Leo Schaap
Eindelijk is het zover. Alle vergunningen zijn verleend en de aanbesteding kan na de zomervakanties
plaatsvinden. Als alles goed verloopt en er geen budgettaire problemen optreden kan de uitvoering in de winter
van 2018/2019 gaan plaatsvinden. Daarmee gaat het initiatief van onze vereniging en waarvan de wens al heel
lang geleden is vastgelegd, in vervuling. Al in 2006 was het idee in het Natuurbeleidsplan opgenomen en in 2013
is het project door onze vereniging opgepakt om tot uitvoering te komen.

Het heeft heel wat voorbereidingen gekost om in een Natura 2000 gebied aan het werk te mogen gaan. Vooral
het verkrijgen van de vergunningen voor de werkzaamheden in de Zeereep heeft veel meer tijd en geld gekost
dan aanvankelijk de bedoeling was. De passende beoordeling die noodzakelijk was, is wel drie keer heen en
weer gestuurd voordat deze de toets der kritiek van de Noord-Hollandse ambtenaren kon doorstaan. Tijdens de
ter visie legging van het plan zijn geen zienswijzen ingediend, zodat daarmee de vergunning kon worden
verleend. Wel leidde het overleg met de verschillende instanties, zoals provincies en welstandscommissies, ertoe
dat het plan op onderdelen moest worden aangepast.
De uitvoering betreft het plaatsen van robuuste palen op het strand om het
strandreservaat Noordvoort duidelijk te markeren zodoende aandacht te
vragen voor de speciale status van dit gebied. Daarnaast worden er twee
nieuwe opritten aangelegd die bezoekers vanaf het strand, naar de Zeereep
leiden, waar een gemarkeerde wandelroute is uitgezet. Het gebied wordt
ook vanaf het fietspad op drie punten toegankelijk gemaakt; een oprit naar
het al bestaande uitzichtpunt “de juttersplek”, een nieuw uitzichtpunt met
“theater-zit” aan de Noordwijkse kant en een ander nieuw uitzichtpunt
met “vizier” aan de Zandvoortse kant. Informatiebordjes moeten
bezoekers bewegen hun gedrag aan te passen. Het pad en deze attracties
moeten bezoekers verleiden zoveel mogelijk de drie kilometer lange route
over de zeereep te kiezen.
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De route over de Zeereep is spectaculair maar niet voor
iedereen geschikt. Het blijft een relatief zwaar terrein met
hoogteverschillen en stuifkuilen. Drie kilometer banjeren door
dit gebied is voor de voor de gemiddelde wandelaar geen
gemakkelijke opgave. Dat is dan ook het grootste manco van
het plan. Het is niet gelukt bezoekers een gemakkelijke route
aan te bieden zodat het strand maximaal ontlast kan worden.
De ervaring zal leren of daadwerkelijk meer rust op het strand
ontstaat. Een aantal activiteiten, zoals staand want-visserij,
schelpenvisserij en naaktrecreatie zal op het strand van
Noordvoort niet meer mogelijk zijn.
Honden aan de lijn en voorschriften tijdens evenementen
moeten de rust op het strand bevorderen.
Er zal geprobeerd worden aan de hand van tellingen een beeld
te krijgen van het bezoek aan het gebied en de ontwikkeling
van rust op het strand.
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