Kitesurfen

Snelheid op de wegen

Teken

Voor de periode van 1 maart
tot 1 november zijn locaties
aangewezen waar u kunt
kitesurfen. In deze periode kunt
u in de Noordzee kitesurfen
tussen de kilometerpalen 3 en
4, 8.200 en 11.300 en tussen
17.400 en 19. Deze locaties vindt u op de kaart. Ook het
aan- en afvoeren van materialen kan alleen tussen deze
kilometerpalen. In de winterperiode van 1 november tot
1 maart mag u, met uitzondering van de ‘verboden te
vliegeren’ zones, overal kitesurfen. Ten westen van de
veerdam is kitesurfen het gehele jaar toegestaan.

Op de hoofdweg tussen Hollum
en Nes mag u overwegend 80
kilometer per uur rijden, met
uitzondering van een aantal
vakken waar u 60 kilometer per
uur mag rijden.
Wees alert op de wegen buiten de
bebouwde kom waar u geen 80, maar 50 of 60 kilometer
per uur mag rijden. Binnen de bebouwde kom geldt een
maximum snelheid van 30 kilometer per uur.
Let op: bij de plekken waar regelmatig reeën de weg
oversteken, ziet u wildspiegels en waarschuwingsborden.
Houd op deze locaties rekening met overstekend reeën en
matig uw snelheid.

Teken zijn kleine beestjes die vooral in bomen, struiken en
duinen zitten. Ze variëren in grootte van één tot enkele
millimeters. Bent u op een plaats geweest waar teken
voorkomen? Controleer uw lichaam (en eventueel die van
anderen) op tekenbeten. Teken kunnen besmet zijn met
de bacterie die de ziekte van Lyme veroorzaakt. Het is
belangrijk de teek zo snel mogelijk te (laten) verwijderen.
Ziet u na enkele dagen een rode, ringvormige huiduitslag?
Dan is het verstandig om direct contact op te nemen met
de huisarts.

Kitebuggyen, soaren
en strandzeilen
U mag het hele jaar kitebuggyen,
soaren en strandzeilen tussen
de kilometerpalen 3 en 4 en
tussen 8.200 en 11.300 op het
Noordzeestrand. De duinen mogen
hierbij nooit worden betreden.
Het aan- en afvoeren van de benodigde materialen kan
alleen tussen deze kilometerpalen. Het is niet toegestaan
deze sport op andere plaatsen uit te oefenen.

Sluitingstijden horeca
Ameland kent een zeer divers
aanbod aan horecagelegenheden. Op de terrassen kunt u
een glaasje drinken tot 01.00 uur.
Om 01.00 uur is de horecasector
verplicht zijn deuren en terrassen
te sluiten. Een aantal cafés (de
nachthoreca) en de discotheken mogen hun bezoekers nog
tot uiterlijk 01.30 binnen laten en tot uiterlijk 04.00 uur
geopend zijn voor deze bezoekers. De inwoners van
Ameland stellen het op prijs als u hun nachtrust
respecteert.

Gemeentelijke informatie
voor gasten

Honden
Om onze natuur te beschermen
mag uw hond niet overal
loslopen. In de bossen, duinen,
begrazingsgebieden, het groene
strand en de badstranden zijn
honden altijd aangelijnd. Op de
andere delen van het strand en in
de drie aangewezen losloopgebieden mogen honden onder
appèl loslopen. Wilt u er daarnaast voor zorgen dat u de
uitwerpselen van uw hond onmiddellijk opruimt? Op diverse
plekken vindt u dispensers met hondenpoepzakjes.

Rookverbod in bossen en natuurgebieden
In de periode 1 mei tot en met 14 september geldt een
rookverbod in bossen en natuurgebieden (uitgezonderd
het strand). In bossen, op de heide, op veengronden en
in duingebieden is het verboden te roken.
Ook is het niet toegestaan om, voor zover het de open
lucht betreft, brandende of smeulende voorwerpen te
laten vallen of te laten liggen. Dit geldt voor een afstand
van 30 meter van bossen en natuurterreinen. Overtreding
van dit verbod is strafbaar.

Heeft u een vraag of wilt u de meest actuele informatie
over één van de onderwerpen in deze folder? Kijk dan op
www.ameland.nl of bel (0519) 555 555.

Jelmeraweg 1, 9162 EA
Ballum-Ameland
Tel. (0519) 555 555
Fax (0519) 555 599

Postbus 22, 9160 AA
Hollum-Ameland
info@ameland.nl
www.ameland.nl

Welkom op Ameland!
Net als u willen wij dat uw verblijf op
Ameland zo prettig en veilig mogelijk
verloopt. Deze folder geeft u daarvoor
enkele adviezen en informeert u over een
aantal voorzieningen, faciliteiten en regels.
De gemeente Ameland wenst u een
plezierig verblijf.
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Kitesurfen toegestaan
Kitebuggyen, strandzeilen en soaren toegestaan

Hollum

Ballum

Losloopgebied voor honden

Strandbewaking

Paardrijden is toegestaan op de
daarvoor bestemde ruiterpaden.
In de periode van 1 juni tot en met
15 september is het van 19.00 tot
7.00 uur toegestaan om met
paarden en pony’s over het strand
te rijden. Buiten deze periode mag
u altijd en overal op het strand rijden. Wilt u ervoor zorgen
dat u de uitwerpselen van uw paard op de openbare weg
onmiddellijk opruimt?

In het hoogseizoen bewaken
strandwachten dagelijks van 10.00
tot 18.00 uur de badstranden van
Hollum, Nes en Buren en het strand
van Ballum. Zij houden circa 500
meter strand in de gaten: aan
weerszijden van de strandwachtpost
250 meter. De strandwachten fungeren ook als ehbo-post.
Wij verzoeken u dringend om altijd de adviezen en aanwijzingen van de strandwacht op te volgen.

Rijden op het strand

Gemeentebord en vlaggensysteem

Op het strand geldt er een rijverbod voor motorvoertuigen.
Bij zeer hoge uitzondering kan de gemeente hiervoor een
ontheffing verlenen. Voor privé-doeleinden wordt deze
ontheffing niet verleend.

Bij ieder bewaakt badstrand staat bij de duinovergang een
blauw bord. Hierop geeft de gemeente uitleg over welke
activiteiten wel en niet zijn toegestaan op het strand.
Wij raden u aan om deze informatie tot u te nemen.
Daarnaast kunt u ter plaatse aan de kleur van de vlag die
uithangt zien hoe gevaarlijk zwemmen en baden op dat
moment is. De betekenis van de kleur vlag kunt u in de
legenda lezen.

Een dagje naar het strand en de
zee is leuk, maar houd er rekening
mee dat de zee altijd in beweging
is. Ken de gevaren van de zee en
weet wat u moet doen als u in een
gevaarlijke situatie terechtkomt.
De stroming kan verraderlijk zijn.
Lees de informatie in deze folder goed door en laat u
voorlichten door de strandwachten bij de badstranden.
We raden u aan uitsluitend te gaan zwemmen bij een
bewaakt badstrand. Zwemmen in zee is voor eigen risico.
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Rode vlag
Zwemmen is zeer gevaarlijk. Vanwege zeer sterke stromingen
is het voor zowel geoefende als ongeoefende zwemmers zeer
af te raden om te zwemmen.

• ga niet de zee in met drijvende voorwerpen, zoals luchtbedden, rubberboten en ballen;
• ga niet zwemmen bij eb. Door het wegtrekkende water
ontstaan sterke (onder)stromingen. Let extra op tijdens
springtij;
• wees altijd op uw hoede bij vloed. Als u op een zandbank
bent, dan kunt u snel ingesloten raken door het
opkomende water;
• wees alert op muien. Een mui is een gevaarlijke opening
tussen de zandbanken die loodrecht op het strand staat.
Door deze muien kan het water zeer sterk stromen. Als u in
een muistroom terechtkomt, wordt u een stuk meegevoerd
de zee op. Probeer niet tegen de sterke stroming in te
zwemmen, maar doe het volgende:
		 o blijf rustig en zwem opzij (schuin) uit de stroming
weg, zodat u op een zandbank belandt;
		 o trek de aandacht van een strandbezoeker of
			 strandwacht door om hulp te roepen of met de armen
			 te zwaaien, zodat zichtbaar is dat u hulp nodig heeft.
Ontsnap

Ontsnap

Tips en adviezen:
• ga niet verder dan heuphoogte in zee;
• ga niet zwemmen rond en langs strekdammen;
• blijf altijd dicht bij uw in zee spelende kinderen, zodat u
kunt ingrijpen als dat nodig is;
• let extra op uw kinderen bij modderige delen op het strand;
modder heeft een zuigende werking waardoor kinderen
kunnen wegzakken en in problemen kunnen komen bij
opkomend water;

Witte vlag met vraagteken
Er is een kind zoek of een kind is zijn of haar ouders kwijt.
Gele vlag
Zwemmen kan gevaarlijk zijn. Vanwege sterke onderstromen
is het voor niet geoefende zwemmers af te raden om te
zwemmen.

Het gehele jaar
Kitesurfen

Paardrijden

Zwemmen en baden
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Zandbank

Zandbank

Mui
Blijf rustig en
laat je meervoeren

Extreme sporten
Kitesurfen, kitebuggyen, soaren,
strandzeilen en vliegeren vallen
onder de categorie extreme
sporten, waarbij gevaarlijke
situaties kunnen ontstaan.
Deze sporten zijn op bepaalde
plekken op het eiland toegestaan.
Deze locaties vindt u op de kaart.
Wij verzoeken u dringend om tijdens het uitoefenen van
deze sporten de veiligheid van andere recreanten niet in
gevaar te brengen. Wees extra voorzichtig als er paarden
of pony’s passeren; houd uw vlieger hoog en/of minder
uw snelheid.

Vliegeren
Om onveilige situaties te voorkomen is het niet toegestaan
om binnen een straal van 1000
meter rondom de badstrandopgangen te vliegeren.
Vliegeren in natuurgebieden is
ook niet toegestaan.

