Samen met uw hond naar
het strand in Noordwijk
De belangrijkste regels op een rij
Voor bepaalde strandgedeelten en perioden
zijn er regels vastgesteld. Deze regels vindt
u op de volgende websites:
www.noordwijk.nl/honden
www.noordwijk.nl/dogs
www.noordwijk.nl/hunde
www.staatsbosbeheer.nl
awd.waternet.nl
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Regels strand en duin/bosgebied
Hoogseizoen 1 juni t/m 31 augustus

Trimbaan

P

Honden verboden op het strand voor beide boulevards: 1 juni t/m 31 augustus

Noordzee

Om hygiënische redenen zijn honden niet toegestaan op het strand voor de

Wantveld

beide boulevards. Samengevat zijn honden niet toegestaan op het strand
van 1 juni t/m 31 augustus:
· op het strand voor beide boulevards tussen afrit 1 en afrit 21,

Vuurtoren

· op de afritten 2 tot en met 20 inclusief het wandelpad op de dijk in duin,
· op de terrassen en in de strandpaviljoens gelegen tussen afrit 1 en afrit 21.
Dogs are not allowed on the beach in front of both boulevards:
Dijk in duin

1 June to 31 August incl.
For hygiene reasons, dogs are not allowed on the beach in front

Koningin
Wilhelmina
Boulevard

Gat van Palace

of both boulevards. In short, dogs are not allowed on the beach
from 1 June to 31 August incl.:
· on the beach in front of both boulevards between exit 1 and exit 21,
· at exits 2 to 20, including the footpath on the dyke-in-dune,
· at the outdoor cafés and beach pavilions situated between exit 1 and exit 21.
An den Stränden vor den beiden Promenaden sind Hunde nicht
zugelassen: 1. Juni bis 31. August
Aus hygienischen Gründen sind Hunde am Strand vor den beiden

• Honden niet toegestaan
• No dogs allowed
• Hunde nicht erlaubt

Promenaden nicht zugelassen. Zusammengefasst bedeutet dies,
dass Hunde vom 1. Juni bis 31. August am Strand bzw. den
folgenden Abschnitten nicht zugelassen sind:

• Honden aangelijnd
• Keep dogs on leash
• Hunde an der Leine führen

· Am Strand vor den beiden Promenaden zwischen Strandzugang
1 und 21,
· Auf den Strandzugängen 2 bis 20 und ebenfalls auf dem

Koningin
Astrid
Boulevard

Gehweg auf dem Deich in den Dünen,
· Auf den Terrassen und in den Strandrestaurants zwischen
Strandzugang 1 und 21.
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• Honden los
• Off-leash dog area
• Freilaufende Hunde willkommen
• Op- en afritten strand
• Beach access/exit
• Strandzugang/-abgang
• Dijk in duin
• Dyke in dune
• Deich in der Düne
• Strandpaviljoen
• Beach pavilion
• Strandrestaurant

Noordzee

Coepelduynen

Regels strand en duin/bosgebied
Laagseizoen 1 september t/m 31 mei
71.500
Amsterdamse Waterleidingduinen

73.000

Noordvoort

Noordzee
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Langevelderslag

24
Duindamseslag

• Honden niet toegestaan
• No dogs allowed
• Hunde nicht erlaubt

21
Trimbaan
Vuurtoren

• Honden los
• Off-leash dog area
• Freilaufende Hunde willkommen
• Honden los 15/8 - 14/3
• Off-leash dog area 15/8 - 14/3
• Freilaufende Hunde
willkommen 15/8 - 14/3
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• Honden het hele jaar aangelijnd
• Keep dogs on leash all year round
• Hier gilt eine ganzjährige Leinenpflicht

Coepelduynen

• Op- en afritten strand
• Beach access/exit
• Strandzugang/-abgang
• Rijksstrandpaal
• Strandpfahl
• Beach post

Dit is een uitgave van de gemeente Noordwijk in samenwerking
met Noordwijk Marketing en Staatsbosbeheer.
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Er is getracht met grote zorgvuldigheid de feitelijke situatie weer
te geven, zoals in de APV staat vermeld. Desondanks kunnen aan
deze uitgave geen rechten worden ontleend.

