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Samen
    delen

Vogelvrienden, vliegeraars, kitesurfers en strandgasten zijn 

welkom op de Slikken van Voorne. De inrichtingsmaatregelen 

zorgen ervoor dat alle recreatiedrukte op mooie zomerse 

dagen in goede banen wordt geleid. 
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Het natte slik zuigt aan 
je schoenzolen. Het 
is afgaand tij. Op een 

zandbank in het water zit een lange rij 
scholeksters met hun kop in de wind. 
Strandlopertjes rennen zò snel langs 
de vloedlijn, dat je hun zwarte pootjes 
haast niet ziet bewegen. Verderop landt 
luidruchtig een groepje tureluurs. Voor 
vogels èn vogelaars zijn de Slikken van 
Voorne een waar paradijs. 
Iets verderop in het water blinkt een 
rijtje gele palen in de ochtendzon. Zij 
markeren het begin van de nieuwe weg-
surfzone voor kitesurfers. Bij kitesurfers 
zijn de Slikken van Voorne razend popu-
lair, want het V-vormige strand, waar de 
zuidwestenwind precies in blaast, is een 
veilige plek om te kitesurfen. 

Drie zones
Om te zorgen dat natuur en recreatie 
rond de Slikken van Voorne goed 
samengaan, hebben alle betrokken 
partijen samen een inrichtingsplan 
gemaakt. Vorig najaar is het gebied in 
een rode, gele en groene zone verdeeld. 
Informatieborden op het parkeerterrein 
op de Brielse Gatdam en bij de 
toegangspaden naar het strand geven 
tekst en uitleg over de zonering (zie 
kader op blz. 7). 
De Slikken van Voorne zijn niet zomaar 
een natuurgebied. Ze maken deel uit 
van de Voordelta, de ondiepe Kustzee 
met de stranden, die in 2008 zijn 
aangewezen als Natura 2000-gebied. 
“Natura 2000-gebieden vormen 
een samenhangend netwerk van 
beschermde natuurgebieden in Europa”, 

vertelt Hans Lammers, projectleider 
Voordelta bij Rijkswaterstaat Noordzee. 
“In het Beheerplan Voordelta is de 
uitvoering van de natuurbescherming 
vastgelegd. Ook is daarin de 
natuurcompensatie geregeld van de 
Tweede Maasvlakte. Want waar natuur 
verdwijnt, moet dat gecompenseerd 
worden met nieuwe natuur. Een 
ingewikkelde puzzel, maar het is gelukt.” 
Het toezicht in de Voordelta is in handen 
van de provincies Zuid-Holland en 
Zeeland en van terreinbeheerders zoals 
het Zuid-Hollands Landschap. Er zijn 
nu in de Voordelta vijf rustgebieden 
ingesteld, waar de natuur extra wordt 
beschermd, waaronder de Slikken van 
Voorne. 

Begrip voor maatregelen
Het inrichtingsplan voor de Slikken 
van Voorne is opgesteld in nauwe 
samenspraak met een werkgroep met 
vertegenwoordigers van Recreatieschap 
Voorne-Putten-Rozenburg, Vereniging 
Natuurmonumenten, het Zuid-Hollands 
Landschap, de gemeente Westvoorne, 
Stadsregio Rotterdam en Waterschap 
Hollandse Delta. De werkgroep heeft 
overlegd met vertegenwoordigers van 
allerlei belangengroepen. 
Surfers hebben doorgaans wel 
begrip voor de noodzakelijke 
zoneringsmaatregelen. “Ik hou zelf 
erg van vogels en neem vaak een 
verrekijker mee als ik erop uittrek”, 
zegt surfer en bedrijfskundestudent 
Wouter Tom uit Rotterdam. “Al surfend 
zie je trouwens ook veel vogels op het 
water. Aalscholvers, meeuwen, sterns 
en allerlei eenden. Als je aan komt 
zeilen, zwemmen ze langzaam weg, 
je surft er niet overheen hoor. Surfen 
geeft zo’n geweldige kick - vooral die 
snelheid - en dat lekker sportief buiten 
bezig zijn, waarbij je elk moment in het 
water kunt vallen.” Volgens Wouter Tom 
kunnen surfers best rekening houden 
met rustgebieden voor vogels. “Zolang 
het gebied waar je nog mag surfen groot 
genoeg blijft, hoeft het helemaal geen 
probleem te zijn als bepaalde strandjes 
of eilandjes voor de vogels gereserveerd 
zijn. En zolang je maar een plek aan de 
oever hebt waar je gemakkelijk op kunt 
stappen en weer afmeren, hoef je verder 
nergens aan de oever te komen.” Anders 
dan de windsurfer die heel makkelijk kan 
remmen en overstag gaan waar hij maar 
wil, heeft een kitesurfer meer ruimte 
nodig om goed te kunnen manoeuvreren 
met zijn grote vlieger. De Slikken van 
Voorne trekken vooral kitesurfers - voor 

Met een kite-buggy over het strand van Oostvoorne. De nieuwe zonering maakt duidelijk waar 
dit wel en niet mag. Jan Nas



Voor surfers is er een speciale ‘wegsurfzone’ gecreëerd. Frans Beun 
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windsurfers is het water te ondiep 
en dan maken de zandbanken het te 
gevaarlijk. 

Snelst groeiende watersport
“Ook voor beginnende kitesurfers zijn 
de Slikken van Voorne een heel gewilde 
plek”, zegt industrieel productontwerper 
Patrick van Wijk uit Rotterdam. “Het 
water is hier rustig, er staat vrijwel geen 
stroming, ideaal. Op mooie dagen zie 
je hier wel 80 kitesurfers. Dan moet je 
echt een rustig plekje zoeken wil je niet 
te dicht langs elkaar scheren.” Obstakels 
in het water kunnen gevaarlijk zijn. 
“Kitesurfen is sowieso een gevaarlijke 
sport”, zegt Patrick van Wijk. “De meeste 
ongelukken met kitesurfers gebeuren 
niet op het open water, maar met 
obstakels bij het strand. Als je dan ook 
nog obstakels in het water gaat plaatsen, 
vraag je om problemen. Daarom ben 
ik blij dat een deel van de gele palen in 
het water bij nader in zien vervangen 
zijn door boeien.” Bij laagwater, als de 
vogels op het slik naar voedsel zoeken, 
zitten de kitesurfers een eind verderop, 
in dieper water. “Kitesurfen is de snelst 
groeiende watersport ter wereld. Het 
is een fantastische sport. Ik hoop dat er 
zoveel mogelijk plekken voor kitesurfers 
beschikbaar blijven. Maar natuurlijk 
moet je dan ook rekening houden met 
de natuur”, vindt Patrick van Winden. 
“Dat kan best samengaan. Een paar 
jaar geleden kon je hier nog met je auto 
het strand op. Nu kan dat niet meer. 
De toegang tot het strand is inmiddels 
opnieuw ingericht en aanzienlijk 
verbeterd. Ik denk dat de meeste 
mensen het prima vinden om nu een 
paar minuutjes van het parkeerterrein 
naar het strand te lopen. Daar ben ik vrij 
nuchter in.” 

Weergaloos uitzicht
Ook aan paardenliefhebbers is in het 
nieuwe recreatieplan gedacht. Vanaf 
het eind van het parkeerterrein op de 
Brielse Gatdam loopt nu een ruiterpad 
naar het strand. Het pad is extra breed 
gemaakt, zodat ook menwagens er 
ruim baan hebben. Aan het begin 
van het ruiterpad is een zogenoemde 
carterbreker aangebracht: een obstakel 
in het midden van een betonnen balkje 
in het zand. Gewone auto’s kunnen 
er niet overheen rijden zonder hun 
carrosserie te beschadigen, maar 
paarden en menwagens kunnen de 
carterbreker moeiteloos passeren. De 
geasfalteerde, doodlopende Strandweg 
naast het ruiterpad is nu afgesloten met 

Kluten kunnen voedsel zoeken in het vogelrustgebied. Nico van Kappel

Surfer Wouter Tom: “Ik zie regelmatig meeuwen, sterns en aalscholvers.” Martin Woike/Foto Natura
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een slagboom en alleen nog toegankelijk 
voor fietsers en scootmobielen, voor 
hulpdiensten, zoals ambulances en voor 
medewerkers van waterschap Hollandse 
Delta die de zeewering soms met 
zwaar materieel moeten onderhouden. 
Vroeger was de doodlopende Strandweg 
pas een paar honderd meter verderop 
afgesloten, maar dat gaf veel problemen. 
Bezoekers konden aan het eind van 
de doodlopende weg moeilijk keren, 
ze parkeerden in het natuurgebied 
of blokkeerden de doorgang voor 
hulpdiensten. Naast de slagboom en het 
nieuwe informatiepaneel zijn bankjes 
gekomen. Hier kun je genieten van het 
weergaloze uitzicht over strand en zee, 
vol vogels en vliegers. Bij laagwater 
proppen de steltlopers zich vol en een 
eindje verderop maken de kleurige 
kitesurfers hun spectaculaire sprongen. 

Marion de Boo
journalist

Waar mag wat? Zonering schept duidelijkheid
Tussen strandpaal 7 en strandpaal 7.6 herken je de gele zone aan twee rijen gele palen in het water. Ze staan in het gebied 
dat bij eb droogvalt. Waar het water dieper is, drijven gele tonnen. Dit is de ‘wegsurfzone’, waar surfers te water gaan 
en vaart maken om in dieper water te komen. Volgens het reglement mogen strandgasten in de gele zone wandelen met 
een aangelijnde of loslopende hond, zwemmen, vissen vanaf het strand en vliegeren met een éénlijnsvlieger. Mocht de 
wegsurfzone door natuurlijke processen, zoals verondieping van het Brielse Gat, op den duur niet meer bruikbaar blijken, dan 
komt hij te vervallen.
Ten noorden van strandpaal 7, voorbij de gele palenrij, begint de rode zone. Hier mag je alleen langs de buitenrand fietsen 
of wandelen. Honden moeten aan de lijn. Het met bordjes gemarkeerde natuurreservaat en vogelbroedgebied aan de voet 
van de duinen is niet vrij toegankelijk. Met deze indeling in drie zones is de intensiteit van de recreatie beter afgestemd op de 
kwetsbaarheid van de natuur. 

De Slikken van Voorne zijn een Europees 
beschermd Natura 2000-gebied. Nico van Kappel

De zoneringskaart 
maakt duidelijk waar 
welke vormen van 
recreatie toegestaan zijn. 


