Welkom op de stranden
van Schouwen-Duiveland.

Niet
zomaar
zee!

De zee hier maakt deel uit
van het uitgestrekte en
beschermde natuurgebied
de ‘Voordelta’. Dieren
gebruiken de ondiepe
wateren, droogvallende
platen en slikken als
voedsel- en trekplaats.
Samen met de dieren
zijn we hier dus te gast.
Laten we er ook samen
van genieten.

Gratis parkeren?
Graag!
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Het Transferium in
Renesse heeft maar liefst

gratis parkeerplekken!
Wandel er zo het centrum
in, of neem er van april
tot half september één
van de gratis (vaak
elektrische!) bussen naar
nagenoeg alle campings
en stranden. Gratis.

Ook bruinvissen leven in dit gebied. Je ziet ze vooral
bij het havenhoofd van Zierikzee, bij de haven van
Burghsluis, Kats en bij de Plompe Toren.
Tip: neem een verrekijker mee.

Op het Verklikkerstrand
liggen regelmatig
zeehonden. Ze lijken
ziek of gewond, maar
waarschijnlijk liggen ze
gewoon te luieren en te
rusten. Twijfel je toch?
Bel pas dan

144
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blauwe vlaggen...
Alleen al op de stranden
van Schouwen tel je al
tien blauwe vlaggen.
Een 100% score!

Zij informeren de
zeehondenwachters van
de opvang in Stellendam.
Op de zandbanken
rusten bij eb tientallen
zeehonden. Zeehonden
kun je spotten langs de
gehele Schouwse kust.

21
kilometer strand

Je kunt, als je de
Brouwersdam meerekent,
onafgebroken 21 km over
het strand wandelen.

14
Gelukkig zijn er onderweg

gastvr˜e
strandpaviljoens

Om je dorst te lessen
of een hapje te eten.
Een snackje? Of een
volwaardige restaurantbeleving. Lekker op het
strand!

Dat hoor je hier wel vaker:

“Daar! Een
zeehond!
En daar nóg
één! Woow!”

Voor veel vogels, vissen
en zeehonden is de
Voordelta dé plek om
hun jongen groot te
brengen en bij te tanken
tijdens de trek (Natura
2000-gebied). Eén van
die rustgebieden ligt voor
de kust bij Renesse: de
Middelplaat.

Afval

WELKOM

OP DE SCHOUWSE
STRANDEN
21 kilometer strand in een

handige kaart

Willkommen auf dem
Schouwse Strand;
21 Km Strand übersichtlich
präsentiert in einer
handlichen Karte

Plastic hoort eigenlijk
niet op het strand. Help,
doe en denk je ook mee
om onze stranden vrij
van plastic te houden?
Bedankt voor het
deponeren van je afval
in de ondergrondse
container of afvalbak

Zwem(on)
veiligheid
Heerlijk om in de zee
te zwemmen of op
een luchtbed (of je
opblaasbare eenhoorn!)
rond te dobberen. Maar
onderschat nooit de
gevaren van de zee. Ga,
als je niet goed kunt
zwemmen, niet te ver in
zee. Zwem nooit alleen
want zelfs de beste
zwemmer kan in de
problemen komen. Wil je
een fink eind zwemmen?
Zwem dan langs de
kust. Ga je dobberen?
Let dan goed hoe de
wind waait. Voorkom
problemen: zwem nooit
achter afdrijvende ballen,
luchtbedden (zelfs niet je
eenhoorn!) aan.

Het Verklikkerstrand is
het broedgebied van
strandvogels. Volgens
project Groen Strand
zijn delen van het strand
afgezet. In andere
delen zijn bezoekers
welkom maar dienen
dan wel afstand te
houden en honden aan
te lijnen. Respecteer de
‘oorspronkelijk bewoners’.

Zorg goed voor
elkaar, doe wat
nodig is.

We hebben op ‘t strand
heerlijk de ruimte, benut
die ook!

Download de gratis
Strand App in de App Store.

De Reddingsbrigade

Je hond is welkom

Voor toezicht en hulpverlening is in de zomer op de
Noordzeestranden de reddingsbrigade aanwezig.
Zij houdt extra toezicht binnen afgebakende
zwemgebieden. Met rood-gele vlaggen wordt op
het strand aangegeven in welke zwemgebieden de
reddingsbrigade extra toezicht houdt. Dit staat ook op
borden bij de strandopgangen. Als de rood-gele vlag is
gehesen, is op onderstaande locaties toezicht aanwezig.
De lifeguards zijn er van eind april tot eind oktober van
10.00 tot 18.00, en op drukke dagen tot 20.00 uur:
• De Punt Westenschouwen • Rotonde Westenschouwen
• Vuurtorenpad Burgh-Haamstede • Wilhelminahoeve
Renesse • Jan van Renesseweg in Renesse • Kijkduin
Renesse • Scharendijke/Brouwersdam 1

Je hond mag los op het strand en in zee van oktober t/m
april. Van 1 mei tot 1 oktober mag dat tussen 19.00 en
10.00 uur. In de zomermaanden is je hond overdag ook
welkom op het strand, echter wel aangelijnd. Er is een
jaarrond losloopgebied op een gedeelte van het strand:
bij Westenschouwen, het gebied tussen de Punt en de
Oosterscheldekering. Hondenpoep moet uiteraard worden
opgeruimd! Specifek op het Verklikkerstrand geldt vanaf
1 april tot en met 15 september een aanlijngebod
gedurende de hele dag en nacht.

De Verklikkerplaat
De Verklikkerplaat, voor de kust tussen de strandopgangen
Duinhoevepad en Wilhelminahoeve, is een gevaarlijke
plaat bij opkomend water. De Verklikkerplaat maakt bij
laagwater contact met het strand, waardoor je de plaat
kan oplopen. In het verleden is het voorgekomen dat
mensen werden verrast door het opkomende water en
wadend door het water het strand bereikten. In andere
gevallen zijn ze door de reddingsbrigade van de plaat
gehaald. Waarschuwingsborden maken duidelijk dat het er
gevaarlijk is. Blijf alert en loop langs de duinen.
Blijf bij opkomend water achter de duinen. Negeer
deze waarschuwingen niet. Hiermee breng je niet alleen
jezelf en je naasten in gevaar, maar ook degenen die je te
hulp moeten komen.

Jan van Renesseweg 0111 461 762
Rotonde Westenschouwen 0111 651 913
Duinovergang Brouwersdam 1/Scharendijke 0111 417 800
EHBO/Reddingsposten
Erste Hilfe (EHBO)/Re°ungsposten
NOODGEVALLEN
(ambulance, politie, brandweer)
NOTFÄLLE
(Krankenwagen, Polizei, Feuerwehr)
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Strandrolstoelen
Bij onderstaande strandpaviljoens kun je gratis een
strandrolstoel lenen en je eigen rolstoel veilig achterlaten.
Beachclub Perry’s, Our Seaside, Haven van Renesse,
Zuid-Zuid-West, De Zwaluw en Sand & Pepper.

Busvervoer

Kijk voor buslijnen van en naar het strand vanaf het Transferium
op www.renesseaanzee.nl of op de Strand App
Auskünfte zu den zwischen Transferium und dem Strand
verkehrenden Buslinien fnden Sie unter
www.renesseaanzee.nl oder schau die Strand-App an.
Voor meer informatie over het strand en de regels die er
gelden verwijzen wij je naar de strandinformatieborden
die bij iedere strandopgang staan.

Fietsparkeren

Parkeer je fets in de daarvoor bestemde fetsenstalling
zodat de hulpdiensten vrije doorgang hebben.

Verklaring symbolen
Verklikkerplaat / Gefährliche Sandbank
Blauwe vlag strand / Strand mit Blauer Flagge
Strandpaviljoen jaar rond geopend /
Strandpavillon ganzjährig geöffnet

Kies je strand / Wählen Sie Ihren Strand

GREVELINGEN

E

Strandclub Zee

Kijkduin

RUSTGEBIED
Verklikkerplaat

De
Schorpioen
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Have
van
va
n
Renesse

Our
Ou
Seaside

Strandclub
Horizon

Scharendijke

Natuurstrand / Naturstrand
Domeinen 1 • Domeinen 2 • Domeinen 4 • ’t Oude
vuur • Middenpad • Verklikkerpad • Duinhoevepad •
Scholderlaan • Speelduin

De Zwaluw

Verklikkerpad

Familiestrand / Familienstrand
Vuurtorenpad • Jan van Renesseweg • Laône
Familie/Sportstrand / Familien/Sportstrand
De Punt • Rotonde • Watergat • Wilhelminahoeve •
Kijkduin
Familie (water)sportstrand /
Familien (wasser)Sportstrand
’t Klokje • Brouwersdam 1 • Ellemeet • Scharendijke

OOSTERSCHELDE

Sand&Peppe
epperr

N O O R D Z E E

Zône extreme sporten / Extreme Sportzone
Brouwersdam 2
Naturistenstrand / FKK-strand
Domeinen 3 • Domeinen 4 • ’t Oude vuur •
Duinhoevepad • Watergat

