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BLAUWE VLAG voor STRANDEN 
 

Elke Nederlandse strandgemeente en/of strandbeheerder kan zich bij het campagnesecretariaat 

van de Blauwe Vlag aanmelden om in aanmerking te komen voor de Blauwe Vlag. Na ontvangst 

van het ingevulde Blauwe Vlag aanmeldingsformulier wordt de strandlocatie bezocht door een 

Blauwe Vlag inspecteur. Deze controleert of het geen in de aanmelding is aangegeven ook in 

overeenstemt is met de werkelijkheid. Op basis van het aanmeldingsformulier en het 

inspectieresultaat, beslist de Nederlandse Blauwe Vlag jury op basis van onderstaande Blauwe 

Vlag criteria of een strandlocatie bij de Internationale Blauwe Vlag jury wordt genomineerd. De 

Internationale Blauwe Vlag jury kent de vlag al dan niet toe. De toekenning is slechts voor een 

jaar. Bij toekennen van de vlag heeft de strandlocatie het recht de Blauwe Vlag dat jaar te 

voeren zolang het aan de criteria blijft voldoen. Ook in het jaar van uitreiking vindt inspectie 

plaats op de naleving van de criteria. 

 

i = imperative (verplicht) 

g = guideline (aanbeveling) 

 

CRITERIA 

MILIEU INFORMATIE EN EDUCATIE. 

 

1. Er is informatie over het Blauwe Vlag programma aanwezig op het strand (informatiepaneel, 
informatie in strandpaviljoens, bij Reddingsbrigade). 
 

2. De strandbeheerder dient aan te kunnen tonen dat er minimaal vijf activiteiten op milieu-
educatiegebied worden geboden. (i) 
 

3. De strandbeheerder dient: 

 de meest recente informatie over de kwaliteit van het zwemwater duidelijk 
zichtbaar op het strand aan te brengen, in de vorm van eenvoudig te interpreteren 
tabellen of cijfers (hiertoe is poster beschikbaar) 

 zo dicht mogelijk in de buurt van het Blauwe Vlag informatiepaneel 

 de Blauwe Vlag te verwijderen indien niet langer aan één van de met een (i) 
aangeduide criteria wordt voldaan. (i)  

 
4. Informatie over kwetsbare natuurgebieden in het kustgebied, met inbegrip van de flora en 

fauna, moet op een openbare plaats worden opgehangen en worden opgenomen in 
informatiemateriaal dat aan toeristen wordt verschaft. Deze informatie dient eveneens te 
vermelden waar men zich in dergelijke gebieden aan dient te houden. (i) 
 

5. Er is een Blauwe Vlag informatiepaneel waarop een plattegrond van het strand met de 
voorzieningen in pictogrammen aangegeven. 
 

6. Wetten en regels over het gebruik van het strand moeten duidelijk zichtbaar zijn nabij de 
ingang van het strand, op provinciale/gemeentelijke borden en/of het Blauwe Vlag 
informatiepaneel. Op verzoek dient de regelgeving gemakkelijk te verkrijgen zijn 
bijvoorbeeld bij de VVV’s, op het gemeentehuis of op het strand. (i) 
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Waterkwaliteit. 
 

 
7. Het strand moet voldoen aan de eisen van frequente bemonstering van het zwemwater.(i) 

 
8. Het strand moet voldoen aan de standaardeisen voor de analyse van waterkwaliteit.(i) 

 
9. Het strand mag niet worden aangetast door lozingen van industrieel afval of  rioolwater. (i) 

 
10. Het zwemwater moet voldoen aan de Blauwe Vlag eisen ten aanzien van de 

microbiologische parameters Escherichia Coli (E-coli) en Intestinale entrococcen. 
 

11. Het zwemwater moet voldoen aan de Blauwe Vlag eisen ten aanzien van fysische en 
chemische parameters. 
 
 

MILIEUMANAGEMENT 
 

12. Er is een “strand management commissie”. In of met dit platform organiseert de 
strandbeheerder een frequent overleg tussen betrokken partijen als gemeenten, 
strandpaviljoenhouders, milieu-organisatie of andere steakholders (g). 
 
 

13. De strandbeheerder dient te beschikken over een plan voor het gebruik en de ontwikkeling 
van de grond in de kuststreek. Dit plan en de huidige activiteiten van de strandbeheerder in 
de kuststreek of natuurgebied dienen te voldoen aan de bouwreglementen en regels met 
betrekking tot de bescherming van het kustgebied of natuurgebied. Indien het een zeer 
kleine locatie betreft,of een particuliere onderneming (bij binnenstranden) kan het deel 
uitmaken van een groter regionaal plan. Tevens is er regelgeving over het gebruik van het 
strand in de dagelijkse exploitatie. De strandbeherder dient zich te houden aan de vereisten 
met betrekking tot de verwerking van rioolwater en de kwaliteit van het afvalwater zoals 
die zijn verwoord in de Richtlijn inzake stedelijk afvalwater van de EU. (i) 

 
14. Gedurende het zwemseizoen dient het strand, indien nodig, dagelijks te worden 

schoongemaakt. (i) 
 

15. Het is niet toegestaan dat algen of andere soorten vegetatie zich op het strand ophopen en 
daar gaan liggen rotten, behalve in speciaal daartoe aangewezen gebieden en op 
voorwaarde dat dit geen overlast veroorzaakt. (i) 
 

16. Er dienen voldoende afvalbakken aanwezig te zijn die op gedegen wijze zijn bevestigd en 
die regelmatig worden geleegd. Afval, algen en andere vervuilende stoffen dienen op 
adequate wijze op het strand te worden verzameld. Het op het strand opgehaalde vuil dient 
te worden verwijderd en naar een officieel goedgekeurde vuilstortplaats te worden 
gebracht. (i) 
 

17. Er zijn faciliteiten aanwezig voor de opvang van recycleerbaar afval (glas en/of plastic, 
papier, restafval). 

 
18. Voldoende toiletfaciliteiten.  

 
19. De toiletfaciliteiten dienen schoon gehouden te worden. 

 
20. De sanitaire voorzieningen hebben een goed geregelde rioolwaterafvoer conform de 

vereisten van criterium nr. 13 (i) 
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21. Op het strand mag niet: 

 met auto’s gereden worden, tenzij specifiek toegestaan 

 met auto’s of fietsen wedstrijden gereden worden 

 afval gestort worden 

 zonder toestemming gekampeerd worden 

 Stranden waar auto’s toegestaan zijn, moeten duidelijk aangegeven 
parkeerterreinen bezitten, en daarnaast ook duidelijke autovrije zones. De 
waterkant dient te allen tijde volledig autovrij gehouden te worden. (i) 

 
22. Landelijke wetgevingen met betrekking tot honden, paarden en andere huisdieren dient op 

het strand streng te worden nageleefd. Onder alle omstandigheden dient controle te 
worden uitgeoefend op de toegang en activiteiten van deze dieren. (i) 
 

23. Alle gebouwen en faciliteiten op het strand moeten goed onderhouden worden. (i) 
 

24. Coraalriffen dienen te worden beschermd. (niet van toepassing). 
 

25. De  strandbeheerder bevordert het gebruik van duurzaam transport op en in de omgeving 
van het strand,  zoals fietsen, wandelen en openbaar vervoer. (g) 

 
 

VEILIGHEID EN DIENSTVERLENING. 
 

 
26. Gedurende het zwemseizoen dienen reddingsbrigades aanwezig te zijn en/of dienen er 

voldoende veiligheidsvoorzieningen te zijn genomen, hetgeen onder andere inhoudt dat er 
reddingsmateriaal met gebruiksaanwijzing en een direct bereikbare telefoon aanwezig 
dienen te zijn. Het reddingsmateriaal moet goedgekeurd zijn door de nationale instanties 
op dat gebied en voorzien te zijn van een gebruiksaanwijzing. De uitrusting moet permanent 
op het strand aanwezig en direct te gebruiken zijn en er moet regelmatig op eventuele 
gebreken worden gecontroleerd. Daarnaast moeten reddingsbrigades   volgens nationale, 
door de autoriteiten of vakorganisaties vastgestelde richtlijnen worden opgeleid en 
gediplomeerd. (i) 
 

27. Er dient een gemakkelijk te herkennen eerste hulp post op het strand aanwezig te zijn. (i) 
 

28. Er zijn gemeentelijke en/of regionale rampenplannen om het hoofd te bieden aan 
(milieu)rampen. Indien verwacht wordt dat (een deel van) het strand zwaar zal worden 
vervuild of anderszins een gevaar voor de veiligheid zal opleveren of indien dit reeds is 
gebeurd, dient het publiek onmiddellijk te worden gewaarschuwd. Het rampenplan, dat 
dient te voldoen aan criterium nr. 3, dient procedures te bevatten met betrekking tot de 
wijze waarop het publiek in dergelijke gevallen dient te worden gewaarschuwd. (i) 
 

 
29. Er dient toezicht te worden gehouden op de verschillende gebruikers van het strand en de 

wijzen waarop het strand gebruikt  wordt, teneinde onenigheid en ongelukken te 
voorkomen. Indien het strand grenst aan natuurgebieden, dienen er maatregelen te zijn 
genomen om eventuele negatieve gevolgen van het gebruik van en het verkeer van en naar 
het strand en het water tegen te gaan.(i)  
 

30. De toegang tot het strand dient veilig te zijn.(i)  
 

31. Er is een afgeschermde drinkwaterbron. (g) 
 

32. Tenminste één van de stranden van de gemeente dient over toegangswegen en 
toiletfaciliteiten te beschikken die geschikt zijn voor gehandicapten, behalve wanneer dit 
vanuit topografisch oogpunt niet mogelijk is. Indien de gemeente slechts één strand met 
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een Blauwe Vlag heeft, moet dit strand beschikken over toegangswegen en toiletfaciliteiten 
die geschikt zijn voor gehandicapten, behalve wanneer dit vanuit topografisch oogpunt niet 
mogelijk is. (i) 

 

 

De Nederlandse en de Internationale Blauwe Vlag Jury houden zich het recht voor om de Blauwe 

Vlag aan strandlocaties te weigeren als de strandgemeente en/of strandbeheerder 

verantwoordelijk is voor recente overtredingen van de milieuwetgeving of anderszins tegen de 

doelen en geest van de Blauwe Vlag ingaan of dat op de strandlocatie toestaan. Het 

aanmeldingsformulier geeft een nadere uitwerking van de criteria. 

 


