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Evaluatie nieuwe strand Camperduin 
Het nieuwe strand van Camperduin is een jaar oud. Uit een evaluatie door de 
gemeente blijkt dat de meeste mensen positief zijn over het nieuwe strand. Wel zijn er 
nog een aantal verbeteringen in de infrastructuur nodig. Het college gaat de 
belangrijkste opmerkingen uit de evaluatie bespreken met Rijkswaterstaat. 

Aantrekkelijker 
Na de afronding van het project Kust op Kracht zijn er verschillende maatregelen uitgevoerd 
om het nieuwe strand van Camperduin en het gebied eromheen aantrekkelijker te maken. 
De Provincie Noord-Holland heeft daarvoor subsidie beschikbaar gesteld. Destijds is 
afgesproken om na een jaar de nieuwe situatie te evalueren. De gemeente heeft 
ondernemers, bezoekers en inwoners gevraagd naar hun ervaringen met de bereikbaarheid, 
het parkeren, de voorzieningen en de veiligheid van het nieuwe strand. Via Facebook en 
enquêteformulieren bij strandpaviljoens konden badgasten hun mening en tips geven. Ook 
zijn er gesprekken gehouden met omwonenden, ondernemers en andere belanghebbenden 
op en rond het strand van Camperduin. Er is een informatieavond gehouden en er zijn 
verkeerstellingen verricht. 
 
Positieve feedback 
Veel mensen zijn positief over het nieuwe strand. Men vindt het strand schoon en goed 
bereikbaar. Er is voldoende parkeergelegenheid voor fietsen en auto’s en de route naar het 
strand is duidelijk. Daarnaast kwamen er twee belangrijke verbeterpunten boven water; het 
verbreden van de strandopgang van Camperduin met twee meter en de wens voor meer 
fietsenstallingen direct op de opgang in plaats van onderaan de dijk. Over deze twee punten 
gaat de gemeente binnenkort in overleg met Rijkswaterstaat. De gemeente hoopt beide 
zaken nog voor de grote drukte van het hoogseizoen te realiseren.   
 
Overige punten 
Andere genoemde aandachtspunten die de gemeente met Rijkswaterstaat gaat opnemen, 
zijn onder meer de aanpak van het probleem van stuifzand op de opgang, het beheer en 
onderhoud van de lagune, een veilige en werkbare oplossing voor de botenvereniging en de 
wens voor meer ruimte rond het beeld de Strandjutter voor bijvoorbeeld het plaatsen van 
bankjes.  

 

Noot alleen bestemd voor de redactie 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Communicatie telefoon  
(072 888 03 07) 
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