
Het Groene Strand
Samen zorgen voor een natuulijker strand vol leven



Langs de 
vloedlijn:

vloedmerk=veek=aan-
spoelsel

natuurlijke of 
menselijke oorsprong



Leven in het 
vloedmerk

• Vlokreeftje

• julikever



Vliegen in het 
vloedmerk

• Wiervlieg

• Brandingsvlieg



Voedsel in het 
vloedmerk

Wat er van nature in 
thuishoort:

• Julikever

• Eikapsel hondshaai

• Eitjes zeedonderpad

• wulk



Wat niet thuis hoort
in het vloedmerk



Steltlopers op het strand

• Steenloper

• Drieteen-
strandloper

• Scholekster



Paarse 
strandloper

Uitgelicht:



Broedvogels op 
het strand?

• Strandplevier

• Bontbekplevier

• Dwergstern



uitgelicht
Dwergstern



Hooge platen

DWERGSTERNS

Van een paar losse
vestigingen naar de 
grootste kolonie van 
Noordwest Europa



Natuur op het 
strand:

Een slag om de ruimte?

• Dwergstern Neeltje
Jans

• Paarse strandlopers
Brouwersdam



Embryonale duintjes:

symbool van ongereptheid

• Helm

• Zeeraket

• zandtulpje



Groene strand: Drie categoriën

GROENE STRAND 
BASIS

GROENE STRAND 
MET VLAG

BROEDSTRAND

Dit zijn werktitels!!!



Groene strand 
basis

Heeft een eigen strandcommunity

Optionele mogelijkheden

Handmatige afval-opruim-acties (wier laten 
liggen)

Plasticvrije strandtent

Periode van winterrust

Beperkte toegang voor voertuigen

Nestbescherming

Natuur monitoren



Groene strand 
plus (met 
vlag)

Zelfde optie als basis met de 
volgende extra’s:

Alle basisopties zijn van toepassing 

Ruimte voor natuurlijke processen

Honden ook in de winter aan de lijn

Waar mogelijk broedstrand 
toevoegen



Broedstranden

Geen betreding in de broedtijd

Bewaking door vrijwilligers

Faciliteiten voor natuurbeleving

Beperkt  van oppervlakte

Buiten de broedtijd gelijk aan 
groene stranden



Wie realiseert de eerste 
Groene strandtent van 
Nederland?

• Vogelobservatie van af binnen * 
Zoekkaarten als placemat 
*ontdekpad *juttersbaal *natuurlijk 
bouwmateriaal *energieneutraal 
*aangepast assortiment *uiteraard 
plasticvrij * uitvalsbasis 
strandcommunity * etc. etc. etc.

• Wie gaat de uitdaging aan?

• Ideeën in competitie!!

• Ondersteuning vanuit het 
project



Ross’meeuw, Vlissingen 
24 januari tot 20 maart 2018

Breskens: trektelpost

Strandnatuur: 

een businessmodel



Dank voor uw 
aandacht

Samen zorgen voor een
natuurlijker strand vol leven


