Ontdek strandreservaat Noordvoort
Wat is Strandreservaat Noordvoort?
NOORDVOORT
sTRANDRESERVAAT

Natuurherstel en rust voor vogels en zeehonden

Niet recreëren
in duinen
en op strand

Noordvoort is een uniek strandreservaat midden in de Randstad. Tussen
Noordwijk en Zandvoort (tussen strandpaal 73 en 70) vind je hier drie
kilometer strand waar de natuur voorrang krijgt, en waar je tegelijk kunt
ervaren wat dit betekent. Puur natuur, geen hekken of vuilnisbakken, vrij spel
van wind, zand en water, een rustplaats voor de vele vogels die onze kust aandoen en een
plek waar zeehonden aan land kunnen komen. Robuuste houten palenrijen op het strand bij
strandpaal 70 en strandpaal 73 markeren dit bijzondere stiltegebied, en verleiden de bezoeker
om 3 km verder te lopen over de duinen, via een avontuurlijk struinpad.
Wandelen op de zeereep, uniek in Nederland

Lopen over de buitenste duinenrij, dat mag nergens anders in Nederland! Het pad is aangelegd om
zeehonden en vogels op het strand rust te geven. Vanaf het pad en de drie uitkijkpunten kunt u ze
proberen te spotten.
Beleef Noordvoort, 360 graden zicht

Het zeereeppad biedt een weids panorama. Westwaarts ruist de branding en verdwijnt de zee
achter de horizon. Landinwaarts kijkt u uit over de uitgestrekte duinen met hier en daar een hert.
Kom langs en geniet van het natuurlijke duin, de weidsheid, frisse zeewind en bijzondere dieren
en planten.
stiltegebied
Honden aan
de lijn svp

stiltegebied
Ssssssttt…

Stiltegebied met veel kansen voor
flora en fauna

In de zeereep zijn stuifkuilen gegraven, woekerende planten
weggehaald, en duinvalleien geschoond. Nu stuift er weer
fijn kalkrijk zand naar het achterland. Zo komt er weer ruimte
voor mos- en grassoorten die graag op zand groeien.

Natuurherstel

Door het natuurherstel komen de planten en dieren die in het duin thuishoren
weer terug. Typische zeereepsoorten zoals zeeraket, blauwe zeedistel, zeewolfsmelk, zeepostelein en zandviooltjes schieten weer wortel, en er ontstaat leefruimte voor dieren als zandhagedissen, roodborsttapuiten, blauwvleugelsprinkhanen en kleine parelmoervlinders.
In de zeereep broeden vooral graspiepers, en waar struiken zijn komen ook de
roodborsttapuit, nachtegaal, grasmus en de kneu. En nog iets verder landinwaarts
komen daar de merel, vink, boompieper en boomleeuwerik bij. Hopelijk, als de omstandigheden
gunstiger worden, kunnen we weer de tapuit, een bontbekplevier of strandplevier verwelkomen. Op
het strand en boven zee zou je kunnen zien: aalscholver, kleine en grote mantelmeeuw, zilvermeeuw
en kokmeeuw, visdiefje of grote stern, rosse grutto, scholekster, drieteenstrandloper, en hopelijk door
de rust op het strand ook af en toe een steenloper, bontbekplevier, bonte strandloper, stormmeeuw of
geelpootmeeuw.
Dynamisch kustbeheer

Met het project Noordvoort herstellen we de dynamiek en natuurwaarden in de zeereep en zorgen we
voor meer rust op het strand. Duinen moeten kunnen meegroeien met de stijgende zeespiegel. Het
zand moet daarvoor vanaf het strand naar de duinen kunnen stuiven. Kuilen en kerven in de zeereep,
zoals die in Noordvoort zijn aangebracht, fungeren als ‘doorgeefluik’ van zand naar de duinen achter de
zeereep, die daardoor hoger worden. Doorstuiving van zand is dus belangrijk om het kustfundament te
versterken. Op plaatsen waar de zeereep weinig reliëf heeft en dicht begroeid is, belemmert de zeereep
het zandtransport naar de achterliggende duinen.
Landelijk beleid

In 1990 is door het rijk besloten om de kustlijn te handhaven met zandsuppleties.
Ook wordt sinds 2001 de zandvoorraad van het kustfundament (onderwateroever, strand en duinen) op peil gehouden, om zo mee te kunnen groeien met
de zeespiegelstijging. Als het nodig is wordt er dus zand in het kustsysteem
gebracht, zodat er geen tekort ontstaat. Een deel van het zand stuift van het
strand naar de duinen en zorgt via de stuifkuilen voor ophoging van de duinen.

Kom uitwaaien op het uitzichtpunt hier vlakbij en geniet van de stuivende duinen. En wandel de 3 km lange wandelroute over de zeereep
Strandreservaat Noordvoort: Kwestie van lange adem!
tussen paal 70 en 73. Dat is uniek in Nederland. Het strand is hier een
oase van rust voor veel soorten vogels en soms ook zeehonden.
Al in 2000 werd er voor het eerst over Noordvoort gesproken. Bijna tien jaar later (in 2009), herleefde
Vanaf
de drie uitzichtpunten op de zeereep kunt u ze goed spotten.
het project. Waternet, het Hoogheemraadschap van Rijnland, de gemeenten Noordwijk en Zandvoort,
Staatsbosbeheer
Veel
plezier! en Rijkswaterstaat ondertekenden een intentieverklaring waarin zij afspraken om
samen te werken aan herstel van de natuur- en belevingswaarden van het gebied tussen
kilometerpaal 70 en 73.

In 2018/19 is het strandreservaat daadwerkelijk aangelegd:
• Houten palenrijen op het strand bij strandpaal 70 strandpaal 73 als markering van het stiltegebied
• Een struinpad op de zeereep
• Drie uitkijkpunten op de zeereep, waarvan de middelste precies op de provinciegrens ligt
• Verbindingen van de uitkijkpunten naar het fietspad in de duinen tussen Noordwijk en Zandvoort
• Fietsenstallingen met informatieborden bij de paden naar de uitzichtpunten

3 km stiltegebied voor zeehonden en vogels

3 km

In mei 2019 openden de Noordwijkse wethouder Sjaak van den Berg en Zandvoortse
wethouder Ellen Verheij-de Haas het rustiger gemaakte strand tussen paal 70 - 73.
Noordvoort kwam tot stand door:

- een samenwerking van: Provincie Zuid-Holland, Provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat,
Hoogheemraadschap van Rijnland, Waternet, Gemeente Noordwijk, Gemeente Zandvoort,
Omgevingsdienst West Holland, Staatsbosbeheer, Vogelwerkgroep Zuid Kennemerland, IVN NH,
Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk, Landschapsarchitectenbureau Van
de Lindeloof en aannemer AWMenseGroen.
op: Wandelen
alleen toegestaan
de route van
paal naar paal, honden
aan de lijn, art. Holland
461 WvS. Rijnland,
-Letfinanciële
ondersteuning
van:opProvincie
Zuid-Holland,
Groenprogramma
gemeente Noordwijk, gemeente Zandvoort, Waternet, Vereniging Natuur en vogelbescherming
Noordwijk en Eneco Luchterduinen Fonds.
Met medewerking van: Hoogheemraadschap van Rijnland, Rijkswaterstaat, IVN Zuid-Kennemerland,
Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland en Omgevingsdienst West-Holland
Mede financieel mogelijk gemaakt door:
Provincie Zuid-Holland, Regionaal Groenprogramma
Holland-Rijnland en het Eneco Luchtduinenfonds
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Kom uitwaaien op het uitzichtpunt hier vlakbij en geniet van de

3 km

stuivende duinen. En wandel de 3 km lange wandelroute over de
zeereep tussen paal 70 en 73. Dat is uniek in Nederland.
Het strand is hier een oase van rust voor veel soorten vogels en
soms ook zeehonden. Vanaf de drie uitzichtpunten op de zeereep
kunt u ze goed spotten. Veel plezier!
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Honden
aan de lijn
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Strandreservaat
Noordvoort
Let op: Wandelen alleen toegestaan op de route van paal naar paal, honden aan de lijn, art. 461 WvS.

Met medewerking van: Hoogheemraadschap van Rijnland, Rijkswaterstaat, IVN Zuid-Kennemerland,
Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland en Omgevingsdienst West-Holland
Mede ﬁnancieel mogelijk gemaakt door: Provincie Zuid-Holland, Regionaal Groenprogramma
Holland-Rijnland en het Eneco Luchtduinenfonds
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JONGE ZEEHOND

> Noordvoort het eerste Strandreservaat van Nederland is?
> Noordvoort er is om vogels en zeehonden zoveel mogelijk
rust te geven?
>		Je daarom over de zeereep kan lopen en dat dat nergens anders in
Nederland kan.
>		De duinen van de zeereep ons land tegen het hoge water van
de zee beschermen?
> In de duinen achter het strand het lekkerste drinkwater wordt
gemaakt?
> Zeehonden bang zijn als je te dichtbij komt, en je ze gewoon
moet laten liggen?
> Je ook voldoende afstand van de vogels moet houden?
> Je vooral honden aan de lijn moet houden om voor rust te zorgen?
> Het vanaf de Langevelderslag 30 minuten lopen is?
> Het vanaf Zandvoort 45 minuten lopen is?
> Je ook via het fietspad bij de uitzichtpunten kunt komen?
> Je als je goed kijkt windmolens in zee ziet staan,
en dat daar niet gevist mag worden?
> De windmolens daarom goed zijn voor de visstand, en ook veel
groene energie opwekken?
> Er hierdoor ook meer zeehonden naar dit gedeelte
van de zee komen?

