EDITORIAAL

WAT MAG EN WAT MAG NIET
OP HET STRAND

De nazomer van 2003 belooft best spannend te
zullen worden. Met de berging van de Tricolor
vindt niet alleen één van de grootste en meest
sensationele bergingen plaats die onze Noordzee
ooit heeft gekend. Het is en blijft toch ook
afwachten o f alles wel naar wens zal verlopen.
Want terwijl tai van instanties druk bezig zijn de
lessen van de olieramp van de voorbije winter te
vertalen naar een optimalisatie van het
rampenplan en de oliebestrijdingsstrategieën, lijkt
niet iedereen helemaal gerust te zijn in de goede
afloop van het hele verhaal. Zal de klus tijdig
geklaard zijn, alvorens ruwe zeeomstandigheden
het werken ongetwijfeld fel zullen bemoeilijken?
En zullen we gespaard blijven van nieuwe lekkages
van olie of andere producten, om nog te zwijgen
van nieuwe aanvaringen? Laat het ons hopen!
Dat dit ook de hoop zal zijn van de kersverse
minister voor Noordzeezaken, Johan Vande
Lanotte, hoeft geen betoog. Op het nieuwe kabinet
maakt men dan ook van oliebestrijding een
topprioriteit. Andere hoofdbekommernissen van het
'kabinet Noordzee' zijn de realisatie van het
windpark op de Thorntonbank, het opmaken van
een structuurplan voor het Belgische deel van de
Noordzee en het afbakenen en beheren van
marien beschermde gebieden. In het najaar zal
ongetwijfeld ook meer duidelijkheid komen over
welke Noordzee-bevoegdheidsdomeinen minister
Vande Lanotte zal mogen behappen. Feit is dat
een voldoende grote armslag nodig zal zijn om de
hoger geschetste ambitieuze doelstellingen te
kunnen waarmaken. Wordt dus vervolgd.
Intussen is het nog steeds zomer en zomer aan de
kust roept bij velen associaties op met het strand.
Ook de redactie plaatste in dit nummer van de
Grote Rede het strand in de schijnwerpers. Juriste
van dienst, An Cliquet, doorworstelde een massa
wetgeving om er achter te komen, wat nu eigenlijk
wel en niet mag op een strand. Mag je er een put
graven of kamperen? Is strandjutten toegestaan en
mogen honden overal en altijd op het strand?
Dit en vele andere vragen en antwoorden vind je
in het artikel 'W at mag en wat mag niet op het
strand'! Daarnaast staan we ook even stil bij het
hoe en waarom van strandreiniging. Kathy
Belpaeme zocht uit o f het reinigen met behulp van
een machine wel steeds een betere oplossing is
dan manuele, en selectievere reiniging. En ze
kwam tot op zijn zachtst gezegd merkwaardige
vaststellingen...
Tenslotte gooien we het ook over een volledig
andere boeg, met een bijdrage over het
economisch belang van onze Vlaamse havens.
Met dit artikel van haveneconoom en nieuw Grote
Rede redactielid, Theo Notteboom, willen we ook
de derde pijler van duurzaam beheer - economie de nodige aandacht schenken. En hoe kan dit
beter dan door een neutrale schets te brengen van
de sterktes en zwaktes van de havens Antwerpen,
Genf, Oostende en Zeebrugge?

O ngetw ijfeld hebt u zich ais strandtoerist wel al eens afgevraagd w at er eigenlijk wel
en niet mag op een strand. In onderstaand artikel proberen we alvast een antwoord te
geven op enkele veel gestelde vragen

Misschien bent u ook één van de vele
landgenoten die wel eens geniet van een
vakantie of daguitstapje aan het strand.
Mogelijk ergert u zich, ais u daar rustig
ligt te zonnen, wel eens aan de vliegtuig
jes die overvliegen met reclame, of aan
de draagbare radio van enkele toeristen
verderop. Of aan die blote man.
En vraagt u zich af of dit wel kan.
Of u stelt zich de vraag wat te doen met
afval, waar u mag zwemmen en of uw
hond is toegelaten op het strand.
Of uw frigobox mee mag op het strand,
en of dit in elke gemeente mogelijk is?
Dit artikel geeft alvast een antwoord op
vele van deze vragen: wat mag en wat

mag niet op het strand. Wat mag of niet
mag in duinen, in zee, in de havens, op
de dijk of op golfbrekers komt hier niet
aan bod. Deze bijdrage blijft ook
beperkt tot die wetgeving die specifiek
van toepassing is op het strand.
De algemene gemeentelijke reglementen
die op de hele gemeente van toepassing
zijn (bv. inzake afval of ordehandhaving)
komen hier niet aan bod. De algemene
Vlaamse wetgeving inzake natuurbe
houd, ruimtelijke ordening, afval enz. is
evenmin opgenomen in dit overzicht.
Een antwoord krijgen op al deze vragen
is overigens niet zo eenvoudig.
Er bestaat immers een veelheid aan fede-

rale, Vlaamse en vooral gemeentelijke
reglementering (zie kader p. 4). Deze
laatste verschilt vaak van gemeente tot
gemeente. Bovendien is het niet gemak
kelijk om voor elke gemeente een over
zicht te krijgen van de geldende regle
mentering. Zo waren we op het moment
van het afsluiten van dit artikel niet in
het bezit van de volledige gemeentelijke
reglementering voor de kustplaats
De Haan.
Ook worden de gemeentelijke politieveror
deningen regelmatig aangepast. Gezien
de veelheid aan wetgeving die van toepas
sing is op het strand, kan niet elk aspect in
detail aan bod komen. Hierna volgt slechts
een greep uit de reglementering, gebracht
volgens een vast stramien. Na de vraag
volgt een kort en bondig antwoord met
enige duiding en voor wie wil verdere
details per gemeente.

"Mag da"
of
"mag da nie"
op het strand?
1. M ag je strandjutten,
d.i. aangespoelde voorwerpen
van het strand verwijderen?

2. M ag je afval op het strand
achterlaten?
Nee, dit m ag niet.
In de meeste gemeenten bestaan algeme
ne reglementen inzake afval en afvalophaling. Enkele gemeenten bevatten speci
fieke verbodsbepalingen over afval op
het strand.
Brugge

Het achterlaten of weggooien van etensresten, papier of ander afval
van welke aard ook is verboden.

Knokke-Heist

Het is verboden het strand op eender welke wijze te bevuilen.
Alle afval dient gedeponeerd in de vuilnisbakken of -containers
aangebracht op het strand of de Zeedijk.

Koksijde

Papier, snoepverpakkingen, verpakkingen van eetwaar, vruchten
schillen, dozen, blikjes en alle dergelijke voorwerpen waarvan het
publiek zich wenst te ontdoen op het strand moeten in de daartoe
geplaatste korven of papiermanden worden geworpen.
Het is verboden te storten, neer te leggen of achter te laten op het
strand: vuilnis, afval, huisvuil, etensresten, verpakkingen, resten van
verpakkingen, bouwafval, ledige recipiënten, afbraakmateriaal,
afvalwater of gelijk welke stoffen en voorwerpen van aard schade
lijke uitwasemingen te veroorzaken of anderzijds de openbare
gezondheid te schaden of de opgesomde plaatsen te bevuilen.

Nieuwpoort

Het is verboden het strand te bevuilen.

Oostende

Het is verboden op stranden vuilnis, puin, afval of stoffen die van
aard zijn schadelijke uitwasemingen te veroorzaken of anders de
openbare gezondheid te schaden, te storten of te deponeren.
Het is eveneens verboden om daar afval, onder welke vorm ook,
vast of vloeibaar, te werpen, te storten of te lozen.

N ee, strandjutten is niet
toegelaten.
Het is verboden zonder bijzondere mach
tiging vanwege ambtenaren of bedien
den van de overheid om op de stranden
om het even welke materialen of voor
werpen, met inbegrip van de op het
strand geworpen wrakken, weg te halen
(Kustreglement).
De vinder moet aangifte doen aan de ont
vanger der domeinen die de vondst gedu
rende één ¡aar bewaart voor rekening van
de eigenaar. Deze kan zijn eigendom
terugvorderen tegen vergoeding van de
gemaakte kosten. Gebeurt dit niet binnen
de voornoemde termijn van een ¡aar, dan
vallen de goederen toe aan de staat.
(Wrakkenedict van 10 december 1547:
'onnopende de verdroncken goedynghen
ofte die by der Zee opt Stranghe gheworpen ende aldaer ghevischt ofte ghevonden zijn, dat niemandt en vermagh de
zelve te husene ofte doer anne handt te
slone, zonder den Ontfonghere von den
extro-ordinoiren de wete

A fval achterlaten op het strand is niet toegestaan. In de meeste gemeenten bestaan
algemene reglementen inzake afval en afvalophaling
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Het strand: w ie is de baas?

Het strand behoort tot het openbaar domein.
Stranden kunnen dus geen privé-eigendom zijn.
Omdat het strand openbaar domein is, kan het niet worden vervreemd en kan het niet vatbaar zijn voor
erfdienstbaarheden of voor verhuring. Het strand behoort toe aan het openbaar domein van het
Vlaamse Gewest en wordt beheerd door de afdeling Waterwegen Kust (van de administratie
Waterwegen en Zeewezen van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap).
De Vlaamse overheid is enkel bevoegd over het strand tot aan de laagwaterlijn. Voorbij de laagwaterlijn is de federale overheid bevoegd.

Wie

ei M»?

J

Het is wel mogelijk dat op het strand concessies worden toegestaan (bv. de strandconcessies aan de kustgemeenten). Er kan tevens een privaat gebruik worden toegestaan, voor
zover deze geen afbreuk doet aan de bestemming van het goed of aan de macht van het bestuur om
het gebruik van deze goederen volgens de behoeften en het belang van de burger in het algemeen te regelen en te wijzigen.
De strandconcessies gaan bij voorkeur naar de kustgemeenten. Dit gebeurt bijvoorbeeld voor het plaatsen van badhokjes op
het strand. De zone voor badhokjes moet ter goedkeuring worden voorgelegd aan de afdeling Waterwegen Kust.
Op de geconcessioneerde strandgedeelten mogen geen andere gebouwen of installaties worden opgetrokken, zelfs niet tijde
lijk en verplaatsbaar, tenzij er een voorafgaande toestemming is van de Vlaamse minister bevoegd voor openbare werken.
De regeling inzake de strandconcessies is onder meer terug te vinden in het Besluit van de Vlaamse Regering van 26 april
1995 (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 29 augustus 1995) (verder afgekort ais 'Besluit strandconcessies').
Dit besluit omvat een aantal bepalingen die van belang zijn voor de concessiehouders.
Naast de wetgeving inzake de strandconcessies zijn er ook enkele specifieke bepalingen m.b.t. het strand terug te vinden in
het zogenaamde Belgisch Kustreglement. Het gaat over het Koninklijk besluit van 4 augustus 1981 houdende politie- en
scheepvaartreglement voor de Belgische territoriale zee, de havens en de stranden van de Belgische kust (Belgisch Staatsblad
1 september 1981). Dit besluit werd herhaaldelijk gewijzigd. Een aangepaste versie is te vinden op http://www.staatsblad.be
(bij geconsolideerde wetgeving, zoeken op datum van 4 augustus 1981). Dit besluit geldt enkel voor het strand tussen de
laag- en hoogwaterlijn (het nat strand).

3. M ag reclame maken op het
strand?
Nee, dit kan niet zom aar
Elke vorm van private ingebruikneming
van de zeewering en de dijken (bv. de
plaatsing van publiciteitsmasten) is onder
worpen aan een vergunning of een con
cessie en het betalen van een retributie
(Decreet van 18 december 1992 houden
de bepalingen tot begeleiding van de
begroting 1993, Belgisch Staatsblad 29
december 1992).

Je kunt niet zom aar reclame maken
op het strand. Elke vorm van private
ingebruikneming van de zeewering
en de dijken (bv. de plaatsing van
publiciteitsmasten) is immers onder
worpen aan een vergunning o f een
concessie en aan het betalen van
een retributie
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Het Koninklijk Besluit van 18 februari
1991 houdende reglementering van de
reclamesleepvluchten (Belgisch
Staatsblad 8 maart 1991) bepaalt dat
het langs de kust verboden is reclame
sleepvluchten uit te voeren op een
afstand van minder dan 500 meter langs
zeezijde en van minder dan 1000 meter
langs landszijde van de scheidingslijn
tussen het strand en de zee. Verschillende
gemeentelijke reglementen bevatten
beperkingen inzake reclame maken op
het strand.
In De Panne is het verboden vanuit vlieg
tuigen reclamedocumenten, reclamevoorwerpen en vlugschriften uit te werpen
boven de gemeente. In Knokke-Heist is
het maken van publiciteit verboden.
Enkel het maken van publiciteit met recia-

mewagens is tijdens bepaalde periodes
in sommige zones toegestaan.
In Koksijde mogen vanuit vliegtuigen
reclamedocumenten, reclamevoorwerpen
en vlugschriften enkel op het strand
worden uitgeworpen en in de lijnen die
het strand afboorden en dan pas nadat
de burgemeester voorafgaandelijk en
schriftelijk hiertoe een vergunning heeft
verleend. Nog in Koksijde mogen
handelspublicitaire activiteiten slechts
worden ingericht in de zones op het
strand aangeduid door het college van
burgemeester en schepenen. In Oostende
is het verboden op het strand publiciteit
te voeren, behoudens uitzonderlijke
toestemming.

4. M ag je law aai maken?
N ee, dit w o rd t doorgaans
verboden.
Naast de algemene reglementering
inzake lawaaihinder, bevatten verschil
lende gemeentelijke reglementen
bepalingen inzake lawaaihinder
op het strand.

¿ r:

M

Verboden op het strand...
Blankenberge

• "rustverstoorders"
• tussen 13u30 en 15u30 tijdens het badseizoen: de rust op het
strand te storen door gezang, fluit- of trompsignalen, geroep,
muziek, transistors, het aankondigen van waren of voorwerpen of
om het even welk onnodig lawaai
• buiten deze uren mag enkel met gedempte stem waren of
voorwerpen op het strand worden aangekondigd
• afwijkingen kunnen worden toegestaan door de burgemeester

Bredene
De Panne
Knokke-Heist

de goede orde en/of de rust te storen, door buitensporige spelen,
door een muziektoestel luid te laten spelen, of door zelf overdreven
lawaai te maken

Knokke-Heist

• het gebruik van luidsprekers of enig ander geluidsversterkende
apparatuur, tenzij:
- mits machtiging van de burgemeester
- bij rampen
- bij strandspelen of andere feestelijkheden voor aankondiging van
bedoelde manifestaties en voor de prijsuitreiking en dit telkens
gedurende maximum een half uur
• vuurwapens af te vuren of gelijk welk vuurwerk te ontsteken of
bengaals vuurwerk te maken, springbussen of voetzoekers te doen
ontploffen behoudens machtiging van de burgemeester

Koksijde

het gebruik van luidsprekers, verspreiders, radio's, 'mekanieke'
piano's, fonografen, pick-ups en alle soortgelijke muziek
instrumenten, tenzij er voorafgaande toestemming is door de
burgemeester of diens afgevaardigde

Middelkerke

het gebruik van draagbare radio's, cassetterecorders en draagbare
televisietoestellen

Nieuwpoort

roepen, schelden of op eender welke manier hinder veroorzaken

Oostende

• draagbare radio's en draagbare televisietoestellen
• het gebruik van luidsprekers
• de goede orde of rust op het strand te storen door luidruchtig
muziek te maken met draagbare radiotoestellen

5. M ag een windscherm op het
strand?

A*

De zones waarbinnen badhokjes
kunnen worden geplaatst zijn
vastgelegd na goedkeuring door de
afdeling W aterwegen Kust van
AW Z. Verschillende gemeentes
onderwerpen de plaatsing aan een
machtiging en leggen verdere
voorwaarden op inzake periode,
zonering en constructiewijze

6. W a a r mag je je strandcabine
neerpoten op het strand?
Strandcabines worden toegestaan
in daartoe aangeduide zones.
De concessiehouders leggen aan de
afdeling Waterwegen Kust van het
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
de zone voor de badhokjes ter goedkeu
ring voor. Er is geen bijkomende toestem
ming vereist om in die zones vaste of
verplaatsbare badhokjes op het strand
op te stellen ('besluit strandconcessies').
Verschillende gemeenten onderwerpen
het plaatsen van strandcabines aan een
machtiging en leggen voorwaarden op
inzake periode, zonering en constructiewijze. Het is vrij logisch dat de aange
duide zones de meest toeristische delen
van de kust zijn, gelegen ter hoogte van
de dijk.

Ja, zij het dat in sommige
gemeenten voorw aarden zijn
opgelegd inzake het plaatsen van
windschermen.

1

Bepaalde gemeenten bepalen wie wind
schermen kan plaatsen (zoals erkende
badkarhouders) (Blankenberge,
Middelkerke), in welke zone (De Panne)
en bepalen de hoogte en/of breedte
(Blankenberge, Oostende).

oÇ
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Zo zijn bijvoorbeeld in Bredene,
De Panne, Knokke-Heist en Koksijde een
machtiging en standgeld vereist en wor
den voorwaarden opgelegd inzake de
zone, de periode en de constructie van
de strandcabines of strandtenten.

bepaalde zones. Zo is het in Brugge
verboden op het strand te overnachten
tenzij op de speciaal daartoe aangedui
de plaatsen. In Koksijde kan geen toela
ting worden gegeven voor kamperen op
minder dan 1 km van het strand (en dus
ook niet op het strand zelf). In sommige
gemeenten geldt een verbod op het
plaatsen van tenten, zelfs gebruikt ais
zittent, voor enkele uren of één dag
(Bredene, De Panne, Koksijde). In ver
schillende gemeenten is een expliciet ver
bod voorzien op het overnachten op het
strand (Bredene, De Haan, De Panne,
Knokke-Heist).

8. M ag je putjes graven op het
strand?
7. M ag je kamperen op het
strand?
Nee, meestal is kam peren
verboden o f onderworpen aan
een vergunning
Voor permanente campings zijn uiteraard
de nodige Vlaamse vergunningen vereist
(kampeervergunning, stedenbouwkundi
ge vergunning) op de daartoe bestemde
terreinen. In verschillende gemeenten is
het plaatsen van tenten e.d. en het kam
peren op het strand verboden of onder
worpen aan een vergunning.
In Blankenberge is het plaatsen van een
tent onderworpen aan de toestemming
van het stadsbestuur. In andere gemeen
ten is kamperen verboden/toegelaten in

In de meeste gemeenten m ag ditf
m a ar soms worden uit veilig
heidsoverwegingen beperkingen
opgelegd
Zo is het in Bredene, De Haan en De
Panne verboden putten te graven op het
strand "die gevaar kunnen opleveren
voor zichzelf of voor anderen".

9. Mogen dieren op het strand?
• PAARDEN
Ja, m a ar in het zomerseizoen
kan dit enkel onder bepaalde
voorw aarden
Het verkeer van paarden op het strand
mag enkel gedurende het badseizoen
worden verboden ('besluit strandconces
sies'). Vrijwel elke kustgemeente bevat
beperkingen op het paardrijden op het
strand in het badseizoen. Wanneer dit
'badseizoen' juist valt, verschilt wel eens
van gemeente tot gemeente.
Nagenoeg elke gemeente legt
beperkingen op inzake de periode van
paardrijden. Sommige beperken het
paardrijden tot bepaalde zones, al dan
niet gekoppeld aan een welbepaalde
periode (zie tabel p. 7 bovenaan).

• HONDEN
Ja, m a ar enkel onder bepaalde
voorw aarden
Vrijwel alle kustgemeenten hebben een
reglementering m.b.t. de toegang met
honden op het strand (zie tabel p. 7
onderaan).

Putten graven op het strand mag, z ij het dat in bepaalde gemeenten voorbehoud w ordt
gem aakt voor putten "die gevaar kunnen opleveren voor zich zelf o f voor anderen

In sommige gemeenten is het strand niet
toegankelijk in bepaalde zones.
In bepaalde gemeenten is het strand
enkel toegankelijk in bepaalde periodes,
of onder bepaalde voorwaarden.
In verschillende gemeenten (Brugge,
Knokke-Heist, Middelkerke) zijn op de
verbodsbepalingen uitzonderingen
voorzien voor bv. hulphonden voor
blinden.

X

Paarden zijn toegeloten op het strand, moor tijdens het badseizoen heeft vrijw el elke
gemeente beperkingen hierop ingevoerd
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Beperking in periode

Beperking in zones

Blankenberge

verbod vanaf paasverlof t.e.m. 15 september, tenzij
door vergunninghouders

verboden zone: tussen de Gadeynehelling en het
Havenstaketsel, tijdens het badseizoen.

Bredene

verbod tussen 15 juni en 15 september van 9 tot 19u,
tenzij met schriftelijke toelating van de burgemeester

enkel toegelaten op nat strand; verboden op
strandgedeelten die beplant zijn of beschermd door
strandhagen

Brugge

verbod van 9 tot 19 u, tijdens het weekend van
Pinksteren (met inbegrip van Pinkstermaandag) en van
1 juni tot en met 30 september

De Panne

verbod tijdens het zomerseizoen tussen 10 en 19u in
bepaalde zones

verbod in deze periode op de strook gelegen tussen
de grens met Koksijde en het ruiterpad aan de
H. Conscienceplein en op het overige gedeelte van het
strand buiten de ruiterpaden

Knokke-Heist

verbod vanaf 15 maart tot en met 30 september in
bepaalde strandzones

verbod tijdens deze periode op het strand gelegen ten
oosten van Heist-West tot aan het strandhoofd nr. 13
tegenover de Swimming Pool

Koksijde

verbod van 15 juni tot en met 15 september tussen
10 en 19 u; buiten deze verbodsperiode is het verkeer
met rijdieren uitsluitend toegelaten bij laagwater

de rijdieren dienen de waterlijn zo dicht mogelijk te vol
gen en mogen deze lijn in geen geval verlaten

Middelkerke

gedurende de paasvakantie, de pinkstervakantie en
van 1 juni t.e.m. 15 september in bepaalde zones;
buiten deze periodes is het verkeer met paarden en
rijdieren overal op het strand toegelaten zonder
tijdsbeperking

verboden zones (in hieronder vermelde periodes):
- tussen 0 en 19.30 u op de strook gelegen tussen de golf
breker ter hoogte van de Houyouxstraat en 'De Rotonde'
- tussen 0 en 19.30 u op de strook gelegen tussen de
golfbreker ter hoogte van de Strandlaan en de grens
van de gemeente met de stad Nieuwpoort
- op de overige gedeelten van het strand;
er moet steeds zo dicht mogelijk tegen de waterlijn
gereden worden

Nieuwpoort

verbod in de periode 1 juli tot 15 september van
8 tot 19 u

Oostende

verbod tijdens de periode van 16 mei tot en met 14
september op het strandgedeelte, begrepen tussen de
Diksmuidestraat en de grens met Middelkerke (uitz.:
van 1 juli tot en met 31 augustus tussen 5 en 7.30 u
is het pootjesbaden van renpaarden toegelaten)

verboden zones te allen tijde:
- het gedeelte van het strand, tussen de Diksmuide
straat en het Westerstaketsel
- op het strand boven de hoogwaterlijn

Beperking in periode/zone

Voorw aarden

Blankenberge

honden worden op het strand niet toegelaten, tenzij
aan de leiband

Bredene

toegang met honden is verboden vanaf 1 juli tot en
met 31 augustus, van 10.30 u tot 1 8.30 u op het
strand en tot de zee, in het gedeelte, dat ten noordoos
ten begrensd is door de strandtoegang 'Hippodroom'
(reddingspost 6) en ten zuidwesten door de strandtoe
gang 'Turkeyen' (reddingspost 1)

honden dienen aan de leiband te worden gehouden

Brugge

verbod op toegang tot het strand tijdens de periode
vanaf 15 maart tot en met 30 september op het gedeel
te ten noordoosten begrensd door de havendam en ten
zuidwesten door de terminus van de zeedijk

wanneer en waar toegelaten, dienen honden op het
strand steeds aan de leiband gehouden te worden

De Haan

verbod vanaf 1 juni tot 15 september op: het gedeelte
strand en zee gelegen vóór de Zeedijk-De Haan en de
Zeedijk-Wenduine; het gedeelte strand en zee gelegen
250m aan beide zijden van de Vosseslag; het gedeel
te strand en zee t.h.v. de bewaakte zone Harendijke

op de overige openbare plaatsen en wegen dienen
honden steeds aan de leiband gehouden
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De Panne

- honden zonder leiband toegelaten in de periode
30 september tot 1 juni in een zone op het strand ten
westen van het Bortierplein
- verbod op toegang met honden tussen 1 april en
30 september op het strand tussen het Canadezenplein
en het monument Leopold 1, tenzij op de strandterrassen en de geconcessioneerde stranduitbatingen, voor
zover ze daar worden gedoogd

honden mogen niet rondzwerven en dienen steeds
aan de leiband gehouden te worden op het
grondgebied van De Panne, tenzij in de hiernaast
vermelde zone

Knokke-Heist

- verbod op toegang met honden vanaf 15 maart tot
en met 30 september, uitgezonderd op het gedeelte
gelegen oostwaarts strandhoofd nr. 13 tegenover de
Swimming Pool
- verbod tot het strandreservaat in de Baai van Heist

Koksijde

verbod op toegang met honden op het strand en in
het strandwater tussen 1 juni en 15 september, met
uitzondering van een strook niet bewaakt strand en
strandwater (tussen het verlengde van de Bettystraat in
Koksijde en de Middenlaan in Oostduinkerke),
waar het wandelen met de hond aan de leiband
wordt toegelaten tussen 19 en 24u

honden mogen niet rondzwerven op het strand;
ze dienen steeds aan de leiband gehouden te worden

Middelkerke

- honden toegelaten in de strook tussen golfbrekers
nrs. 5 en 6 en nrs. 23 en 24
- verbod om honden al dan niet aan de leiband te
laten lopen op het strand van 1 juni tot en met
15 september

het is verboden honden zonder begeleiding te laten
rondzwerven op de openbare wegen en plaatsen van
het ganse grondgebied van de gemeente;
honden dienen aan de leiband te worden gehouden
op het strand

Nieuwpoort

honden zijn niet toegelaten op het strand in
april-september

honden mogen niet rondzwerven; ze moeten op het
strand in de periode oktober-maart aan de leiband
worden gehouden

Oostende

de toegang met honden is verboden op het strand
vanaf het eerste weekend van de paasvakantie of
vanaf 1 april, indien deze vakantie later begint,
tot en met 30 september; uitgezonderd: tussen de golf
breker aan het Monument van de Zeelieden en de
golfbreker rechtover het Kursaal; ter hoogte van de
Westlaan (Raversijde) tot aan de grens van
Middelkerke; ter hoogte van de Oosteroever tussen de
'Halve Maan' en de tweede golfbreker

11. M ag je schieten op vogels?
10. M ag je vogels voederen op
het strand?
Gemeentelijke
reglementeringen
geven hierom
trent weinig
o f geen
inform atie.
Enkel Brugge
geeft aan dat
het verboden
is meeuwen,
verwilderde
duiven, wilde
ganzen en wilde eenden te voederen op
het strand.
Let wel: we hebben het hier niet over het
al of niet mogen voederen van meeuwen
op de zeedijk!

De gemeentelijke reglementeringen
geven weinig o f geen informatie over
het al dan niet toestaan van het voede
ren van vogels op het strand
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Nee, het is verboden op vogels en op
'waterwild' te schieten hetzij vanaf een
vaartuig dat zich in de Belgische
territoriale zee of in de havens van de
Belgische kust bevindt, hetzij vanop
dokken of andere infrastructuur van
deze havens of vanop de stranden van
de Belgische kust (Kustreglement).

Buggykiten, strondzeilen, surfzeilen, land boa rdzeilen o f zeilw agenrijden zijn activiteiten die m ogelijkerwijs baders o f strand bezoekers
in gevaar kunnen brengen. Daarom beperken een aantal gemeenten deze activiteiten tot welbepaalde zones en periodes

12. Mogen activiteiten zoals
sporten en spelen?

14. M ag je zeilwagenrijden op
het strand?

In diverse kustgemeenten kunnen
bepaalde activiteiten slechts mits
bijzondere toela
ting.

Ja, zij het d at zeilw agenrijden in
de meeste gemeenten enkel
toegelaten is binnen bepaalde
zones en w elafgebakende
periodes.

Soms is deze
toelating vereist
vanwege de
burgemeester
(Bredene,
De Panne, KnokkeHeist, Middelkerke) of
het schepencollege
(Oostende).
In de gemeentereglementen gaat het over
spelen, wedstrijden en activiteiten met
commerciële of publicitaire doeleinden
(Bredene, De Panne), of over publicitaire
dijk-en strandspelen (Middelkerke).
In Knokke-Heist is het houden van een
barbecue of kampvuur of het inrichten
van fuiven en enige andere animatieactiviteit op het strand verboden,
tenzij met voorafgaande toestemming.
Ook in Oostende is voor een barbecue
een voorafgaande toestemming vereist
en worden beperkingen opgelegd in de
zomer. Verschillende reglementen koppe
len ook voorwaarden aan de spelen,
zoals het tijdstip waarop deze mogen
plaatsvinden (Bredene, De Panne,
Middelkerke).

13. M ag je met de auto of fiets
op het strand?
Nee, op enige uitzondering
na, is het vrijw el in alle gem een
ten verboden om op het strand te
rijden.

In de meeste teksten is er expliciet sprake
van zeilwagenrijden (Bredene, De Panne,
Knokke-Heist, Koksijde, Nieuwpoort,
Middelkerke, Oostende). Toch worden in
bepaalde gemeenten ook andere, ver
wante activiteiten vernoemd. Het gaat
hier bv. over plankzeilen op wielen en
andere soortgelijke tuigen die de baders
of de strand bezoekers zouden kunnen in
gevaar brengen (Bredene), strandzeilen
(De Panne, Middelkerke), surfzeilen
(Knokke-Heist), land boa rdzeilen en
buggy-kiten (Koksijde).

In sommige gemeenten worden
uitzonderingen voorzien, zoals voor
dienstvoertuigen (Brugge, De Panne,
Knokke-Heist) of mits toelating vanwege
de burgemeester (Bredene, Middelkerke).
In sommige gemeenten is het verbod niet
alleen van toepassing op gemotoriseerde
voertuigen, maar ook op niet-g emotori
seerde voertuigen zoals fietsen
(De Haan, De Panne, Knokke-Heist,
Middelkerke, Oostende).
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15. Mogen vliegers op het
strand?
Ja, zij het d at in
een beperkt
a an tal gemeenten
hieromtrent
beperkingen zijn
ingesteld.
In Bredene is er een ver
bod op het
vliegeren met geleide
vliegers in en boven
bewaakte badzones
tijdens het functioneren
van de gemeentelijke
strandreddingsdiensten.
In Knokke-Heist is er een
verbod op geleide
vliegers met een harde
punt in bepaalde periodes.

visserij met warrelnetten verboden vanaf
de laagwaterlijn. Verschillende gemeente
lijke reglementen bevatten bepalingen
inzake strandvisserij.
In Bredene, De Panne, Koksijde,
Middelkerke en Oostende is strandvisserij toegelaten in daartoe afgebakende
zones en onder de voorwaarden
bepaald in de gemeentelijke verorde
ning. In Koksijde is ook het paardenvissen gereglementeerd. Het zou ons te ver
leiden om dit in detail weer te geven.
Dit vormt stof genoeg voor een aparte
bijdrage in één van de volgende
nummers van de Grote Rede.

18. W a a r en w anneer mag je
baden?
Het is verboden in de havens van
de Belgische kust te zw em m en o f
te baden (Kustreglement)•
Baden m ag enkel in de b ew aakte
badzones (op basis van gem een
telijke reglementen)
In verschillende gemeenten worden ook
bepaalde periodes en bepaalde voor
waarden voor het baden vastgelegd.
Zo wordt in verschillende gemeenten het
baden al dan niet toegelaten volgens de
kleur van de vlag die wordt uitgehangen
in de badzones (Bredene, Brugge,
De Panne, Knokke-Heist, Koksijde).

16. M ag je deltavliegen op of
boven het strand?
Ja, m a ar ook hier zijn in
enkele gemeenten voorw aarden
opgelegd
In Blankenberge is
de zone voor parasailing vastge
legd. In Bredene
is deltavliegen
vanaf 15 juni
tot 15 sep
tember verbo
den boven
het strand, met uit
zondering van het
gedeelte ten oosten
van de strandingang Hippodroom.

Baden

enkel in de bewaakte badzones

17. M ag strandvisserij?
Strandvisserij is m a ar beperkt
toegelaten
Volgens het Kustreglement mag het uitzet
ten vanaf het strand van netten of lijnen
met haken slechts geschieden buiten de
zones die zijn afgebakend om vaar
tuigen in zee te laten varen en buiten de
badzones door de gemeenteoverheid
aangeduid. Volgens een koninklijk besluit
van 21 december 2001 betreffende de
soortenbescherming in de zeegebieden
onder Belgische bevoegdheid (Belgisch
Staatsblad 14 februari 2002) zijn
bepaalde sportvisserijactiviteiten zoals
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Strandvisserij is m aar beperkt toegelaten. Volgens het Kustreglement mag het uitzetten
vanaf het strand van netten o f lijnen met haken slechts geschieden buiten de zones die
zijn afgebakend om vaartuigen in zee te laten varen en buiten de badzones door de
gemeenteoverheid aangeduid

19.
M ag je met een vaartuig in
zee vanaf het strand?
N ee, dit m ag niet zo m aar om het
even w a a r
Langs de stranden mag geen enkel vaar
tuig zee kiezen tenzij vanaf de plaatsen
die door de ambtenaren van afdeling
Waterwegen Kust worden aangeduid en
binnen de grenzen die door hen zijn
vastgelegd (Kustreglement). Volgens het
'besluit over de strandconcessies' moet
de Vlaamse Minister van Openbare
werken of zijn gemachtigde toestemming
geven voor het in zee steken vanaf de
stranden. Om veiligheidsredenen mag de
concessiehouder geen zeilplanken of
welke andere pleziervaartuigen ook, te
water laten in zones bestemd voor
baders. Daarvoor dient de concessiehou
der afzonderlijke plaatsen aan te duiden
bij machtiging verleend en onder de
voorwaarden bepaald door de afdeling
Waterwegen Kust van het ministerie van
de Vlaamse Gemeenschap ('besluit
strandconcessies').

t*

In de meeste gemeenten worden zones
afgebakend vanaf waar in zee mag
worden gestoken en worden bepaalde
voorwaarden opgelegd.
Er worden zones vastgelegd voor plank
zeilen (Blankenberge, Bredene, Brugge,
Knokke-Heist, Koksijde, Middelkerke,
Oostende), kano's (Blankenberge),
kayakken (Blankenberge, Oostende),
waterskiën, jumpsurfen, zeilen en kleinzeilerij [Oostende), pleziervaartuigen
(Blankenberge, Bredene, Middelkerke),
motorbootjes (Bredene, Knokke-Heist) en
zeilbootjes (Knokke-Heist). Het gebruik
van tuigen voor strandvermaak zonder
motor of zeii, zoals kleine rubberbootjes,
is enkel toegelaten binnen de afgebaken
de badzones (Blankenberge, Bredene,
Knokke-Heist, Oostende). Het in zee ste
ken vanaf het strand met waterscooters
e.d. is volstrekt verboden in de meeste
gemeenten (Blankenberge, De Haan,
Knokke-Heist, Koksijde, Middelkerke,
Oostende). In Bredene is het in zee ste
ken, varen of landen van alle types van
waterscooters, zowel deze die recht
staand ais zittend bestuurd worden, ver
boden in een zone van 200 m vanaf de
laagwaterlijn.

2 0. M ag je in je blootje op
het strand (en andere vragen van
'fatsoen'...)?

Het Kustreglement bevat ook enkele
beperkingen uit veiligheidsoverwegin
gen: roeiboten mogen geen zee kiezen
indien buitengaats de van uit zee waai
ende wind kracht 3 Beaufort of de van uit
het land waaiende windkracht 4 Beaufort
heeft of te boven gaat. Zeilplanken
mogen geen zee kiezen bij windkracht
7 of meer. Plankzeilen is verboden tussen
zonsondergang en zonsopgang.

Nee, behalve in Bredene, w a a r
naaktrecreatie is toegelaten in
een daartoe voorziene zone
v a n a f de zaterdag vóór de paas
vakantie tot en m et de tw eede
zondag van de m aand oktober
In verschillende gemeenten zijn regels
opgelegd inzake 'fatsoen' op het strand.
Zo moeten, wat kleding betreft, in
Bredene (behalve op het naaktstrand)
alle personen, ook de kinderen,

ie in zee baden,
gekleed zijn met
een fatsoenlijk
badkostuum dat
niet van aard is
de "eerbaarheid
te krenken of
aanstoot te
geven".
blankenberge is
1* ^ » -?.»* * 'c
het verboden zich te
ontkleden of aan te
kleden op het strand. Baders zijn ver
plicht een fatsoenlijk over de schouders
vastgemaakt badkostuum te dragen.
In Brugge moeten de badpakken fatsoen
lijk en in goede staat zijn. In Nieuwpoort
is het verboden zich in publiek te ontkle
den of te kleden, zich te verkleden in
publieke 'lavatories' of op gelijk welke
wijze aanstoot te geven. De baders
zuilen een fatsoenlijk badpak dragen dat
niet strijdig is met de eerbaarheid.
In Oostende moeten personen in badpak
ervoor zorgen dat ze geen aanstoot
geven. In verschillende gemeenten wordt
verboden om op het strand een houding
aan te nemen of gedragingen te hebben
die in strijd zijn met de algemeen gelden
de regels van fatsoen en/of eerbaarheid
[Bredene, Blankenberge, Brugge,
De Panne, Koksijde). In Bredene is het
verboden op het strand te voldoen aan
natuurlijke behoeften.
Uit bovenstaand overzicht blijkt dat er
toch wel wat verschillen zijn van wat
mag of niet mag in de kustgemeenten.
Toch vinden we vaak soortgelijke regelin
gen terug in de verschillende gemeenten.
Misschien kan het nuttig zijn dat de
verschillende kustgemeenten hun regle
menten wat beter op elkaar afstemmen?
An Cliquet

Het strand is een plek w aar het aangenaam vertoeven is. Om iedereen de kans te bieden zijn ding te kunnen doen, zonder andere
gebruikers al te veel te storen o f in gevaar te brengen, bestaan er reglementen
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