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Geacht College,
Geachte leden van de gemeenteraad,

Ondergetekende organisatie vragen u middels deze brief om geen medewerking te verlenen 
aan het rijden met auto´s over het strand tussen Noordwijk en Zandvoort tijdens de Formule 1
races in mei van dit jaar.  

Ter toelichting:

Afgelopen woensdag hebben de Stichting Duinbehoud, de Vereniging voor Natuur & 
Vogelbescherming Noordwijk en de Projectgroep Noordvoort een gesprek gehad met de twee 
verantwoordelijk wethouders van de gemeente Noordwijk over het voornemen van het college 
van B&W van Noordwijk om ontheffing te verlenen voor het rijden met auto’s over het strand 
ten behoeve van de Formule 1 races in Zandvoort dit jaar.

Het verzoek van de organisaties aan de wethouders was om geen ontheffing te verlenen voor 
het rijden over het strand, met name om natuur en landschap te ontzien in het 
strandreservaat Noordvoort. Rijden over het strand midden in het broedseizoen gaat ten koste 
van de rust voor kustvogels en zeehonden. 
Voor dit strandreservaat zijn bestuurlijke afspraken gemaakt (o.a. Intentieverklaring, 2009) 
om de rust voor de natuur en de strandbezoekers te bewaren. Zowel de gemeente Noordwijk 
als de gemeente Zandvoort hebben hun handtekening gezet onder die afspraken.
Ook hebben de organisaties verzocht om alternatieven te onderzoeken voor het vervoer van 
Noordwijk naar Zandvoort. Daarbij hebben zij aangegeven, dat het onlangs vastgestelde 
mobiliteitsplan voor de Formule 1 daar goede mogelijkheden voor biedt.

Helaas bleek een onderzoek naar alternatieven voor de gemeente Noordwijk niet 
bespreekbaar. Voor de wethouders was dit een gepasseerd station. Gevraagd naar de 
argumenten voor het verlenen van een ontheffing kwam niet veel meer naar voren dan dat 
moest worden voorkomen, dat de Formule 1 teams in de file zouden komen te staan.

Voor ondergetekende natuurorganisaties is Noordvoort een mooi voorbeeld hoe gemeenten, 
waterschap, duinbeheerders en (lokale) natuurorganisaties goed hebben samengewerkt om op
een rustig gedeelte van het strand tussen Noordwijk en Zandvoort natuur en landschap te 
versterken. En dit op een wijze die niet ten koste gaat van de strandrecreatie. 
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Bij voortzetting van Noordvoort en het bewaren van de rust ontstaat hier een prima strand 
voor kustvogels en zeehonden. En bezoekers van het strand kunnen hiervan genieten, onder 
andere dankzij een aangelegde uitkijkpunten. 
Voorwaarde voor het welslagen van Noordvoort is wel het minimaliseren van het verkeer over 
het strand en het bewaren van de rust. Door het plan om tijdens de Formule-1 races, midden 
in het broedseizoen, over het strand te rijden dreigt dit doel onderuit gehaald te worden.

Wij wijzen er graag op, dat de onlangs gestarte petitie tegen het rijden over het strand 
inmiddels door zo´n 20.000 burgers is ondertekend. Er is kennelijk veel onvrede onder de 
burgers om door het strandreservaat te gaan rijden tijdens de Formule 1.

Ondergetekende organisaties willen komende jaren graag de samenwerking met de 
kustgemeenten en kustbeheerders voort zetten, onder andere door op meerdere plaatsen 
langs de kust de natuur (en recreatie) te versterken. Noordvoort was en is daarbij het 
inspirerende voorbeeld.

Met vriendelijke groet,

Marc Janssen
interim-directeur Stichting Duinbehoud

mede namens:
Vereniging voor Natuur & Vogelbescherming Noordwijk
Landschap Noord-Holland
Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland
Stichting Milieu Overleg Bollenstreek
IVN Zuid Kennemerland
Natuurmonumenten
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