
Noordvoort, natuur aan zee
Intentieverklaring



Betrokken Partijen
Waternet, Hoogheemraadschap van Rijnland, gemeente Noordwijk, gemeente Zandvoort, 
Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat.

Stellen vast
Het gebied tussen Zandvoort en Noordwijk heeft veel natuur- en landschappelijke waarden. 
Op de overgang van strand naar duin kunnen deze nog versterkt en hersteld worden.
Er zijn mogelijkheden om door versterking en herstel van deze waarden ook de beleving 
van de natuur door recreanten en bewoners te versterken.
Partijen hebben, elk vanuit hun eigen doelstellingen, verschillende belangen bij realisatie 
van deze kansen.
Samenwerking tussen de partijen heeft grote meerwaarde.

Intentie
Partijen hebben de intentie te komen tot een samenhangend pakket van maatregelen, 
voorzieningen en afspraken om enerzijds de dynamiek en de natuurwaarden in de zeereep 
te herstellen en te versterken en anderzijds de belevingsmogelijkheden van de natuur 
verder te ontwikkelen. Doelen zijn:
•  het ontwikkelen van een natuurlijk kustlandschap van zeereep en strand door het toelaten 

dan wel het opnieuw activeren van de processen die hier van nature thuishoren;
•  via een zonering voldoende rust in het gebied te creëren om specifieke waardevolle en/of 

kwetsbare planten- en diersoorten, die in een dergelijk landschap thuishoren, tot ontwikke-
ling te laten komen;

•  het vergroten van de belevingswaarde en de belevingsmogelijkheden voor recreanten en 
bewoners.

Voor wat Rijnland betreft staat voorop dat de veiligheid tegen overstromingen te allen tijde 
gewaarborgd is hetgeen een belangrijk uitgangspunt voor dit alles vormt.

Rollen en verantwoordelijkheden
Waternet is initiator en trekker van het proces, de partijen zijn gezamenlijk verantwoordelijk 
voor de voortgang en de resultaten.
Partijen zorgen voor intern draagvlak en indien mogelijk voor draagvlak bij externe partijen 
(betrokken organisaties).
Specifiek voor Rijkswaterstaat geldt dat haar inbreng zich richt op haar taak langs de kust:  
het op peil houden van het kustfundament en het handhaven van de basiskustlijn.
Partijen stellen een plan van aanpak en een uitvoeringsplan op met daarin de uit te voeren 
maatregelen en andere activiteiten waarbij communicatie een belangrijk aspect is. Uit-
gangspunt is een gezamenlijke communicatie via Waternet, na afstemming met alle  
partijen. Tevens worden in het uitvoeringsplan de benodigde menskracht en middelen 
aangegeven.
De terreineigenaren zijn verantwoordelijk voor beheer en onderhoud.

Organisatie
Iedere partij levert een vertegenwoordiger als aanspreekpunt; Waternet is de procestrekker 
en stuurt samen met deze vertegenwoordigers het proces. Als eerste is/wordt een plan van 
aanpak opgesteld en vervolgens een uitvoeringsplan.
Het kustbeleid is weergegeven in drie kustnota’s en de beleidslijn kust. In de derde kustnota 
(2000) is opgenomen: Dynamisch beheer van de duinen wordt verder gestimuleerd. Het 
initiatief ligt bij terrein- en waterkeringbeheerders. 
Partijen hebben dit uitgangspunt vastgelegd in hun eigen beleids- en beheersplannen. Het 
in 2004 verschenen rapport Kansen voor strandnatuur tussen Noordwijk en Zandvoort 
vormt tevens een basis voor het proces om te komen tot concrete resultaten.

Kosten en financiering
De partijen zullen nadere afspraken maken over de bijdragen die zij in de aanleg kunnen 
leveren. Ook zal Waternet zoeken naar externe financieringsbronnen.

Afspraken voor samenwerking om te komen tot verbetering/herstel 
van natuur- en  belevingswaarden van het gebied  tussen paal 70 en 73. 






