Kustbeschermers Manifest
 Wij, bezorgde burgers, zijn blij dat overheden en maatschappelijke organisaties het
Kustpact hebben ondertekend. Nu komt het aan op het omzetten van intenties naar
harde afspraken. En dat is hard nodig want wij maken ons grote zorgen. In de
afgelopen jaren is het open en ruimtelijk karakter van de kust aangetast door grotere
aantallen strandtenten, strandhuisjes, gemotoriseerd strandverkeer, feestgangers en
andere vormen van intensieve recreatie.
Dit alles brengt onherstelbare schade toe aan de rust en ruimte langs de kust.
 De impact van kustaantasting is groot. Verdwenen ruimte, rust en natuur komen nooit
meer terug. Weg is voor altijd weg.
 Het publieke gebruik van de kust wordt steeds verder beperkt, terwijl individuele
(ondernemers)belangen structureel boven het algemeen belang worden gesteld.

Onze kijk op de kust:
1 De kust moet haar open en ruimtelijk karakter behouden.
a.
b.
c.
d.

Geen bebouwing van de open ruimten van strand en duinen.
Geen windmolens en andere bouwsels in zee dicht bij de kust.
Geen inperking van de publieke ruimte.
Geen uitbreiding van jaarrond exploitatie van strandpaviljoens, en geen uitbreiding
van overnachtingen op stranden.

2 De kustnatuur moet beschermd worden en zich kunnen ontwikkelen.
a. Ook stranden (zeker langs natuurgebieden) de status van natuurgebied geven.
b. Delen van stranden inrichten en beschermen als strand-reservaten.
c. Delen van stranden vrijmaken van bebouwing, en het onmiddellijk stopzetten van
bouwplannen en lopende bouwtrajecten.

3 Recreatie met respect voor de omgeving.
a. Alleen passende, niet gemotoriseerde kust- en waterrecreatie die geen overlast
veroorzaakt voor anderen.
b. Handhaving van nachtelijke stilte en donker zowel op zee en het strand als in de
duinen.
c. Stranden en duinen schoonmaken en schoonhouden.

4 Duidelijke regels met goede handhaving.
a. Duidelijke borden en structurele handhaving van regels.
Onze mooie kust en de kustnatuur zijn kostbaar. Ze mogen niet verloren
gaan, we willen er graag van blijven genieten!

