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	1. Een nieuwe
boulevard
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1 Een nieuwe boulevard
‘Zandvoort heeft (nog) de lelijkste boulevard’

1.1 T I J D VO O R E E N N I E U W E B O U L E VA R D
Het bestuur van Zandvoort wil met de
herinrichting van de boulevard haar
concurrentiepositie als badplaats en de
leefbaarheid voor Zandvoort versterken.
De herinrichting moet leiden tot een
kwaliteitsverbetering van de boulevard met
meerwaarde voor inwoners, ondernemers en
bezoekers van Zandvoort. Daarnaast levert
Zandvoort een bijdrage aan het spreiden van
bezoekers binnen de MRA en speelt een goed
functionerende boulevard daarbij een belangrijke
rol.
Om de positie binnen de MRA te versterken is
een hoog ambitie en investeringsniveau gevraagd.
Daarom wil Zandvoort investeringen en kansen
bundelen zodat er een integraal fysiek plan
komt voor de kust waar partners in mee willen

investeren. De Boulevard Paulus Loot en Boulevard
Favauge vormen een eerste stap om te komen
tot een algehele herinrichting van de boulevards.
In dit rapport wordt het schetsontwerp voor de
Boulevard Paulus Loot en Boulevard Fauvage
toegelicht.
1.2 VO O R T B O U W E N
De afgelopen jaren is een veelheid aan materiaal
ontwikkeld waar het schetsontwerp op
voortbouwt. De gemeente heeft in de Toeristische
Visie de focus gelegd op de economische claim
Pop Up Zandvoort, stedelijke (of stadse) kwaliteit,
het aantrekken van Internationale merken en de
focus op de Metropoolregio Amsterdam.

stedenbouw en architectuur en economie stuurt
het Q-team op de integrale kwaliteit van de
ontwerpuitwerkingen van de ontwikkelgebieden
en openbare ruimte langs de hele kuststrook.
De visie van het Q-team gaat uit van drie
sfeergebieden: Metropool, Dorp en Duinen.
De Metropool is het deel van Zandvoort waar
de metropool de kust kust. Het gebied ademt
stedelijkheid, in zowel vorm als functie. Het
Dorp is het historische vissersdorp in een
hedendaags jasje. Het gebied kenmerkt zich door
kleinschaligheid en gezelligheid. De Duinen zijn
met het strand en de zee de landschappelijke
setting die Zandvoort unieke kwaliteit geeft.

Parallel aan het ontwerptraject voor de metropoolboulevard is het Q-team voor de kuststrook
opgericht. Vanuit landschapsarchitectuur,
Boulevard Zandvoort - 9
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1. 3 D E O P G AV E
De visie moet ingaan op een aantal vraagstukken
die spelen aan de kust en dient op hoofdlijnen
knopen door te hakken, bijvoorbeeld over
ruimtegebruik en sfeer. De boulevard moet een
bijdrage leveren aan:
• Internationale allure van Zandvoort. Wat
maakt dat de boulevard een icoon voor
Zandvoort (en de MRA) wordt? Welke
kwaliteit moet gerealiseerd worden om
de boulevard te ontwikkelen naar een
Amsterdam Beach waardig gebied?
• Rol voor de MRA. Waar moet de boulevard
aan voldoen om jaarrond en stedelijk toerisme
in Zandvoort te bevorderen?
• Bereikbaarheid kust. Wat zijn minimale (of
maximale) eisen aan de bereikbaarheid en
vervoerstromen? De ruimte claim, positie en
prioriteit van de verschillende modaliteiten

•

•

voor de verschillende gebieden direct aan de
boulevard moeten benoemd worden.
Prettige leefomgeving. Hoe borgen we een
kwalitatieve en prettige leefomgeving langs
de kust?
Verbinding in Zandvoort. Hoe kan de
boulevard bijdragen aan een betere
verbinding tussen het strand en het dorp?

bron: Uitvraag Ontwerp Metropoolboulevard
Zandvoort
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2. Zandvoort op het 		
			netvlies
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Zandvoort
sfeergebieden

Visie Q-team Zandvoort met drie heldere sfeergebieden: Metropool, Dorp en Duinen
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2 Zandvoort op het netvlies
‘Zandvoort heeft de langste boulevard van Nederland’

2 .1 S A M E N H A N G I N P R O J E C T E N
Er staan veel plannen op stapel rond de
boulevard. Sommige zijn al uitgevoerd, zoals het
Stationsplein en het Fenemaplein, anderen staan
in de steigers, zoals het Entreegebied en het
Badhuisplein.
Voor de boulevard zijn in verschillende
beleidsdocumenten de ambities omschreven.
In het lokale beleid is de ambitie geformuleerd
om een kwaliteitsslag te maken en naar een
zonering te zoeken die aanluit bij de opbouw van
het dorp. Het regionale beleid ambieert Pop-up
Zandvoort en een kwalitatieve verbinding tussen
het station en de boulevard. Daarnaast heeft het
Q-team voor Zandvoort haar visie voor Zandvoort
opgesteld. Zandvoort wordt geduid aan de hand
van drie sfeergebieden waaraan guidelines voor
ontwikkeling zijn verbonden.

In de bijlage zijn de verschillende plannen
opgenomen.
Conclusies
• De uitdaging is om de samenhang te bewaken
tussen de verschillende plannen waarbij de
boulevard de lange lijn vormt.

Boulevard Zandvoort - 15

WEDEROPBOUW NOORDZEEBADPLAATSEN
legenda

>

Figuur 10: De badplaatsnota - een onderzoek naar de mogelijkheden van de wederopbouw van
de Noordzeebadplaatsen. De bestaande differentie zou bij de wederopbouw moeten worden
versterkt en gesystematiseerd. Om dit te bewerkstelligen werden er een viertal categorieën
badplaatsen onderscheiden: luxebadplaatsen met mondain vertier, vakantiebadplaatsen,
badplaatsen met vakantiebadhuizen en badplaatsen met massaal dagbezoek
(Bron: RNP, 1947).

72
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2 . 2 Z A N DVO O R T A A N D E K U S T
Zandvoort is één van de stedelijke badplaatsen
aan de Nederlandse kust. De badplaatsen
hebben elk een eigen geschiedenis, locatie en
ontwikkeling na de 2e wereldoorlog.
Wederopbouwnota
In de Wederopbouwnota is er gestreefd om de
bestaande differentitatie bij de wederopbouw te
versterken en te systematiseren. Zandvoort werd
getypeerd als een vakantiebadplaats met massaal
dagbezoek. De stimulering van luxe bezoek
vond niet plaats omdat dit in Scheveningen en
Noordwijk al gefaciliteerd werd.
Noord-Hollandse kustlandschappen
De provincie Noord-Holland onderscheidt
zes kustlandschappen. Zandvoort valt binnen

het kustlandschap ‘Metropool aan Zee’:
een aantrekkelijk, levendig kustgebied met
grootstedelijke voorzieningen, tijdelijke
activiteiten, evenementen en bebouwing in de
kustplaatsen.
• Vergroot de contrasten door aandacht voor
de historische elementen van de badcultuur:
architectuur van bebouwing, veranda’s,
stenen muurtjes, etc.
• Benut de tribunewerking (uitzicht) en
ondernemend vermogen van de boulevard.
Het strand biedt ruimte voor ‘reuring’ en
flexibiliteit in grootstedelijke voorzieningen.
Verbeter de kwaliteit van de openbare ruimte
en realiseer een ‘rode loper’ van en naar het
station.

Conclusies
• Differentieer Zandvoort ten opzichte van
Noordwijk en Scheveningen.
• Versterk dit kustlandschap als de ‘Metropool
aan Zee’.

Boulevard Zandvoort - 17

Scheveningen: type ‘mondain’ met mediteraans karakter

M ondain, uit ges pr ok en, m at er ialenpalet : boulev ar d

Katwijk: type ‘kust’ met moderne twist
K us t s f eer, inget ogen m et v er bijz onder ingen, m at er ialenpalet : boulev ar d

Vlissingen: type ‘maritiem’ met een stoere aanblik

Noordwijk: type ‘historisch’ met een chique gevoel

M ar it iem , s t oer en r obuus t , m at er ialenpalet : boulev ar d

Chique, inget ogen m et v er bijz onder ingen, m at er ialenpalet : dor ps en boulev ar d

Egmond: type ‘dorps’ met een ‘gewone’ inrichting
Dor ps , inget ogen m et v er bijz onder ingen, m at er ialenpalet : dor ps
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Zandvoort Paulus Loot

Hoe onderscheidt Zandvoort zich ten opzichte van
vergelijkbare kustplaatsen aan de Nederlandse
kust? Gekeken is naar onderscheidende kwaliteit
van Zandvoort en kansen voor toekomstige
profilering.

•

De verschillende kustplaatsen onderscheiden
zich door de maat van de kustzone, de inrichting,
verkeerssituatie, verblijfskwaliteit en relatie tot
het dorp en strand
• Zandvoort: lange boulevard met een
naoorlogse uitstraling met gekleurde tegels
en klinker. Grote variatie in profielen, hoogten
en bebouwing, altijd zicht op zee, moeilijke
relatie met het strand door steil duintalud.
• Scheveningen, type ‘mondain’: modern en
mediterraanse boulevard met een zeer breed
ruimtelijk en getrapt profiel met gescheiden
verkeerssysteem.

•

•

•

Katwijk, type ‘kust’: brede duinzone met
parkeergarage, moderne inrichting, breed
doorgaand verkeersprofiel.
Vlissingen, type ‘maritiem’: maritieme kustplaats
met hooggelegen boulevard met stoere
uitstraling. Weinig relatie met het strand.
Noordwijk, type ‘historisch’: dorpse chique
uitstraling met hoogwaardige materialen
en detaillering. Geen zicht op zee vanaf de
boulevard, toegankelijk vormgegeven.
Egmond, type ‘dorps’: terughoudende dorpse
kwaliteit met aangenaam detail van houten
balkons.

Conclusies
• De vaak prachtig ruimtelijk zichten op zee op
verschillende hoogten kunnen beter benut
worden.
• De sterke scheiding tussen boulevard en

•

•

•

•

strand (steil, moeilijk toegankelijk talud) kan
verbeterd/ hersteld worden.
De grote variatie aan profielen over de gehele
lengte van de boulevard kan benut worden om
een grotere variatie in beleving te ontwikkelen
en beter aan te sluiten bij zijn omgeving/
identiteit.
De ligging van Zandvoort te midden van
Kennemerduinen biedt kansen voor het
versterken van de identiteit.
De (deels) stoere na-oorlogse uitstraling
kan als identiteit bijdragen aan een
onderscheidende badplaats aan de kust, te
denken valt aan ‘Urban modern’.
De ligging nabij Amsterdam biedt kansen
voor een combinatie van dorpse en stedelijke
kwaliteit. Met de aanwezigheid van het oude
dorp kan programmatische/ belevingsmatige
interessante mix opleveren.
Boulevard Zandvoort - 19
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2 . 3 E E N P R AC H T I G V E R L E D E N
Zandvoort kent een rijk verleden. Ontstaan als
een kleinschalig vissersdorp en vanaf 1830 dé
badplaats van Nederland. Vanaf 1830 komt het
badtoerisme vanuit Engeland over, Zandvoort
zet hier groots op in. Er ontstaat een reeks aan
prachtige badhuizen, direct gerelateerd aan zee.
Ook het Badhuisplein had een directe relatie met
het strand door een zeer flauw talud.

Conclusies
• Zandvoort heeft een prachtig verleden,
omarm de tijdlagen aan de boulevard.
• Zowel in het vooroorlogse Zandvoort
als in de plannen van Friedhoff was er
een vanzelfsprekende verwevenheid
tussen boulevard, dorp en strand met een
hoogwaardige vormgeving.

Na 2e wereldoorlog wordt ingezet op
grootschalige wederopbouw gebaseerd op
massatoerisme. De ingenieur/ architect Friedhoff
ontwikkelt een plan die deels wordt uitgevoerd.
Een grootschalig centraal activiteitenplein
die direct relatie legt met het strand wordt
achterwege gelaten.

Boulevard Zandvoort - 21
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2 .4 H E T P U B L I E K E S T R A N D O N D E R D R U K
In het verleden was het strand publiek domein
en ging de boulevard heel natuurlijk over
in het strand. Momenteel is er een harde
scheiding tussen de boulevard, de duinen en het
strand. Daarnaast is het strand bijna volledig
geprivatiseerd.

•

•

•
De duinstrook is steil waarbij de individuele
opritten van de strandtenten voorrang krijgen op
ruimtelijke kwaliteit. Het strand is veelal alleen
toegankelijk via een strandtent. Enkel smalle
zones tussen de strandtenten en aan de zee zijn
aangemerkt als openbaar gebied.

boulevard.
Zorg voor brede, aantrekkelijke entrees naar
het strand. De strandopgangen zijn publiek
domein en hebben een vrij zicht op het strand.
De strandtenten staan bij de strandopgangen
op enige afstand. Ruimte en zicht staan
voorop.
Het strand is een belangrijke publieke ruimte
waar je vrij vanuit de boulevard op zou
moeten kunnen lopen en een plekje vinden.

Conclusies
• Versterk de verbinding tussen boulevard,
duinen en strand. Ontwerp de
strandopgangen in samenhang met de
Boulevard Zandvoort - 23
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2 . 5 B O U L E VA R D I N V I J F D E L E N
Door de ontwikkeling in tijd heeft de langste
boulevard van Nederland een herkenbare zonering
ontwikkeld, gedefinieerd door relatie tot dorp,
landschap, en intensiteit. De boulevard kent
hierdoor een variatie in rust en reuring met drie
heldere knopen, die de verbinding leggen met het
achterland. Elk gebied heeft zijn eigen karakter,
van noord tot zuid onderscheiden we de volgende
zonering:
• De ‘Clubboulevard’ bij Bloemendaal: dit deel
van de boulevard is het Ibiza van het noorden.
Strandpaviljoens in compacte opstelling waar,
naast dagverblijf, ook in de avond een feestje
te houden is.
• De ‘Landschapsboulevard’: dit deel van de
boulevard kenmerkt zich door een focus op
verblijfsrecreatie in een landschappelijke
setting. Een eenduidig profiel met een

•

•

•

duinzone aan de landzijde en aan het strand
een reeks aan strandhuisjes en een enkel
strandpaviljoen.
‘Substedelijke boulevard’: dit deel van
de boulevard vormt een aanloop naar
de metropoolboulevard. De boulevard
heeft een substedelijk karakter, waar de
strandpaviljoens intensiveren en de landzijde
het circuit en een reeks aan stedelijke flats
bevat.
De ‘Metropoolboulevard’: dit is het deel van
de boulevard waar de metropool de kust kust.
Het gebied ademt stedelijkheid, in zowel vorm
als functie. Het station is de verbinding met
de rest van de metropool. Badhuisplein is de
overgang naar het dorp en de duinen.
De ‘Duinboulevard’: dit is het deel van de
boulevard waar de landschappelijke setting de
boventoon voert. De boulevard biedt prachtig

hoog uitzicht met wonen in de duinen aan de
landzijde.
Conclusies
• Zandvoort is uniek met de langste boulevard
van Nederland.
• De boulevard kent vijf verschillende smaken.
Omarm deze kwaliteiten en stuur daarmee op
een variatie in rust en reuring.
• Verbijzonder de zogenaamde knopen,
Entreeplein en Badhuisplein, en versterk de
relatie met het achterland.
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Bebouw i ng

details

S M L XL
Kl eur schem a bebouw i ng

S M L XL

XXL

XXL

Landschaps- en substedelijke boulevard

Metropoolboulevard

Duinboulevard

2 .6 G R OT E V E R S C H E I D E N H E I D
Elke zone van de boulevard heeft zijn eigen
uitstraling, bepaalt door ruimte, bebouwing,
hoogteligging, materialisering, aanwezigheid
duingevoel, inrichting verkeer.

•

•

We onderscheiden de volgende eigenschappen
per zone:
• ‘Landschapsboulevard’: zeer ruimtelijke
opzet zonder bebouwing, lagere ligging met
getrapte opzet, dorpse materialisering met
klinkers, duinen aan de landzijde, gescheiden
verkeersstromen met veel parkeren.
• ‘Substedelijke boulevard’: aanwezigheid flats
sturen zicht richting zee, lagere ligging met
getrapte opzet, verkeersuitraling door asfalt
en tegels, enigszins duinachtige uitstraling
gescheiden verkeersstromen met redelijke
hoeveelheid parkeren.

•

‘Metropoolboulevard’: hogere flats domineren
de boulevard, hogere ligging met zicht, brede
wandelboulevard zonder overig verkeer,
weinig duinbeleving.
‘Duinboulevard’: lagere bebouwing, meer
ruimte en zicht door hoge ligging, dorpse
uitstraling door klinker- en tegelverharding,
duingevoel door voortuinen, verkeer dominant
door parkeren en mix auto en fiets.

•

Er is een grote variatie aan
inrichtingsprincipes en materialen waardoor
een samenhang ontbreekt.
In zijn geheel is de inrichting van een lage
kwaliteit, verouderd en slecht onderhouden.

Op de volgende pagina wordt een impressie
gegeven van alle materialen die zich op de
boulevard bevinden. Er zijn veel verschillende
typen aanwezig en aanbreng is inconsistent.
Conclusies
• De stedenbouwkundige hoofdprincipes
bieden een zekere logica maar zijn niet
herkenbaar genoeg.
Boulevard Zandvoort - 27

Verharding
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Trappen

Meubilair

Randen en hekjes

Lokale expressie

Bebording
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0-5m
5-10m
10-20m

20-50m
50+m

wonen
recreatie
commercieel

b&b, pension
publieke functie
hotel

seizoen
jaarrond
kiosk

viskar
strandzones

Bebouwingshoogten

Functies bebouwing

Strandpaviljoens, ambulante handel en strandvakken activiteiten
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2 .7 PAU L U S LO OT & FAVAU G E
Paulus Loot en Favauge zijn per onderwerp
verder geanalyseerd voor de ontwikkeling van het
schetsontwerp. De volgende conclusies kunnen
hierbij gemaakt worden:
Bebouwingshoogten
• De Paulus Loot heeft vanaf de
Thorbeckestraat ca. 2-3 verdiepingen.
• Tussen Badhuisplein en Palacehotel is hogere
bebouwing te vinden.
• Het Palacehotel en de hogere flat aan het
Badhuisplein fungeren als oriëntatiepunt.

Functies bebouwing
• Aan deze boulevard is veel residentiële
bebouwing te vinden, i.c.m. hotels en
homestay. Weinig winkels en horeca
aanwezig.
• Bezoeker is hierdoor meer gericht op de
boulevard, zee en de strandpaviljoens.

Strandpaviljoens en ambulante handel
• Er zijn een vijftal vaste strandtenten verdeeld
over het strand, de rest is tijdelijk.
• Over het algemeen weinig ruimte over tussen
strandtenten.
• Meer strandtenten bij boulevard de Fauvage
uitloop bij Paulus Loot.
• Een vijftal stuks ambulante handel, waarvan
het merendeel aan de Fauvage.

Boulevard Zandvoort - 31
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Strandopgangen
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Entree objecten
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1:8

Verloop hoogte boulevard
• Prachtig verloop in hoogten, met een verschil
van ca. 5m.
• Badhuisplein ligt laag, twee hogere delen bij
Palace hotel en richting de Paulus Loot.
• Door hoge ligging werkt de boulevard als een
balkon met uitzicht op zee.

Strandopgangen
• Elk strandpaviljoen heeft zijn eigen toegang.
• Erg veel strandtoegangen met verschil in
uitstraling.
• Strandtoegangen sluiten niet op een logische
manier aan op het achterland.
• Verschillende typen: trap voetganger,
paviljoen voetganger/ laad-los, belangrijk
(KNRM).
• Strandopgangen zijn bijna nergens
toegankelijk voor minder validen.

Objecten entree
• Per entree staat een bord en vlag van het
restaurant. Soms aangevuld met infoborden.
• Rommelig in locatie van plaatsing en
samenhang van uitstraling.
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banken
afvalbakken
parkeermeters

rand boulevard
hekwerkje
infoborden
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Meubilair en Verlichting
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en aantallen

Routing auto

route fiets (2)
route fiets (1)

Routing fiets
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fietsparkeren
LF1 route

Meubilair
• Er is zeer veel meubilair aanwezig.
• Meubilair is slecht geordend.
• Kwaliteit van het meubilair is laag.
Verlichting
• Er zijn verschillende typen aanwezig,
geordend per zone.
• Kwaliteit van de armaturen en verlichting
(sfeer) is laag.
• Het onbreekt aan eenduidige verlichting voor
de strandopgangen.

Auto en parkeren
• De boulevard en toegangswegen worden
gedomineerd door tweezijdig parkeren, dit
komt niet te goede aan de verblijfskwaliteit.
• De parkeerroute wordt als eerste over de
boulevard geleidt waardoor het accent van
het parkeren zich op de boulevard bevindt
i.p.v. de parkeerterreinen.
• De verbindingen van de parkeerterreinen zijn
moeilijk/ niet te vinden en dragen niet bij aan
een heldere routing.

Fietsen en parkeren
• Paulus Loot bevat éénrichting fietsroute vanaf
Badhuisplein, fietsers in de andere richting
rijden illegaal op de boulevard.
• Enkele parkeerzones zijn helder aangegeven,
verder wordt overal waar kan geparkeerd.

Boulevard Zandvoort - 35
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	3. Visie

Boulevard Zandvoort - 37

Behoud van unieke kwaliteiten

Versterken toeristische concurrentie positie

Verbinden dorp en strand

Eén samenhangende boulevard met Zandvoorts DNA

Boulevard en dorp zijn sterk verweven

Altijd zicht op zee

Boulevard reageert op omgeving

Goede verticale verbinding (strandtenten)

Omliggend landschap is zichtbaar aanwezig

Twee heldere knopen met eigen karakter

Voor iedere gebruiker een veilig en
aangenaam gebruik

Duurzame boulevard

Vast vs flexibel karakter
Boulevard heeft een duurzaam karakter

Elke seizoen beleefbaar
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3 Visie
‘De mooiste boulevard in de winter’

3.1 U I TG A N G S P U N T E N
Op basis van de speerpunten van de Gemeente
Zandvoort is er een verdere invulling gegeven wat
dit voor het schetsontwerp betekent.
Versterken toeristische concurrentiepositie
• Een samenhangende boulevard met een
eigen karakter waar inwoners trots op zijn
en die herkenbaar is voor de bezoeker. Met
een internationale allure, een metropolitaan
karakter en passend bij de identiteit van
Zandvoort: ‘urban modern’.
• Elk seizoen is beleefbaar: ook in de winter een
aangename plek om te bezoeken.
• De invulling van de boulevard reageert op zijn
omgeving en transformeert geleidelijk.
• Vaste inrichting met een flexibel karakter,
voldoende ruimte voor pop-up. Met
hoogwaardige service voor gebruikers van

•

strand en boulevard.
Twee heldere knopen aan de boulevard leggen
verbinding. Het Entreeplein als verbinding
tussen station, strand en dorp met een sterk
metropolitane kwaliteit en het Badhuisplein
als presentatie van het vissersdorp.

Verbinden dorp en strand
• Boulevard en dorp worden sterk verweven
door het samenhangend en herkenbaar
vormgegeven van verbindingen. Beide
werelden reageren op elkaar en zijn
herkenbaar aanwezig.
• Samenhang van boulevard en strand
worden versterkt door verbeteren van
toegankelijkheid, het maken van goede
aansluitingen op achterland, samenhangende
vormgeving van strandopgangen en
versterken herkenbaarheid van de entrees.

•

Een veilige en aangename routing voor
elke gebruiker. Een heldere/ herkenbare
verkeersprofilering ingericht op de
verschillende eisen van de gebruikers.

Behouden unieke kwaliteiten
• Behoud en versterking van ruimte en zicht
op zee door vermindering parkeren. Slim
omgaan met zichtmomenten en locatie van
strandpaviljoens en bebouwing.
• Voelbaar maken van het omliggend
duinlandschap op of aan de boulevard. Per
zone krijgt dit een eigen karakter.
Inzetten op een duurzame boulevard
• Boulevard heeft een duurzaam karakter
door keuze van materiaal, verminderen
(en slim combineren) van objecten,
kustklimaatrobuuste materialen,
beheerspostieve inrichting.
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Eiland

Kop

Jaarlijkse bezoekers
bron: MRA, Ambitiedocument Amsterdam Beach

Parkduinen

?

Metropool
aan zee

Metropool
aan meer

Oase

De Noord-Hollandse kustlandschappen
Op basis van Strategische agenda kust
bron: Provincie Noord-Holland, strategische agenda kust

De Noord-Hollandse kustlandschappen

Herkomst bezoekers

bron: Provincie Noord-Holland, strategische agenda kust

bron: MRA, Ambitiedocument Amsterdam Beach
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Inrichting voor grote aantallen bezoekers

Flexibel karakter

Metropolitaan karakter

Ruimtelijk en groots

Jaarrond in trek

Hoogwaardige vormgeving

3. 2 M E T R O P O L I TA A N K A R A K T E R
Zandvoort wordt jaarlijks bezocht door 5 miljoen
bezoekers uit het binnen- en buitenland. De
boulevard focust zich op de Metropoolregio
Amsterdam en heeft een stedelijke kwaliteit.
Inrichting op een groot aantal bezoekers
• De belangrijkste looproutes vanaf het
station en het dorp zijn ruim van opzet en
aantrekkelijk. Het Entreeplein en Badhuisplein
vormen de ‘knopen’ die de boulevard verbindt
met het achterland.
• Vanaf het station en parkeerterrein De Zuid
zijn looproutes naar de boulevard en het
strand comfortabel en aantrekkelijk.
• Met de fiets en scooter bereik je de boulevard
gemakkelijk en is er voldoende plek om te
stallen.
• Bezoekers worden over een grotere lengte

van de boulevard verspreidt door inrichting en
programma.
Groots en ruimtelijk in opzet
• De openbare ruimte is ruim van opzet met
volop ruimte voor flaneren en zitten. Per zone
krijgt dit een eigen invulling.
• Ruime strandopgangen verbinden het strand
en de boulevard. De strandopgangen bij het
Entreeplein en Badhuisplein krijgen extra
aandacht.
Flexibel
• De openbare ruimte is ruim en flexibel te
gebruiken.
• Vaste inrichting met een flexibel karakter,
voldoende ruimte voor pop-up.

Jaarrond in trek
• Elk seizoen is beleefbaar: de boulevard is
ook in de winter een aangename plek om te
bezoeken.
• De boulevard biedt een unieke beleving van
de aanwezige natuur en de elementen, die
jaarrond blijven boeien.
• Pop-up programma in de winter maakt de
boulevard ook in het na-seizoen aantrekkelijk.
• Bijzondere vormen van meubilair en
verlichting geven sfeer en bieden plek om te
schuilen.
Metropolitaan karakter
• Hoogwaardige vormgeving en materialisering.
• Internationale allure, een metropolitaan
karakter en passend bij de identiteit van
Zandvoort: ‘urban modern’.
• Hoogwaardige services zoals douches,
watertappunten en oplaadpunten.
Boulevard Zandvoort - 41

2.3 S A M E N H A N G E N D E K E U Z E N
De belangrijkste vragen over de maat, vorm en
samenhang van de boulevard zijn weergegeven
in een eenvoudig schema. Bij elk van de
onderwerpen is de voorkeur en de niet wenselijke
optie aangegeven. De tekstuele toelichting
beschrijft de voorkeursvariant.

Lengte
Eén samenhangende boulevard voor kop tot
staart met een fade-out naar de randen waar de
intensiteit van de gebruikers afneemt.

Breedte
Eén samenhangende boulevard over de gehele
breedte. Van de rand met wandelzone aan de
strandzijde tot de rand met rijbaan en parkeren
aan de landzijde.

Opbouw schema:
voorkeur
zee

strand

Paulus
Loot

duinzone

Favauge

boulevard

land/ dorp

Barnaart

Barnaart

zuid

noord

kerncentrum

wandelpromenade

breed centrum

centrum

fade-out

breed centrum

niet wenselijk
overig: heldere keuze maar niet de voorkeur

volledig

dorp

volledig

centrum strand
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Samenhang
Samenhang in uitstraling over de gehele lengte
met accentverschillen in de verschillende zones.

‘Kleur’
Een eigen samenhangende identiteit van
boulevard. De lokale identiteit van de
boulevard wordt beïnvloed door de omgeving
(metropolitaan, dorps, duinen).

Dominantie boulevard vs. pleinen
Een uitgekiende balans tussen boulevard en
pleinen met uitwisseling van beide werelden. De
pleinen leggen direct contact met het strand.

één sfeer

3 eigen karakters: dorp/ boulevard/ duin

boulevard voorrang

separate delen

dorpse uitstraling dominant

boulevard neemt over

samenhang met accentverschillen

uitstraling nieuwe boulevard dominant

entrees voorrang

duinzone dominant

entrees nemen over

eigen boulevard met invloeden

uitgekiende balans

van beide werelden
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Samenhang boulevard en opgangen
Een samenhangende oplossing die de relatie
boulevard en strand dichterbij elkaar brengt.

Organisatie strandpaviljoens
Een versterking van de huidige situatie:
een drukke zone in het centrum en clusters
(met tussenliggende publieke ruimte) op de
rustige(re) delen. Uitgangspunt is behoud locatie
strandtenten.

3 separate sferen: boulevard/ duin/ strand

verspreid

2 sferen: boulevard tot duinvoet/ strand

centraal

Organisatie strandopgangen
Een combinatie passend bij de organisatie van
de strandtenten: een centrale routing in het
centrumdeel verbonden door de pleinen, en losse
opgangen in de rustige(re) delen.

één richting (noord of zuid)

gezamenlijk (gekoppeld of afstaand)

2 sferen: strand tot boulevard/ boulevard

clusters
routing langs strand (vóór of áchter strandtenten)

1 sfeer: boulevard

centraal plus clusters
centraal tussen entreepleinen,
geschakeld of evt. los aan beide zijden
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Hierarchie strandopgangen
Een heldere hiërarchie van hoofd- en
subopgangen. 1. enkel voetgangers d.m.v. trap, 2.
een gezamenlijke opgang voor voetgangers alsook
laad-los/ afval binnen venstertijden, 3. belangrijke
opgangen voor nood-hulpdiensten.

allen gelijk

Organisatie parkeren
Parkeren zoveel mogelijk efficiënt organiseren,
zoals bij P Zuid en het Friedhoffplein. Zoeken naar
oplossingen die ten goede komen aan de kwaliteit
van de openbare ruimte alsook de bereikbaarheid
van de kust waarborgen. In parkeerbeleid wordt
toekomst visie voor parkeren opgenomen.

behoud huidig

Fietsroute
Een zo logisch passende tweerichtingsverkeer
fietsroute. Waar mogelijk langs de kust, in
het centrumdeel langs het dorp via logische
aansluitingen.

behoud huidig

hoofd- en sub
verminderen parkeren

veilig Paulus Loot

tweede linie

kustroute

buiten het dorp/ centrum

landroute

verloop

Boulevard Zandvoort - 45
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	4. Het schetsontwerp

Boulevard Zandvoort - 47
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Boulevard Zandvoort

4 Schetsontwerp
4 .1 S P E E R P U N T E N
In het schetsontwerp is ingezet op de volgende 10
speerpunten:
• Eén samenhangende identiteit
• Verloop in vormgeving
• Beleving van het landschap
• Twee hoofdmomenten
• Vanzelfsprekende verbindingen

•
•
•
•
•

Goede locatie voor strandpaviljoens
Aangename wandeling
Mooiste boulevard in de winter
Veilig in gebruik
Duurzame inrichting
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Ruimtelijke en moderne inrichting (metropolitaan)

Boven en beneden zijn één

Duingevoel overal aanwezig

Eigentijdse programmering
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Hoogwaardige verbindingen

Boulevard van strand tot erfgrens

4.2 ÉÉN SAMENHANGENDE IDENTITEIT
•

•

De boulevard heeft één samenhangende
nieuwe identiteit: ‘urban modern’ wat
aansluit bij het metropolitane karakter
waar Zandvoort zich naar wil ontwikkelen.
Een rustige ingetogen basis waar objecten
slim worden gecombineerd. Het geheel is
beheersvriendelijk ingericht.
De boulevard krijgt één sfeer van
strandopgang tot erfgrens. Er ontstaat een
vanzelfsprekende symbiose tussen strand en
boulevard met kwalitatieve aantakkingen op
het dorp.
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Landschappelijke, vloeiende vormgeving

Robuuste, stoere vormgeving

Objecten zijn uitzondering

Bijzondere verlichting
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Zicht en helmgras

Stedelijke elementen

Metropoolboulevard

Duinboulevard

4 . 3 V E R LO O P I N VO R M G E V I N G
•

•

•

De boulevard krijgt een verloop in vormgeving
met twee herkenbare deelgebieden
die zich voegen naar hun omgeving:
metropoolboulevard en de duinboulevard.
De metropoolboulevard kenmerkt zich
door een bredere boulevard met een
stedelijke uitstraling, robuust van kwaliteit.
De boulevard biedt ruimte voor het popup karakter van Zandvoort. De inrichting
heeft een stedelijke vormgeving, bijzondere
verlichting, zitranden en grotere tegels.
De duinboulevard kenmerkt zich door een
smallere boulevard met een landschappelijke
en vloeiende inrichting. De boulevard omarmt
de duinbeleving. De inrichting heeft een
landschappelijke vormgeving met kleinere
tegels.
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Stedelijke draaiing zicht

Plein aan zee

Boulevard met duinelementen

Landschappelijk verandering zicht

Duinbalkon

Boulevard met helmgras
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Wandelpad

Fietsstraat Pauls Loot

Gevarieerde route

Metropoolboulevard

4 .4 B E L E V I N G VA N H E T L A N D S C H A P
• De boulevard omarmt de landschappelijke
kwaliteiten door zicht, openheid en de
duinbeleving aan de boulevard te versterken.
• Er ontstaat een afwisselende route met
een gevarieerd perspectief door een lichte
draaiing van de boulevard. Elke gebruiker
heeft zijn eigen beleving. De leesbaarheid van
hoogteverschillen wordt versterkt.
• Bij de belangrijkste entrees wordt er meer
ruimte en zicht gecreëerd door de duinkruin
maximaal te benutten. Zo wordt er ook al
voorgesorteerd op een mogelijke zeewaartse
kustversterking in de toekomst.
• Over de gehele lengte van de boulevard
worden de duinen naar binnen getrokken. De
harde grens van de boulevard wordt verzacht
en er ontstaat een mooi contrast met de
naoorlogse bebouwing.

•

•

Duinboulevard

De vormgeving van de duinen past bij het
deelgebied. Bij de metropopoolboulevard
worden duinelementen met robuuste
zitranden op de boulevard geïntroduceerd. De
landschapsboulevard wordt vormgegeven als
een promenade door de duinen.
Bij de belangrijkste achterlandverbindingen
begint de duinbeleving al vóór de boulevard.
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Dorpse programmering

Metropolitane programmering

Badhuisplein: dorpse inrichting

Entreeplein: metropolitane inrichting

dorp
presenteert
zich aan zee
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boulevard
presenteert zich
bij station

(plein strand)
balkon
evenementen

entreeplein

evenementen

evenementen

evenementen

(plein strand)

beneden

tribune/ trap

tribune/ trap

(plein boven)

entreegebied

tribune/ trap

Badhuisplein

4.5 TWEE HOOFDMOMENTEN
• De twee belangrijkste routes naar de
boulevard krijgen extra aandacht: het
Badhuisplein en het Entreeplein. De twee
pleinen krijgen elk een eigen karakter.
• Bij het Badhuisplein presenteert het dorp zich
aan zee, met een dorps en gezellig karakter.
• Bij het Entreeplein presenteert de boulevard
zich naar het dorp en legt een fysieke
verbinding naar het station. Metropolitaan,
flexibel en met ruimte voor evenementen.
• Beide pleinen vormen een balkon aan zee en
leggen een directe relatie met het strand.
De pleinen vormen een aantrekkelijke
verbinding naar het strand en een tribune voor
evenementen op het strand. Ook bieden ze
een invalidentoegang naar het strand.
• De bezoeker heeft op de pleinen
keuzemogelijkheden voor verschillende
herkenbare richtingen.

Entreeplein (voorkeur)

evenementen
(plein boven)
hoofdroute

hoofdroute

Entreeplein (optie B)

Profiel Badhuisplein: balkon aan zee

Profiel Entree: verbinding strand
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Aangename verbinding met strand

Toegankelijk strandverbinding

Houten trappen

Zichtbeleving bij entree

Hoogwaardige betonelementen

Plein aan zee
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4 .6 VA N Z E L F S P R E K E N D E V E R B I N D I N G E N
• De strandopgangen worden vormgegeven
als vanzelfsprekende en hoogwaardige
aansluitingen van het dorp naar het strand.
De strandopgangen takken altijd aan op
achterlandverbindingen en vormen een helder
‘entree’ moment aan de boulevard.
• De vormgeving van de strandopgangen voegt
zich naar de deelgebieden en versterkt de
beleving aan de boulevard.
• De metropoolboulevard krijgt een centrale
boardwalk met trappen en strandpleinen
die een directe verbinding leggen met het
strand. De boardwalk maakt een wandeling
op het strand ook in de winter aantrekkelijk.
De exacte locatie van de boardwalk zal in een
volgende fase nader onderzocht worden.
• De duinboulevard kenmerkt zich door
vloeiende strandopgangen aangetakt op

•

•

•

de entrees. Door strandopgangen slim te
combineren zijn er minder nodig en staat de
duinbeleving voorop. Daarnaast worden de
opgangen waar mogelijk in richting gedraaid,
zodat er minder zandoverlast is en het zand in
het profiel van het duin behouden blijft. Door
aan deze boulevard de strandopgangen in
twee richtingen te positioneren ontstaan er
aantrekkelijkere rondjes om te wandelen.
De vormgeving van de strandopgangen voegt
zich naar gebruik. Zo ontstaat er een heldere
hiërarchie van trap (voetgangers), opgang
normaal (laden lossen, afval), opgang breed
(KNRM, nood- en hulp).
De entrees bij het Badhuisplein en Entreeplein
zijn invalidentoegankelijk en geven toegang
tot de boardwalk.
Vanaf de parkeergebieden worden de routes
naar de boulevard hoogwaardig vormgegeven.

•

Tot slot wordt de relatie met de
Kennemerduinen versterkt. De fietsentree
vanuit de Kennemerduinen op de
duinboulevard wordt kwalitatief en veiliger
vormgegeven. Daarnaast ligt er een kans het
Friedhoffplein in te richten als een schakel
tussen de boulevard en de Kennemerduinen.
Vanwaar je een hoogwaardige entree naar het
duingebied hebt.
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Clustering met openbaar strand (ruimte) rondom
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Laden en lossen via boardwalk

Stedelijke strip strandpaviljoens met boardwalk

Ruimteversterking strand door
Waar mogelijk zicht op zee

Ruimtelijke doorgangen

Alzijdige vormgeving

verhoudingsaanpassing

Afval uit het zicht (tussen tenten)

Tweede laag (metropoolboulevard)

Drie typen toegangen
-boardwalk met trappen en tussenpaden
-dubbele toegang
-enkele doorgang

4 .7 G O E D E LO CAT I E S T R A N DT E N T E N
• Het wensbeeld voor de organisatie van de
strandtenten is dat deze zich voegt naar
de deelgebieden en de beleving versterkt
van rust en reuring aan de boulevard. De
locatie van de strandtenten Paulus Loot blijft
ongewijzigd, wel wordt in gesprek gezocht
naar optimalisaties waar mogelijk. Bij Favauge
wordt in de volgende fase in samenhang
met de keuze boardwalk gezocht naar
optimalisaties, uitgangspunt is behoud locatie
strandtenten.
• De metropoolboulevard speelt in op reuring
met een stedelijke strip van strandtenten aan
een boardwalk. Het laden- en lossen gebeurt
via de boardwalk.
• De duinboulevard speelt in op rust waarbij
‘lucht’ en ‘ruimte’ tussen de strandtenten
uitgangspunt is. De strandtenten vormen

•

•

clusters aan de opgangen.
Voor alle strandtenten is het uitgangspunt
dat er aangename toegangen tot het strand
ontstaan. De strandtenten staan op voldoende
afstand van de strandopgang zodat er ruime
entrees naar het strand zijn, afval is uit het
zicht en de vormgeving is alzijdig.
Voor laden- en lossen worden heldere
venstertijden afgesproken en zijn er vaste
routes voor laden- en lossen en afval.
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Bijzonder verblijf op de tribune

Kunst in helmgras

Heldere entrees (+bebording) en zichtmomenten

Zitten op en aan de boulevard

Natuurlijke sport- en speelaanleidingen

Lokale snacks op de boulevard
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4 .8 A A N G E N A M E WA N D E L I N G
• De boulevard verloopt van een drukke
metropoolboulevard naar de rustigere
duinboulevard. Het programma aan de
boulevard is passend bij de deelgebieden.
• Door een afwisselend programma langs
de boulevard ontstaat er een gevarieerde
route met een hoge verblijfskwaliteit. Een
regelmatige opeenvolging van verblijfsplekken
maakt een interessante route, zorgt voor
oriëntatie en ‘verkort’ de lengte.
• De hoofdpleinen vormen de grootste
momenten aan de route met veel activiteit.
Het Badhuisplein zet in op kleinschalige,
dorpse activiteiten en het Entreeplein
biedt ruimte voor stedelijke, grootschalige
evenementen. De hoofdpleinen vormen een
balkon met zich over zee en een tribune voor
evenementen op het strand.

•

•

•

•

De metropoolboulevard biedt ruimte voor
een stedelijk, stoer en robuust programma.
Robuuste ligelementen, zitranden,
schuilplekken, bijzondere verlichting en
iconische objecten voor een bijzonder
fotomoment. Aan deze boulevard is voldoende
ruimte voor flexibiliteit en pop-up programma.
De duinboulevard wordt begeleidt met
beelden in het helmgras. De belangrijkste
strandopgangen worden vormgegeven met
robuuste zitelementen en duinbalkons.
Pleksgewijze objecten nodigen uit tot spelen.
Vanuit ruimtelijke kwaliteit is het wenselijk om
de ambulante handel te huisvesten in vaste
kiosken met een hoogwaardige vormgeving
passend bij de boulevard.
Langs de gehele boulevard worden
hoogwaardige services geïntegreerd,
zoals waterpunten, kwaliteitsaanbod in

•

kleinschalige horeca (to go) en oplaadpunten.
Door bebording (informatieborden,
menuborden, vlaggenmasten) in één familie
vorm te geven en te clusteren ontstaat er rust
in het boulevardbeeld.
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Pop-up programma in de winter: activiteiten

Pop-up programma in de winter: versnaperingen

Pop-up programma in de winter: evenementen

Meubilair om te schuilen

Sfeervolle verlichting voor sombere dagen

Boardwalk voor een ommetje
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4 . 9 M O O I S T E B O U L E VA R D I N D E W I N T E R
• De boulevard is ook in de winter een
aangename plek om te bezoeken. Als je een
badplaats aantrekkelijk weet te maken voor
de winter, dan geldt dat als vanzelf ook voor
de zomer.
• De metropoolboulevard wordt zo ingericht
dat deze jaarrond interessant is. Bijzondere
vormen van meubilair en verlichting geven de
boulevard extra sfeer en plek om te schuilen.
Pop-up programma maakt de boulevard in het
na-seizoen levendig. Zoals mobiele kiosken
met kleinschalige versnaperingen, ijsbeelden,
een roetsjbaan of een dependance van het
Amsterdam Light festival op de boulevard.
• De boardwalk maakt het vanaf de
metropoolboulevard aantrekkelijk om ook
in de winter een wandeling op het strand te
maken.

•

De duinboulevard biedt bij uitstek een unieke
beleving van de aanwezige natuur en de
elementen, die jaarrond blijven boeien. Vanaf
de boulevard bieden duinbalkons weids
uitzicht.
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Herkenbaar materiaal met heldere scheiding gebruikers

Auto te gast

Heldere organisatie fietsparkeren

Auto te gast

Parkeren aan de landzijde

Tijdelijke extra fiets- en scooterstalling in de zomer
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Verkeersindeling Paulus Loot

4 .1 0 V E I L I G I N G E B R U I K
• De boulevard is veilig voor alle gebruikers. De
verkeerstromen worden geordend en parkeren
is zo min mogelijk in zicht. Er ontstaat een
helder verschil in verkeersindeling tussen de
metropoolboulevard en de duinboulevard.
• De metropoolboulevard is enkel toegankelijk
voor voetgangers. Fietsers kunnen via de
Burg. Engelbertsstraat hun weg vervolgen.
De boardwalk verhoogt de toegankelijkheid
voor bezoekers en nood- en hulpdiensten.
Het laden- en lossen gebeurt enkel tijdens
venstertijden.
• Op de duinboulevard is de auto te gast en
ligt de focus op voetgangers en fietsers. Het
verkeer wordt afgeremd door de inpassing van
een fietsstraat met vertragende maatregelen.
De fietstraat vormt een logische en
aangename fietsverbinding in twee richtingen
vanaf de entree van de Kennemerduinen

•

•

via de Thorbeckstraat langs het centrum
van het dorp. Tussen de Thorbeckestraat
en de Seinpostweg zal de boulevard enkel
toegankelijk zijn voor bestemmingsverkeer
(bewoners, KNRM).
Er wordt ingezet op het verminderen van
parkeren aan de boulevard. Door alleen te
parkeren aan de zijde van de woningen wordt
het zicht op zee en de ruimtelijke kwaliteit van
de boulevard versterkt.
Het gebruik van parkeerplaats De Zuid wordt
gestimuleerd om zo de druk op de boulevard
te verminderen. Er kan gezocht worden naar
een aanpassing van het parkeersysteem
waardoor het verkeer zal worden geleid via
de zuidelijke rand van Zandvoort, verschil
in uurtarieven met de boulevard, een
naamswijziging naar parkeerplaats Strand
Zuid en een intensivering van het aantal
parkeerplaatsen.

•

•

•

Het laden en lossen vindt enkel binnen
venstertijden plaats. Aanvullend zouden er
afspraken gemaakt kunnen worden over welke
type vrachtwagens.
De boulevard biedt voldoende
stallingsplaatsen voor fietsers- en scooters.
Tijdelijke stallingen op parkeerplaatsen in
de zomer vergroten de capaciteit. Buiten
het plangebied zijn daarnaast zoeklocaties
aangewezen om de capaciteit verder te
vergroten. Zoals inpandige oplossingen
bij nieuwe ontwikkelingen aan de
metropoolboulevard, extra stallingen op
het Entreeplein en in de zijstraten aan de
duinboulevard.
De voorstellen, zoals het aanpassen van
venstertijden en tarieven, hebben implicaties
op de huidige beleidsuitgangspunten
en verdienen een verdere uitwerking op
haalbaarheid.
Boulevard Zandvoort - 67

Meer groen, minder verharding

Beheersbare (slimme) inrichting

Duurzaam materiaal: robuust en vervangbaar

Duurzaam materiaal: robuust en vervangbaar

Inzet op wandelen en fietsen, boven auto’s

Inzet op wandelen en fietsen, boven auto’s
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4 .1 1 D U U R Z A M E I N R I C H T I N G E N G E B R U I K
• De verharding wordt gereduceerd en de
overmaat wordt ingezet voor groen. Meer
groen zorgt dat regenwater in de bodem kan
wegzakken, geeft verkoeling in de zomer en
schept ruimte voor flora en fauna.
• De inrichting is optimaal beheersbaar en
kan eenvoudig gereinigd worden. Minder
strandopgangen en waar mogelijk een
oriëntatie haaks op de windrichting zorgt voor
minder verstuiving en beheerlast. Objecten
worden verminderd, slim gecombineerd en
waar mogelijk op pootjes vormgegeven zodat
er minder zand ophoopt.
• Het materiaalgebruik wordt mooier in tijd,
vergt weinig onderhoud en is bestand tegen
zee, zand, zout en wind. Waar mogelijk wordt
straatmeubilair gekozen dat modulair en
recyclebaar is. Hout is duurzaam en afkomstig

•

van Europese bossen.
In het ontwerp heeft de wandelaar en fietser
ruim baan gekregen met aantrekkelijke
wandelroutes, auto te gast-straten en goede
fietsparkeerplaatsen.

Boulevard Zandvoort - 69
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5. De uitwerking

Boulevard Zandvoort - 71

Boulevard
Zandvoort
Schetsontwerp
N
50
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Boulevard Zandvoort - 73

Boulevard
Zandvoort
Schetsontwerp
N
50
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Boulevard Zandvoort - 75

METROPOOLBOULEVARD

DUINBOULEVARD

basisverharding

verbijzondering/
secundair

zitten

verlichting

meubilair &
objecten

76 - BoschSlabbers

5. 2 M AT E R I A A L I N B E E L D
Metropoolboulevard
• Verharding: Grootformaat tegels met toplaag,
in lineair wildverband. Subtiele schakering
aan geel-beigetinten. Vlakke bovenzijde
voor comfortabel gebruik. Opsluiting
wordt uitgevoerd in grijs natuursteen, type
Fenemaplein.
•

•

•

Verbijzondering: Detail van hout (bv. bij
uiteinde trappen) en beton die de relatie met
de strandopgangen en boardwalk leggen.
Zitten: Natuursteen objecten op zithoogte,
materiaal als Fenemaplein middengrijs.
Toegoeging van houten zit, lig-, hang en
schuilobjecten en verschillende vormen
en maten, vervormend. Aanvullend enkele
losgeplaatsen ligstoelen/ picknicksets,
robuust vormgegeven met houten detaillering.
Verlichting: Sculpturele lichtmasten met
meerdere lichtpunten in verschillende
richtingen, hoogte 6m+, kleur n.t.b. Modern
balkonhekwerk met geïntegreerde lichtstrip
en enkele lichtspots geïntegreerd in de
zitelementen lichten vloer aan.

•

Meubilair & objecten: Objecten op gehele
boulevard vormen familie in vorm en kleur.
Eén type fietsbeugel, afvalbak en hekwerk.
Electrakasten worden zorgvuldig weggewerkt
(n.t.d.). Bij elke strandopgang komt één
gecombineerde entreepaal met informatie
over paviljoen, strand en voorzieningen,
zichtbaar en herkenbaar vanaf een afstand.
Op de verschillende verblijfsplekken komen
interessante (eenvoudig maar kleurrijk)
speelaanleidingen die ook als sportobject
gebruikt kunnen worden. Kunst wordt
integraal onderdeel van de kustzone,
daarnaast worden schuilplekken geïntegreerd
die ook in de winter gebruikt kunnen worden.

Duinboulevard
• Verharding: Wandelzones en parkeren hebben
een gelijke type tegel als Metropoolboulevard,
uitgevoerd in middenformaat met afwijkende
lengtes. De fietsstraat wordt (zo mogelijk)
uitgevoerd in geelgrijs asfalt met gemeleerd
gele klinkerverharding als rammelstrook en
middengeleider. Ook hier zijn alle

•

opsluitbanden uitgevoerd in natuursteen,
met een afwijkende hoogte t.o.v. de
metropoolboulevard.

•

Verbijzondering: Detail van hout en
beton ter verbinding strandopgangen.
Doorgangen duinzone t.b.v. leverantie middels
gazonbetontegels.

•

Zitten: Een robuust houten bank met een
enkele poot. Ter hoogte van entrees worden
zitelementen toegepast ter bijzondering en
bescherming duinzone.

•

Verlichting: Langs de rijbaan komt een
eenvoudige versie (enkel lichtpunt) van de
lichtmast metropoolboulevard te staan. Op de
wandelboulevard wordt een laag lichtpaaltje
toegepast. Ter plekke van de entrees wordt
spots toegepast in de banken en lichtstrip in
het hekwerk.

•

Meubilair & objecten: Gelijk aan
Metropoolboulevard.
Boulevard Zandvoort - 77

STRANDOPGANGEN

BOARDWALK

basisverharding

verbijzondering/
secundair

zitten

verlichting

meubilair &
objecten
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Strandopgangen
• Verharding: Een mix van
tegelmateriaal(boulevard) en
stelconplaten(strand) die de overgang naar
het strand bevestigd.
•

Verbijzondering: Houten trappen, open en
zwevend boven het duin t.b.v. zandophoop
en beheer. Afwerking met een houtstalen
hekwerk met modern uiterlijk. Een houten
plankier op de overgang van de opgang naar
het strand.

•

Zitten: Houten zitelementen bij de trapentrees
aan de boulevard, evt. aangevuld met
betonelementen onderaan strandopgangen.

•

Verlichting: Laag lichtpaaltje langs de
strandopgangen. Een lichtstrip in de leuning
op strategische plekken bij de trappen.

•

Meubilair & objecten: watertappunt/
voetspoelpunten boven- of onderaan
strandopgangen

Boardwalk
• Verharding: Stelconplaten, min. breedte van
4m, met parkeerruimte per strandpaviljoen
t.b.v. laden- en lossen.

Boulevard Zandvoort - 79

ENTREEGEBIED

STRANDPODIUM

basisverharding

verbijzondering/
secundair

zitten

verlichting

meubilair &
objecten
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Entreegebied
• Verharding: Grootformaat tegel, aansluitend
op de boulevard. De trappen worden
uitgevoerd in grijs natuursteen type
Fenemaplein
•

Verbijzondering: Een detail wordt toegevoegd
in de verharding om deze zone te accentueren
en herkenbaar te maken.

•

Zitten: Zitbanden en houten elementen,
aansluitend op de boulevard. Enkele riante
zitelementen worden op de trap toegevoegd.

•

Verlichting: Lichtmasten van het stationsplein
worden t.b.v. eenheid doorgezet tot aan de
boulevard. Verbijzondering en geleiding
van de hoofdroute middels lichtwolk aan

spandraden of bijzondere elementen
als lichtpalen. Aanvullende spots in de
zitelementen lichten vloer aan.
•

Meubilair & objecten: Gelijk aan boulevard.
Aanvullend bijzonder object markeerd entree
boulevard.

•

Zitten: De houten tribune neemt verschillende
vormen aan om in een verscheidenheid aan
zitten, liggen, hangen te voorzien. Enkele
creatieve elementen worden hier aan
toegevoegd, zoals kleurrijke netten.

•

Verlichting: Lichtstrips geïntegreerd onder de
treden

Strandpodium
• Verharding: Houten stellage die boven het
duin zweeft en zand doorlaat t.b.v. natuurlijke
werking van het duin en beheer van
zandophoop.
•

Verbijzondering: Details van tegelmateriaal /
betonelementen t.b.v. samenhang boulevard
en strand.

Boulevard Zandvoort - 81

BADHUISPLEIN

VERBINDINGEN DORP/ P-ZUID

basisverharding

verbijzondering/
secundair

zitten

verlichting

meubilair &
objecten
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Badhuisplein
• Verharding: Dorps klinkermateriaal op het
plein, de boulevard met grootformaat tegels.
•

Verbijzondering: Natuuursteen detail zoals
in het dorp toegepast verzorgt een passende
overgang tussen beide plekken.

•

Zitten: Enkele grootformaat houten banken.

•

Verlichting: Aan de dorpszijde
enkele klassieke lichtmasten, aan de
boulevardzijde sculpturele lichtmast van
de metropoolboulevard. In combinatie met
enkele spots in meubilair en het aanlichten
van het kunstwerk.

•

Verbindingen dorp en P-Zuid
• Verharding: richting het dorp een warm
roodbruin klinkermateriaal. Voor P-Zuid
een gemeleerde gele klinkerverharding(of
materiaal boulevard). N.t.b.
•

Verbijzondering: Opsluiting en/of randdetail
gelijk aan de boulevard.

•

Zitten: Klassieke houten stadsbank bij
dorpsverbindingen. Boulevardbank gelijk aan
duinboulevard in verbinding P-Zuid.

•

Meubilair & objecten: Aansluitend op
inrichting dorp. Richting P-Zuid worden de
objecten van de duinboulevard doorgezet.

Meubilair & objecten: Afvalbak van boulevard.
Boulevard Zandvoort - 83

Metropoolboulevard Zuid

Metropoolboulevard Noord

84 - BoschSlabbers

5.3 M E T R O P O O L B O U L E VA R D

huidig

nieuw

Boulevard Zandvoort - 85

Impressie metropoolboulevard ter hoogte van het Schuitengat
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Boulevard Zandvoort - 87
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Boulevard Zandvoort - 89

Impressie metropoolboulevard ter hoogte van het Palace Hotel
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Boulevard Zandvoort - 91

Optie 1: boardwalk over het strand

Optie 2: boardwalk langs het duin

Optie 3: strandopgangen
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strand
wandelruimte & rijruimte
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Optie 1: boardwalk over strand
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wandelruimte plankier
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terras
laadplek
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Optie 2: boardwalk langs duin
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5.4 B OA R DWA L K
• De metropoolboulevard krijgt een centrale
boardwalk met trappen en strandpleinen die
een directe verbinding leggen met het strand.
De exacte locatie van de boardwalk zal in een
volgende fase nader onderzocht worden. Er
zijn drie opties denkbaar.
• Optie 1: Een min. 4m brede boardwalk
over het strand verbindt de strandtenten,
vergelijkbaar met Wijk aan Zee. De boardwalk
ligt voor de terraszone en vormt daarmee een
heldere scheiding van de kavel. De boardwalk
vormt een aantrekkelijke wandelroute en
is tijdens venstertijden in gebruik als laaden losroute. Pleksgewijs zijn er laad- en
losplekken.
• Optie 2: Een min. 4m brede boardwalk
langs het duin verbindt de strandtenten.
De boardwalk ligt tussen het duin en de
strandtent in. Wat nu als een achterzijde
wordt ervaren krijgt daarmee een
aantrekkelijke voorkant, de strandtent is
alzijdig vormgegeven. De boardwalk vormt
een aantrekkelijke wandelroute en is tijdens
venstertijden in gebruik als laad- en losroute.
Pleksgewijs zijn er laad- en losplekken. Op
het strand vormt (mogelijk) een plankier een
wandelroute voorlangs.
• Optie 3: Strandopgangen verbinden de
strandtenten. De strandopgangen zijn een
optimalisatie van de huidige situatie en
vormen een hoogwaardig onderdeel van de
boulevard. De strandopgangen vormen een
aantrekkelijke wandelroute en zijn tijdens
venstertijden in gebruik als laad- en losroute.
Door slechts enkele aanrijroutes aan te wijzen
zijn er minder verkeersbewegingen over de
boulevard.
Boulevard Zandvoort - 93

Badhuisplein
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Entreeplein

5.5 P L E I N E N
• De twee belangrijkste routes naar de
boulevard krijgen extra aandacht: het
Badhuisplein en de Entree. De twee pleinen
krijgen elk een eigen karakter.
• Bij het Badhuisplein presenteert het dorp zich
aan zee, met een dorps en gezellig karakter.
• Bij het Entreeplein presenteert de boulevard
zich naar het dorp en legt een fysieke
verbinding naar het station. Metropolitaan,
flexibel en met ruimte voor evenementen.
• Beide pleinen vormen een balkon aan zee en
leggen een directe relatie met het strand.
De pleinen vormen een aantrekkelijke
verbinding naar het strand en een tribune voor
evenementen op het strand. Ook bieden ze
een invalidentoegang naar het strand.
• De bezoeker heeft op de pleinen
keuzemogelijkheden voor verschillende
herkenbare richtingen.

Doorsnede Entreeplein

Boulevard Zandvoort - 95

Duinboulevard Zuid

Boulevard
Zandvoort
Schetsontwerp
Duinboulevard Noord
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5.6 D U I N B O U L E VA R D

huidig

nieuw

Boulevard Zandvoort - 97

Impressie duinboulevard ter hoogte van Doctor de Vlaaijenweg
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Boulevard Zandvoort - 99

Impressie duinboulevard ter hoogte van Prins Mauritsstraat
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Boulevard Zandvoort - 101

Detail: Hoofdtoegang

Veilige oversteekplaatsen
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Detail: Suboversteek

Detail: P-paadje

5.7 OV E R S T E E K P L A AT S E N
• Op de duinboulevard is de auto te gast en
ligt de focus op voetgangers en fietsers. Het
verkeer wordt afgeremd door de inpassing van
een fietsstraat met vertragende maatregelen.
• De vertragende maatregelen worden gevormd
door rammelstroken van een afwijkende
verkeersremmende materialisering met
daarnaast veilige oversteekplaatsen. De
oversteekplaatsen worden bij hoofdtoegangen
vormgegeven eventueel met een lage
drempel en zebrapad waar het materiaal van
de boulevard doorloopt. Bij suboversteken
met eventueel met een lage drempel en
een brede rammelstrook van afwijkend
verkeersremmend materiaal. En tot slot bij
smallere toegangen door enkel een smallere
rammelstrook.
• De fietsentree vanuit de Kennemerduinen
op de duinboulevard wordt kwalitatief en
veiliger vormgegeven. De boulevard wordt
doorgetrokken tot aan de entree van de
Kennemerduinen. De drie richtingen komen
samen op het tapijt van de boulevard als
‘shared space’ pleintje. Het verkeer wordt
vanuit alle richtingen geremd door een
drempel en rammelstroken. Vanuit de
Kennemerduinen wordt het verkeer extra
geremd door een hekwerk en rammelstrook
met wildrooster bij de entree.
• Zo ontstaat er een kwalitatief entreepunt
met zitgelegenheid, een watertappunt ,
informatievoorziening en een uitkijkpunt.

Kwalitatieve en veilige entree Kennemerduinen
Boulevard Zandvoort - 103

Auto en parkeren

Fietsen en parkeren
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hoofdroute
secundaire autoroute
bestemmingsverkeer
langsparkeren
p-zuid

fietsroutes
fietsenstalling
zoekgebied fietsenstalling

Voetgangers

1:14

8m voetpad
6m voetpad
4m voetpad
toegangsroutes

1:15

1:13

1:8 1:9 1:10

1:9

1:13

1:8

1:8

1:19

1:28

Strandopgangen

x
1 :1 5

normale toegang
gehandicapten toegang
KNRM
trap
vrije zone strand
hellingshoek strandopgang

Boulevard Zandvoort - 105

Ambulante handel/ kiosk

Strandtenten
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ambulante handel

permanente strandtent
tijdelijke strandtent
locatie optimalisatie

Laden en lossen

Programma

levering toegang
levering routes
draaien vracht

balkon
kunst
object met
spelaanleiding
object met lig- of
schuilaanleiding
flexibele ruimte

Boulevard Zandvoort - 107

Zitelementen

Verlichting
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zitrand met houtelementen
bank
dorpsbank groot
los zitobject/ picknickset

lichtmast Entree/ station
lichtmast Metropoolb.
lichtmast Fenema
lichtmast Duinb.-hoog
lichtmast Duinb.-laag
lichtstrip hekwerk/ trap
voetlicht in zitobject
lichtmast dorp klassiek

Informatieborden

informatieborden/
entreeborden

Boulevard Zandvoort - 109
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5. Bijlage

Boulevard Zandvoort - 111
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PA R T I C I PAT I E A L S BA S I S
Er zijn verschillende participatiemomenten geweest met een verscheidenheid aan partijen,
te noemen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Brede participatiebijeenkomst- 17 juni 2018
Overleg Q-team - diverse momenten
Placegame - 1 november 2018
Overleg Hoogheemraadschap van Rijnland - 6 november 2018
Workshop strandopgangen - 14 november 2018
Workshop verkeersindeling - 14 november 2018
Overleg ambulante handel - 27 november 2018
Overleg strandpachters - 10 december 2018
Individuele gesprekken strandpachters - diverse momenten
Overleg ambulante handel - 17 december 2018
Overleg BLK en VVE’s - 15 januari 2019
Informele raadsessie boulevard - 17 januari 2019
Overleg strandpachters - 29 januari 2019
Overleg reddingsbrigade - 31 januari 2019
Brede participatiebijeenkomst - 13 februari 2019
Technische raadsessie boulevard - 11 april 2019

Boulevard Zandvoort - 113

Randvoorwaarden Beeldkwaliteitnotitie

Hoofdstructuur dorp
Centrum
Centrum boulevard/strand
Hoofdroutes gemotoriseerd verkeer
Hoofdroutes fiets
Gewenste hoofdroutes fiets
Hoofdroutes openbaar vervoer
Hoofd wandelroute
Knooppunt
Landschappelijk knooppunt

Openbare ruimte, water en groen

Plein
Woonwijken

Materialisatie openbare ruimte
De nieuwe en bestaande bebouwing staat straks
in een nieuw te realiseren, unieke duinomgeving.
Om ontwikkelingen zo natuurlijk mogelijk te laten
verlopen in het naastgelegen duin en om te streven
70 - Beeldkwaliteitnotitie Zandvoort Middenboulevard

Beeldkwaliteitnotitie Zandvoort Middenboulevard - 71

naar een zo hoog mogelijk duurzaamheidniveau
worden duurzame materialen toegepast, zowel voor
de bebouwing als voor de openbare ruimte. Hierbij
moet het materiaalgebruik in en om de woningen
bijdragen aan de geambieerde statige uitstraling van
de Middenboulevard. Bij voorkeur worden natuurlijke
materialen gebruikt, zoals:

BKP Middenboulevard

Nota Openbare Ruimte

Structuurvisie Parel aan Zee
42
Ð Referenties stimuleringsprogramma

TOERISME &
ECONOMIE
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Zandvoort

De tekening geeft slechts een voorbeeldverkaveling weer om de thema´s en essenties
van de beoogde beeldkwaliteit goed inzichtelijk te kunnen maken.

64 - Beeldkwaliteitnotitie Zandvoort Middenboulevard
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Entree Zandvoort

Metropool

Amsterdam Beach

Dorp

Q-team, drie sfeergebieden

Duinen

80

Q-team, drie sfeergebieden
114 - BoschSlabbers

Q-team, drie sfeergebieden

Q-team, drie sfeergebieden

Beeldkwaliteitnotitie Zandvoort Middenboulevard - 65

BELEIDSSTUKKEN
In de verschillende beleidsstukken zijn de
belangrijkste onderwerpen omschreven over de
verschillende onderdelen van de boulevard:
Boulevard algemeen
• Zonering van de boulevard sluit aan bij de
opbouw van het dorp.
• De zeezijde van het dorp is zoveel mogelijk
verkeersluw gemaakt, waardoor de relatie
tussen strand en dorp is versterkt.
• Zoeken naar een optimale fietsroute langs de
kust.
Boulevard Favauge
• Bij de centrumboulevard keert de Grandeur
van vroeger in moderne vorm terug.
• Verzachten grens boulevard en duinen door
duin op plekken naar binnen te trekken
• Bij voorkeur worden natuurlijke materialen
gebruikt.
• Paviljoens en beeldenroute.
Boulevard Paulus Loot
• De zuidelijke boulevard kenmerkt zich door
rust en wonen in het duin.
• Bij herinrichting zal de verharding
gereduceerd worden, overmaat inzetten voor
groen.
Pop-up Zandvoort
• In staat om zich als een kameleon aan te
passen aan de behoefte van de massa.
• Jaarrond en in kortlopende formules. Als het
hip is, heeft Zandvoort het.
• Lullen en ook poetsen, leven in de brouwerij,
hart op de tong, contrastrijk, sportief.

Entree Zandvoort
• Ingetogen vormgeving die tijdloos is maar ook
niet te bescheiden.
• Samenhang van een groter gebied dan alleen
de Entree.
• Muurtjes als een kenmerkend deel van het
DNA van de openbare ruimte inzetten
Q-team
• Zandvoort kenmerkt zich door drie
sfeergebieden met specifieke guidelines voor
ontwikkelingen: metropool, dorp en duinen.
• Metropool: Dit deel van Zandvoort is waar
de metropool de kust kust. Het gebied ademt
stedelijkheid, in zowel vorm als functie. Deze
Beach for Amsterdam’ strekt zich vanaf het
Badhuisplein uit in noordelijke richting tot aan
Bloemendaal. Bouwes Palace is het icoon en
het Circuit de grootste attractie. Het station is
de verbinding met de rest van de metropool.
Badhuisplein is de overgang naar het dorp en
de duinen.
• Dorp: Dit deel van Zandvoort is het historische
vissersdorp in een hedendaags jasje. Het
gebied kenmerkt zich door kleinschaligheid en
gezelligheid. Het strekt zich uit van het station
in het noorden tot Boulevard Paulus Loot in
het zuiden. Kerkplein, Raadhuisplein en de
watertoren zijn de bescheiden landmarks
voor dit sfeergebied, met de Kerkstraat en de
Haltestraat als belangrijkste smaakmakers.
Het station en Badhuisplein zijn de plekken
waar de overgang tussen metropool en dorp
gestalte krijgt.
• Duinen: Dit deel van Zandvoort is het
historische vissersdorp in een hedendaags

jasje. Het gebied kenmerkt zich door
kleinschaligheid en gezelligheid. Het strekt
zich uit van het station in het noorden
tot Boulevard Paulus Loot in het zuiden.
Kerkplein, Raadhuisplein en de watertoren
zijn de bescheiden landmarks voor dit
sfeergebied, met de Kerkstraat en de
Haltestraat als belangrijkste smaakmakers.
Het station en Badhuisplein zijn de plekken
waar de overgang tussen metropool en dorp
gestalte krijgt.
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