepalen van de vloedlijn (en daarmee de strandbreedtes) niet mogelijk.  

 

Figuur B3.5 onmeetbaar strand bij Westvoorne 
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5 Kaarten 

Sport- en evenementenstranden 

Sport- en evenementenstranden Nederland 

 

Hoek van Holland

Wijk aan Zee

IJmuiden

Texel

Scheveningen

Ameland

Brouwersdam

Veerse

Gatdam

Cadzand-Bad
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Sterk intensieve stranden 

Sterk intensief Nederland 

 

 

Hoek van 
Holland

Noordwijk

Zandvoort

Bloemendaal

Scheveningen
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Matig tot redelijk intensief gebruikte stranden 

Matig tot redelijk intensief Waddeneilanden 

 

 

Matig tot redelijk intensief Noord-Holland 
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Matig tot redelijk intensief Zuid-Holland 

 

 

Matig tot redelijk intensief Zeeland 
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Rustige recreatieve stranden 

Rustig recreatief Waddeneilanden 

 

 

Rustig recreatief Noord-Holland 
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Rustig recreatief Zuid-Holland 

 

 

Rustig recreatief Zeeland 

 


