
De Groene Strand Wimpel is het keurmerk van het programma 
Het Groene Strand. Stranden die dit keurmerk mogen voeren, 
hebben kunnen aantonen dat de natuurwaarden op het strand 
erkend worden, dat afspraken over beheer en gebruik deze 
waarden respecteren, en dat een actieve, betrokken community 
zich er structureel voor inzet.

WAT IS DE GROENE 
STRAND WIMPEL?

Er is een strandcommunity actief samen met een 
(gemeentelijk) beheerder en andere partijen zoals een 
strandpaviljoen. 

Het strand, of een gedeelte hiervan, wordt structureel 
schoongehouden door handmatige schoonmaakacties.

Van het strand gaat een duidelijke voorlichtingsfunctie uit 
en er worden actieve educatieactiviteiten georganiseerd.

Bij aanwezigheid van één of meer strandpaviljoens, moet 
er minimaal één een plasticvrij terras hebben. 

Bij het schoonmaken van het strand blijft aanspoelsel 
liggen zodat vogels hier voedsel kunnen vinden en 
natuurlijke duinvorming weer een kans krijgt.

Door het in principe achterwegen laten van machinaal 
schoonmaken en het markeren van vaste rijpaden, blijven 
de natuurlijke processen zoveel mogelijk intact. 

Relevante natuurwaarden worden regelmatig gemonitord, 
zoals planten en dieren. 

Afval en andere menselijke verstoring worden regelmatig 
gemonitord.

Door afspraken over zonering van recreatie krijgen 
overwinterende vogels voldoende ruimte en rust om 
voedsel te vinden.
 
Wanneer het strand geschikt is voor broedvogels, worden 
maatregelen genomen om een broedstrand te realiseren.

CRITERIA GROENE

STRAND WIMPEL
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Voldoet een strand aan deze tien punten, dan komt het in 
aanmerking voor de Groene Strand Wimpel. Deze kan naar 
keuze gehesen worden in combinatie met een Blauwe Vlag 
(vergelijkbaar keurmerk voor veilige stranden en waterkwaliteit) 
of in combinatie met een vlag van Het Groene Strand.

Met Het Groene Strand laten we standbeheerders 
en -bezoekers stilstaan bij de natuurwaarden 
die op stranden te vinden zijn. Vaak staan deze 
onder druk door de manier van gebruik en beheer 
en veelal worden ze over het hoofd gezien. Met 
de Groene Strand Wimpel brengen we daar 
verandering in. Zo creëren we langs de hele 
Nederlandse kust plekken waar strandnatuur de 
ruimte en zorg krijgt die het verdient. 

DE GROENE 
STRAND 
WIMPEL



We kunnen ons heel goed voorstellen dat jullie 
geïnteresseerd zijn in De Groene Strand Wimpel en hier 
graag voor in aanmerking kom. Maar hoe verkrijgen jullie dit 
keurmerk?

De procedure is als volgt: De strandambtenaar van de 
gemeente neemt contact op met de provinciale projectleider. 
Deze licht in een gezamenlijk startgesprek het keurmerk verder 
toe, brengt de huidige stand van zaken op het beoogde Groene 
Strand in beeld en spreekt de voorwaarden grondig door. Voor 
dat laatste maken we gebruik van een leeswijzer, waarin helder 
staat omschreven om welke stappen de voorwaarden vragen 
en hoe jullie gemeente daar aan kan voldoen.

Op basis van dit startgesprek maakt de gemeente zich klaar 
voor de keuring. De keurmeesters zullen vervolgens samen 
met de strandambtenaar de voorwaarden doorlopen. Als alle 
seinen op groen staan, wordt het keuringsrapport voorgelegd 
aan de Groene Strand Jury. Deze oordeelt jaarlijks over alle 
aanvragen. 

Indien zij de aanvraag goedkeuren volgt op het jaarlijkse 
Groene Strand Festival de uitreiking. Rondom dit festival houdt 
Het Groene Strand een campagne, waarin alle gemeenten die 
het keurmerk hebben verdiend in het zonnetje gezet worden.

Een wapperende Groene Strand Wimpel laat er 
geen twijfel over bestaan: op dit strand wordt 
met aandacht, expertise en respect gewerkt om 
belangrijke natuurwaarden in stand te houden. 
Samen met lokale ondernemers en vrijwilligers zorgt 
de gemeente ervoor dat niet alleen bezoekers, maar 
ook de natuur zich thuis voelt op dit strand.

Met de Groene Strand Wimpel geeft je als gemeente 
richting en duiding aan het strandbeleid. Door je 
in samenwerking met een strandcommunity te 
committeren aan de voorwaarden van een Groen 
Strand, borg je belangrijke beleidsdoelstellingen en 
genereer je betrokkenheid onder inwoners. Jullie 
laten zien dat verantwoord recreëren hoog op de 
agenda staat, dat er structureel oog is voor de natuur 
en dat participatie veel moois teweeg kan brengen.

WAT BRENGT DIT 

KEURMERK ONS ALS 

GEMEENTE? 

Startgesprek

Werken aan criteria 

Keuring door keurmeester

Zo nodig verbeteringen doorvoeren

Beoordeling door jury

Toekenning Groene Strand Wimpel

Deelname Groene Strand Festival

Ga je nu voor een Groene Strand Wimpel dan biedt 
Het Groene Strand team in jouw regio uitstekende 
begeleiding om in samenspraak aan alle voorwaarden 
te voldoen. Ook na de projectperiode is een aanvraag 
uiteraard mogelijk, maar dan is er geen aanvullende 
ondersteuning beschikbaar.

Het Groene Strand is een samenwerking tussen LandschappenNL, 
Stichting Duinbehoud, IVN Natuureducatie, Stichting Anemoon en 
Vogelbescherming Nederland om natuur en natuurbeleving terug te 
brengen op de Nederlandse stranden.

OVER HET GROENE STRAND

STAPPENPLAN

Kijk op onze website voor de gegevens 
van de contactpersoon in jouw provincie.

WAAROM NU?

DE VOORDELEN:

CONTACT

www.hetgroenestrand.nl/contact

Het Groene Strand is mede mogelijk gemaakt door een 

bijdrage van de Nationale Postcode Loterij.

HOE VERKRIJGT EEN 
STRAND DIT KEURMERK?

VERSTERKEN 

NATUURWAARDEN

BEWONERS-

PARTICIPATIE

ZICHTBAARHEID 

OP THEMA

VERANTWOORDE

RECREATIE
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