Niet in kerstvakantie tussen 10.00 en 16.00 uur
Een ontheffing is geen vrijbrief om met een motorvoertuig op het strand te crossen of te rijden op een wijze die
hinderlijk en/of gevaarlijk kan zijn voor zowel natuur, mens als dier. Laat uw bedoelingen duidelijk en ruim bijtijds
zien aan wandelaars en overige recreanten. Laat uit uw gedrag duidelijk blijken dat u respect heeft voor alles dat
zich op het strand bevindt. Passeer wandelaars, kinderen, ruiters en loslopende huisdieren Wim en met een
aangepaste snelheid. Blijf op afstand van zeehonden en hun pups. Jaag ze niet het water in en maak geen harde
geluiden. Blijf niet naast elkaar rijden als u wandelaars of tegenliggers nadert, dit wordt als bedreigend ervaren.
Rijd nooit harder dan 60 km per uur. Voorkom schade aan flora en fauna. Rijd niet door de jonge duinen en
verstoor geen vogels. Bij de strandovergangen hebben voetgangers voorrang, rijd hier stapvoets. Als u een
samenkomst organiseert, doe dit dan op een plek waar niet veel andere strandgebruikers zijn.
Van 1 oktober tot 1 november mag er gereden worden van Paal 3 t!m Paal 25 tussen 1800 uurs avonds en
1000 uur’s ochtends. Er mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van de strandovergangen op het
Noordzeestrand, het is verboden over de Noordsvaarder te rijden.
Tijdens de kerstvakantie van 24 december tot en met 8januari 2023 mag er tussen 10.00 en 16.00 uur niet
gereden worden tussen de strandovergang West aan Zee (Paal 8) en de strandovergang Oosterend (Paal 18).
Er mag met het motorvoertuig alleen van de onderstaande reguliere strandovergangen gebruik gemaakt
worden voorzover het berijden van het achterliggende strand is toegestaan.
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Op de Noordsvaarder en de Boschplaat zijn daarnaast tijdens het
broedseizoen vogelwachters aanwezig die wandelaars Informeren over de
broedvogels.
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Op het eerste gezicht lijkt het strand met de meest geschikte broedplaats voor
vogels. Toch zijn er soorten dle vooral hier broeden, zoals de bontbekptevter,
strandpievler en dwergsteni. Deze soorten hebben zich geheel aangepast aan

De Wadden zijn één van de weinige plekken In Nederland waar
straiidbroeders nog succesvol kunnen broeden. Elders zijnde strand te druk
geworden. Bescherming van deze vogels Is daarom bittere noodzaak.
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Wat kan jij doen

voorjaarsstorm wordt weggespoeld.

Behalve het weer heeft vooral nat een grote invloed op het wel of niet
succesvol broeden en grootbrengen van jongen. In het Natura 2000
beheerplan is daarom afgesproken dat op Terschelling de sfrandbroeders
extra bescherming krijgen. Rondom gaschUctébroedplekken zoals de
Spathoeic. Cupido’s polder en de Koffiebootiplaat zetten we uit voorzorg de
broedgebieden af, zodat er zo mln mogelijk verstoring plaatsvindt. Vinden we
een nest op een deel van het strand waar veel mensen komen, dan markeren
we dle ook met Informatieborden en een touw.

het broeden onder de moeilijke omstandigheden dle op het strand heersen.
Ze trotseren weer en wind en lopen altijd het risico dat het nest tijdens een

Broedvogels van het strand

Betere bescherming door Natura 2000
Natura 2000
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Natura aooo Is een netwerk van beschermde natutr
bijzondere dieren en planten voorkomen. 162 van
liggen in Nederland. waarvan 20 deels of geheel
Terschelling Is er daar één van. Het strand
Terschelling een bijzondere plek in.
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