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Ten geleide
Zandvoort is met jaarlijks vijf miljoen bezoekers en een miljoen overnachtingen 
de belangrijkste badplaats van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Om deze 
positie in de toekomst te behouden en verder uit te bouwen is het noodzakelijk 
gericht en in samenhang projecten 
te ontwikkelen. Hiertoe heeft de 
gemeenteraad van Zandvoort 
een kwaliteitsteam benoemd dat 
vanuit de disciplines architectuur, 
stedenbouw, landschap en economie 
ruimtelijke initiatieven voorziet van 
advies.

De voorliggende, door het 
kwaliteitsteam opgestelde visie, 
biedt een helder en compact 
toetsingskader. Drie sfeergebieden 
bepalen de bijzondere karakteristiek 
van Zandvoort: de Duinen, het Dorp 
en de Metropool. De kracht van Zandvoort als aantrekkelijke badplaats ligt 
verscholen in de manier waarop deze sfeergebieden van elkaar verschillen 
en elkaar aanvullen, en de wijze waarop ze met elkaar verbonden zijn. Een 
eerste matrix beschrijft deze 
sfeergebieden naar vorm, functie 
en gebruik. Uit deze matrix kan 
meteen afgeleid worden of een 
(ruimtelijk) initiatief passend en 
wenselijk is.
Vanuit het beleid (gemeente, 
provincie en rijk) en de ambities 
binnen de Metropoolregio 
Amsterdam zijn guidelines 
benoemd die concreet per 
sfeergebied zijn uitgewerkt. Dit 
leidt tot een tweede matrix. 
Deze matrix verduidelijkt hoe 
(ruimtelijke) initiatieven kunnen 
bijdragen aan het versterken 
van de sfeergebieden waartoe 
ze behoren en biedt tevens een helder overzicht van de beoordelingscriteria 
waarop initiatieven door het kwaliteitsteam zullen worden getoetst.

Zandvoort en haar bijzondere kustzone heeft een enorme potentie. Het strand 
is de attractie en kan door zijn aantrekkingskracht de aanjager zijn van vele, 
diverse ontwikkelingen die op alle mogelijke manieren en op verschillende 
schaalniveaus kwaliteit brengen. Dit is het werkveld van het kwaliteitsteam.

Ben Kuipers, Martin Boisen en Frederik Vermeesch
Kwaliteitsteam Kustzone

Vergeet de toekomst niet!

Wat nu gebouwd gaat worden, staat er ook over 
vijftig jaar. En dit terwijl klimaat, energiebehoefte, 

mobiliteit, inwoners- en bezoekersaantallen sterk 
aan verandering onderhevig zijn en mogelijk andere 

eisen aan het ruimtegebruik zullen stellen. Dit is niet 
te vatten in specifieke guidelines en vaak onderdeel 

van een veel grotere dynamiek. Om te voorkomen 
dat Zandvoort haar eigen toekomst in de weg zit zal 

het kwaliteitsteam elk initiatief ook beoordelen op 
flexibiliteit en adaptief vermogen.

Zet een regionale bril op!

Zandvoort is uniek en onderscheidt zich in de 
Metropoolregio. Een goede bereikbaarheid en aansluiting 

op het achterland is cruciaal, maar ook langs de kust 
tussen Zandvoort en Bloemendaal: een zeer frequente en 

comfortabele (rail)verbinding is noodzakelijk. Tegelijk 
biedt het verder intensiveren van het wegennetwerk geen 
uitkomst en dient de barrièrewerking die uitgaat van het 
autoverkeer tussen dorp en boulevard teruggedrongen te 
worden. Deze opgaven kan Zandvoort niet alleen en niet 

enkel binnen haar grondgebied tot een goed eind brengen. 
In de regio zal steun georganiseerd moeten worden. 

Vanuit haar rol zal het kwaliteitsteam hieraan actief een 
bijdrage leveren.
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Dit deel van Zandvoort is waar de metropool de kust 
kust. Het gebied ademt stedelijkheid, in zowel vorm als 
functie. Deze ‘Beach for Amsterdam’ strekt zich vanaf het 
Badhuisplein uit in noordelijke richting tot aan Bloemendaal. 
Bouwes Palace is het icoon en het Circuit de grootste 
attractie. Het station is de verbinding met de rest van de 
metropool. Badhuisplein is de overgang naar het dorp en de 
duinen.

Dit deel van Zandvoort is het historische vissersdorp in 
een hedendaags jasje. Het gebied kenmerkt zich door 
kleinschaligheid en gezelligheid. Het strekt zich uit van 
het station in het noorden tot Boulevard Paulus Loot in het 
zuiden.
Kerkplein, Raadhuisplein en de watertoren zijn de 
bescheiden landmarks voor dit sfeergebied, met de 
Kerkstraat en de Haltestraat als belangrijkste smaakmakers. 
Het station en Badhuisplein zijn de plekken waar de 
overgang tussen metropool en dorp gestalte krijgt.

De duinen zijn met het strand en de zee de landschappelijke 
setting die Zandvoort unieke kwaliteit geeft. Het kunnen 
beleven van ruimte, rust en natuur en afstand kunnen nemen 
is de belangrijkste waarde van het duingebied, waar de 
metropool aan de horizon af en toe zichtbaar wordt. Vooral de 
contrasten, waar de duinen direct grenzen aan de drukte van 
Zandvoort als badplaats, zijn betekenisvol. De Amsterdamse 
Waterleidingduinen met zijn grote populatie damherten is 
onmiskenbaar de smaakmaker van dit sfeergebied. 

Stedelijk mag ruw zijn. Niet alles is gepolijst. Het is 
robuust. Niet tuttig. Flexibel. Levendig. Het kan er op vele 
verschillende manieren uit zien, maar moet in de basis 
stedelijk aanvoelen - de drukte én de leegte, het hele jaar 
rond. Het schaalniveau is groter.

Traditioneel en kleinschalig in de menselijke maat. Je 
kunt hier ronddolen. Organisch. Authentiek. Charmant. 
De gebouwen vertellen het verhaal van het dorp door de 
verschillen in bouwstijlen en functies. Het sfeergebied heeft 
een bepaalde vanzelfsprekendheid, voelt vertrouwd aan, 
maar bevat ook kleine geheimen.

Onbebouwd. De duinen worden gekenmerkt door grillig 
reliëf en hebben de neiging de verharding van de badplaats 
te overmeesteren. Zand en de typische duinbeplanting als 
helmgras en duindoorn bepalen het beeld. Niet aangeharkt, 
maar los, ruig en dynamisch. Hekken worden zoveel mogelijk 
vermeden of aan het zicht onttrokken. Tuinieren wordt hier 
vermeden. Duinen laten zich niet vatten in plantenbakken.

Stedelijk betekent diversiteit. Volop keuzemogelijkheden. 
Verschillende dingen gebeuren naast elkaar en door 
elkaar, het hele jaar door. Het is hier dynamisch; functies 
en evenementen lopen in elkaar over, in ruimte en in tijd. 
Aan de kust recreëert men niet alleen, men woont en werkt 
hier ook. Verandering is de enige constante. Het gebied 
appelleert aan mensen met een behoefte aan stedelijk 
aanbod.

Het centrum van het dagelijks leven voor zowel de bewoners 
als de verbijfsbezoekers. De winkels en de horeca zijn 
hier over het algemeen kleiner en minder uitgesproken. 
Het tempo ligt hier lager, het is persoonlijker. De 
verblijfsaccommodaties zijn vooral B&B’s en kleine boetiek 
hotels en de cultuur krijgt hier plaats in kleine zalen, kleine 
tentoonstellingsruimtes en kunstgalerieën.

strand, zee en duin horen onlosmakelijk bij elkaar als 
beeldbepalende ingrediënten. Waar de duinen maat hebben 
is er ook ruimte voor recreatief gebruik, zowel sportief zoals 
(race)fietsen en golfen als ontspannend, zoals wandelen en 
natuurvorsen. Bovendien zijn de duinen een rijk biotoop, 
dat naast een belevingswaarde ook een maatschappelijke 
waarde heeft.

De bewoners van Zandvoort, de bewoners van de rest van 
de metropool, en ook bezoekers uit Nederland en Duitsland. 
Tevens buitenlandse bezoekers die een dagtocht vanuit 
Amsterdam ondernemen.

Vooral de Zandvoorters zelf, daarna verblijfsbezoekers en 
pas daarna zowel binnen- als buitenlandse dagbezoekers die 
vanaf het strand even het dorp ingaan om een andere sfeer 
te proeven.

Vooral de bewoners van Zandvoort en de bewoners van 
de rest van de metropool die hier komen recreëren, actief 
op de fiets of wandelend langs het strand of struinend 
met de kinderen door de Waterleidingduinen. Tevens 
verblijfsbezoekers die ter afwisseling de rust en ruimte 
opzoeken of willen sporten.

omschrijving
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1. Benut de ontwikkelpotentie 
binnen het profiel 

van de sfeergebieden.

In noordelijke richting is ruimte voor groei en intensivering 
van voorzieningen met een stedelijk karakter en van 
grotere schaal. Deze worden in samenhang ontwikkeld. 
De Entree is een sleutelproject in de boulevardzone die 
jaarrond aantrekkelijk moet zijn. De metropoolzone biedt 
een gevarieerd cultuur- en amusementsprogramma en een 
gedifferentieerd aanbod van hotels met zicht op zee, horeca, 
werken-aan-zee en strandpaviljoens in twee lagen.

In het dorp zijn de voorzieningen kleinschalig en aansluitend 
op een authentieke dorpse sfeer. Ook kleinschalige culturele 
voorzieningen. Verblijfsaccommodaties zijn hier B&B, 
appartementen, boetiek hotels. Strandpaviljoens beperkt 
intensiveren.

Het duingebied is gevrijwaard van (bouw)ontwikkelingen, 
waardoor het contrast bewaard blijft. Alleen ontwikkeling 
die aansluit bij de landschappelijke setting (golf, 
natuurbeleving, wandelen).  Strandpaviljoens niet verder 
intensiveren.

2. Verbind de sfeergebieden, zowel 
met (loop)routes als zichtlijnen.

3. Flexibele openbare ruimte ondersteunt het 
recreatieve aanbod. En programmering van 
evenementen versterkt het karakter van het 

4. Begeleid verkeersstromen voor 
het maken van verblijfskwaliteit en 

aantrekkelijke looproutes 

5. Zet parkeerbeleid in om 
ontwikkelingen te sturen

6. Zet het beschikbare commerciële 
programma gericht in.

De belangrijke zichtlijnen en looproutes ademen het karakter 
van het sfeergebied uit óf geven de geleidelijke overgang van 
de een naar de ander sfeer aan. Strand, strandtenten, duin 
en boulevard zijn aantrekkelijk en comfortabel verbonden.
Entree heeft een scharnierfuntie tussen station, boulevard, 
dorp en circuit.

De belangrijke zichtlijnen en looproutes ademen het karakter 
van het sfeergebied uit óf geven de geleidelijke overgang van 
de een naar de ander sfeer aan. Verkeerswegen tussen Dorp 
en Metropool zijn geen barrière voor wandelverbindingen 
(shared space). 

De belangrijke zichtlijnen en looproutes ademen het karakter 
van het sfeergebied uit óf geven de geleidelijke overgang van 
de een naar de ander sfeer aan.

De openbare ruimte is hier ruim en flexibel te gebruiken. 
Grotere evenementen vinden hier plaats. Hier zijn ook 
nutsvoorzieningen voor aanwezig. Gezellig druk tijdens 
pieken. Aantrekkelijk ruim en weids in het laagseizoen. Zee, 
strand en duin zijn beleefbaar. De openbare ruimte faciliteert 
het gebruik, afgestemd op een stedelijk publiek. Beproefde 
stedelijke concepten kennen hier hun Beach-variant.

Straatjes en pleintjes met een verfijnde hoogwaardige 
dorpse inrichting en schaal. Flexibel ruimte biedend aan 
kleinschalige dorpse evenementen (een marktje, een 
podium). Gezellige terrassen die nog wel ruimte laten voor 
wandelaars en bankjes. Een mooie fontein of waterwerk 
vormt een attractie voor jong en oud. 

De duinen zijn met het strand en de zee de landschappelijke 
setting die Zandvoort unieke kwaliteit geeft. Het kunnen 
beleven van ruimte, rust en natuur en afstand kunnen 
nemen is de belangrijkste waarde van het duingebied, waar 
de metropool aan de horizon af en toe zichtbaar wordt. 
Vooral de contrasten, waar de duinen direct grenzen aan de 
drukte van Zandvoort als badplaats, zijn betekenisvol. De 

Vanaf het station zijn looproutes naar de boulevards en het 
strand comfortabel en aantrekkelijk. Op de boulevards is 
volop ruimte voor flaneren, niet gehinderd door auto- en 
fietsverkeer. Autoverkeer naar grote attracties (circuit, 
evenementen, parkeer-voorzieningen) gaat langs de randen.

In het dorp is geen doorgaand autoverkeer.  Straten en 
pleinen hebben verblijfskwaliteit. Fietsers zijn welkom in het 
dorp. Daarvoor zijn ook goede stallingsvoorzieningen. 

Het duinlandschap is voor autoverkeer beleefbaar maar 
niet toegankelijk. Voor fietsers en voetgangers is het 
duinlandschap ook toegankelijk waar natuurbehoud dat 
toestaat.  

Parkeervoorzieningen voor bewoners nabij de woning. 
Creëer schaarste aan parkeervoorzieningen voor bezoekers 
op de boulevard. Stimuleer daarmee openbaar vervoer en 
concentratie van parkeren op gewenste locaties. Maak 
aantrekkelijke looproutes vanaf parkeervoorzieningen en 
benut deze voor ‘on brand’ beleving.

Parkeervoorzieningen in het dorp voor bewoners en 
geconcentreerd voor dag-bezoekers. Benut looproute tussen 
parkeer-voorziening en strandzone voor commerciële 
voorzieningen (footfall voor de winkels). 

Parkeervoorzieningen zijn geconcentreerd bij entrees van 
duingebieden en looproutes naar boulevard. Langs de 
boulevard minder parkeren ten behoeve van duinbeleving 
aldaar.

Gericht ontwikkelen voor een stedelijk publiek. Waken voor 
het toevoegen van teveel plint voor retail dat concurreert 
met het dorp. Benut plinten voor stedelijke voorzieningen als 
‘werken-aan-zee en het bieden van publieks-voorzieningen 
(toilet, omkleden, stallen e.d.), zorg voor een basis aan 
aantrekkelijk aanbod dat ook in het laagseizoen rendabel is.

Concentreer op invulling plinten in hoofdroutes (eerst 
Kerkstraat, dan Haltestraat) gericht op kleinschalige en 
‘authentieke’ voorzieningen die jaarrond functioneren. 
Voorkom seizoensafhankelijk aanbod.

Zeer beperkte, geconcentreerde basisvoorzieningen 
(voorbeeld: watertappunt, toilet,...).


