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Artikel 2.58 Verontreinigen door honden of paarden 

1. Degene die zich met een hond of paard in de openbare ruimte begeeft, is verplicht 

ervoor te zorgen dat de uitwerpselen van die hond of dat paard onmiddellijk 

worden verwijderd. 

2. Het is verboden zich met een hond in de openbare ruimte te bevinden zonder dat 

men aantoonbaar de beschikking heeft over adequaat materiaal om poep op te 

ruimen: adequaat materiaal is bijvoorbeeld een opruimzak(je) of schep(je). 

3. Het eerste lid is niet van toepassing op de eigenaar of houder van een hond die 

zich vanwege zijn handicap door een geleidehond of sociale hulphond laat 

begeleiden.  

4. Het eerste lid is niet van toepassing op door het college aangewezen plaatsen 

 
Afdeling 10 Strand 
 
Artikel 5.38 definities 

1. In deze paragraaf wordt verstaan onder: 

a. het strand: het zeestrand en het strand aan het Veerse Meer met 

inbegrip van de duinhellingen of het beloop der duinen, de droog 

liggende banken en de afritten van wegen en paden welke toegang 

geven tot het strand; 

b. badseizoen: de periode van 1 mei tot 15 september;  

c. vlieger: een als speelgoed of sportartikel gebruikt voorwerp bestaande 

uit een houten, kunststof of andere constructie, bespannen met papier, 

kunststof of doek, welke met twee of meer lijnen in de lucht wordt 

bestuurd.  

2. Iedereen op het strand is verplicht de aanwijzingen van de strandwacht van de 

SSV op te volgen. 

 

Artikel 5.39 Naaktrecreatie 

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 239 van het Wetboek van Strafrecht is het 

verboden op het openbare gedeelte van het strand en in de zee: 

a. zich ongekleed te bevinden 

b. zich om te kleden op zodanige wijze dat daardoor de eerbaarheid wordt 

aangetast.  

2. Het college kan strand- en zeevakken aanwijzen waar het verbod niet geldt. 

Verbod geldt niet: 

a. Tussen paalhoofd 16.4 bij overgang 50 Golflinks werkpad en paalhoofd 

16.9 bij overgang 51 Golflinks Oost  

b. Vanaf paalhoofd 10.9 bij Strandpaviljoen gelegen aan Strand Oostkapelle 

80 in Oostkapelle tot duinovergang 72 “Oranjezon” (Vrouwenpolder) 

c. Strandvakken 74 – overgang 73 Waterwingebied- en 75 tot aan 

strandpaviljoen gelegen Strand Vrouwenpolder 30 in Vrouwenpolder - 

overgang 75 Waterwingebied  

d. het strandvak Neeltje Jans, vanaf de zijde van de “Roompotsluis” tot en 

met de strandovergang ter hoogte van “De Slufter”. 

  

Artikel 5.40 Vliegeren op het strand 

1. Het is verboden gedurende het badseizoen tussen 10.00 uur en 19.00 uur op het 

strand te vliegeren. 



2. Het college kan strandvakken aanwijzen waar het verbod niet geldt. 

Toegestaan op de volgende vakken (met 2 of meer lijnen): 

a. tussen paalhoofd 14.2en overgang “Berkenbosch” in Oostkapelle; 

b. tussen paalhoofd 10.9 en gemeentegrens voormalig gemeente Veere; 

c. tussen paalhoofd 16.940 tot overgang “Hoge Hil West” in Domburg; 

d. Zoutelande, ter hoogte van de boulevard; 

e. vanaf overgang “Duinoord” tot en met de gemeentegrens Veere/Noord-

Beveland 

 

Artikel 5.41Wind-, golf- en kitesurfen 

1. Wind- en golfsurfen zijn verboden gedurende het badseizoen, tussen 10.00 en 

19.00 uur. 

2. Hiervan zijn de volgende strandvakken uitgezonderd voor windsurfen: 

a. het strandvak in Vrouwenpolder, vanaf de Veerse Gatdam tot en met het 

strandpaviljoen op het naaktstrand (SSV) in Oostkapelle; 

b. strandvak op het Badstrand (100 meter) in Oostkapelle; 

c. strandvak op het Badstrand (100 meter in Domburg; 

d. het strandvak vanaf overgang 43 Noordwaartshoofd Westkapelle tot 

overgang 48 Noordduine Domburg 

e. het strandvak in Zoutelande ter hoogte van de boulevard 

3. Hiervan zijn de volgende strandvakken uitgezonderd voor golfsurfen: 

a. het strandvak in Vrouwenpolder, vanaf de Veerse Gatdam tot en met het 

strandpaviljoen op het naaktstrand (SSV) in Oostkapelle; 

b. strandvak op het Badstrand (100 meter) in Oostkapelle; 

c. strandvak op het Badstrand (100 meter in Domburg; 

d. het strandvak in Domburg, vanaf halverwege het “4e Oosterstrand” tot en 

met halverwege de strandovergang “Berkenbosch”; 

e. vanaf overgang 52 Hoge Hil West tot bewaakt zwemmersgebied strand 

Noordduine;  

f. vanaf bewaakt zwemmersgebied strand Noordduine tot overgang 48 

Noordduine 

g. het strandvak vanaf overgang 43 Noordwaartshoofd Westkapelle tot 

overgang 46 Aagtekerkehoofd Domburg; 

h. het strandvak in Zoutelande ter hoogte van de boulevard. 

4. Het golfsurfen op het strand ter hoogte van het strandpaviljoen gelegen aan 

Strand Domburg 30 in Domburg is niet toegestaan in de maanden juli en 

augustus. 

5. Het kitesurfen is verboden gedurende het badseizoen tussen 10.00 en 19.00 

uur. 

6. Van lid 5 zijn de volgende strandvakken uitgezonderd: 

a. het strandvak in Vrouwenpolder, vanaf de overgang ter hoogte van de 

eerste voetgangersbrug over de N57 bij Vrouwenpolder tot en met de 

gemeentegrens Veere/Noord-Beveland; 

b. het strandvak Neeltje Jans, vanaf de zijde van de “Roompotsluis” tot en 

met de strandovergang ter hoogte van “De Slufter”; 

c. het strandvak vanaf overgang 43 Noordwaartshoofd Westkapelle tot 

overgang 48 Noordduine Domburg. 

 

Artikel 5.41a Scherm- en zeilvliegen 

Het is verboden om te scherm- en zeilvliegen. 

1. Dit verbod geldt niet voor de “KNVvL vliegplaats in Zoutelande”, met uitzondering 

van de periode 15 juni t/m 31 augustus tussen 10.00 en 18.00 uur.  

2. Het college heeft nadere bepalingen gesteld ten aanzien van het gebruik van de 

“KNVvL vliegplaats Zoutelande”. Dit regelement geeft exact de startlocatie, 

vlieglocatie en landingslocatie weer. 

 

 



Artikel 5.42 Honden 

1. Op de volgende strandvakken zijn honden gedurende het badseizoen verboden: 

a. het Veerse Meerstrand; 

b. tussen overgang 76 “Zandput” tot en met de Veerse Gatdam; 

c. kern Domburg, vanaf paalhoofd 16.0 bij overgang 52 Hoge Hill West tot 

overgang 60 “Hoogduin” en vanaf overgang 64 “Berkenbosch” tot 

gemeentegrens voormalige gemeente Veere bij overgang 71 

Waterwingebied. 

2. Honden die kort (lijn met maximale lengte van 1,50 meter) zijn aangelijnd zijn, 

zijn gedurende het badseizoen (tussen 10.00 uur en 19.00 uur) toegestaan op alle 

overige stranden.  

3. Honden zijn, zowel los als aangelijnd, gedurende het badseizoen vóór 10.00 en na 

19.00 uur en buiten het badseizoen toegestaan op alle stranden. 

4. Het verbod geldt niet voor honden die gebruikt worden door de politie bij de 

uitoefening van opgedragen taken en/of als de eigenaar of houder van een hond 

zich vanwege zijn handicap door een geleide- of hulphond laat begeleiden.  

 

Artikel 5.43 Paarden 

1. Paarden zijn gedurende het badseizoen tussen 10.00 en 19.00 uur verboden op 

alle stranden.  

2. Het college kan strandvakken aanwijzen waar het verbod niet geldt.  

3. Het verbod geldt niet voor de politie bij de uitoefening van opgedragen taken.  

4. Het college kan strandovergangen aanwijzen die gedurende het badseizoen 

verboden zijn voor paarden.  

 

Artikel 5.44 Tenten of andere opstallen  

1. Het is verboden tussen 20.00 en 08.00 uur op het strand tenten of andere 

opstallen te plaatsen of geplaats te hebben.  

2. Het is verboden houders van strandpaviljoens uitstallingen en andere voorwerpen 

buiten het strandpaviljoen op het strand te plaatsen en geplaatst te houden. 

3. Het college kan ontheffing verlenen van het verbod in lid 1.  

 

Artikel 5.45 Nachtverblijf in strandhuisje en dergelijke 

1. Het is verboden zich in een strandhuisje of –hokje of tent op het strand te 

bevinden tussen 22.00 en 08.00 uur met het kennelijke doel daarin nachtverblijf 

te houden. 

2. Het verbod geldt niet voor strandhuisjes die door het college, de strandexploitant 

gehoord, als slaaphuisje aangemerkt zijn en ook als zodanig gebruikt worden. 

  

Artikel 5.47 Gevaar of overlast op strand en in de zee 

Het is verboden op het strand of in de zee met een vaartuig, voertuig, door het bedrijven 

van een (water)-sport op zich op enige andere wijze te gedragen dat daardoor gevaar of 

overlast aan andere strand- en zeegebruikers wordt veroorzaakt. De aanwijzingen van de 

strandwachten van de SSV moeten altijd worden opgevolgd.  

 

Artikel 5.48 vaartuigen 

1. Het is verboden:  

a. met een waterscooter, jetski of andere vergelijkbare vaartuigen zich vanaf 

het strand in zee te begeven of zich vanaf de zee op het strand te 

begeven: 

b. waterscooters, jetski of andere vergelijkbare vaartuigen op het strand te 

stallen. 

2. Het is verboden:  

a. met een vaartuig voorzien van een motor zich vanaf het strand in zee te 

begeven of zich vanaf de zee op het strand te begeven; 

b. vaartuigen voorzien van een motor op het strand te stallen; 

c. met een vaartuig voorzien van een motor te varen tussen de paalhoofden. 



3. Het college kan strand- en zeevakken aanwijzen waar het in het tweede lid 

genoemde verbod niet geldt. 

4. De in het eerste en tweede lid genoemde verboden gelden niet voor sportvisboten 

(met een door het college verleende ontheffing) en vaartuigen of waterscooters 

van openbare lichamen en hulp- en reddingsdiensten. 

 

Artikel 5.49 voertuigen 

1. Het is verboden met een motorvoertuig op het strand, duin of dijk te rijden of 

daar te parkeren. 

2. Het college kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid genoemde verbod. 

3. Het in het eerste lid genoemde verbod geldt niet voor motorvoertuigen van 

openbare lichamen en hulp- en reddingsdiensten. 

 

Artikel 5.50 Strandzeilen 

1. Het is verboden op het strand het strandzeilen te beoefenen.  

2. Het college kan strandvakken aanwijzen waar het verbod niet geldt.  

 

Artikel 5.51 Vuur 

Het is verboden open vuur op of nabij het strand te ontsteken of te hebben. Barbecueën 

is niet toegestaan.  

 

Artikel 5.52 Duikverbod 

1. Het college kan strand- en zeevakken aanwijzen waarin het verbod is te duiken.  

2. Onder duiken, zoals bedoeld in het eerste lid, wordt verstaan het langdurig onder 

water verblijven met het gebruik van hulpmiddelen, zoals een persluchtfles. 

 

Artikel 5.53 Vissen 

Het is verboden om te vissen met staand want.  

 

Artikel 5.54 Betreden van bossen en duinen  

Het is verboden in de bossen of duinen, die voor een ieder, al dan niet voorzien van een 

toegangskaart, toegankelijk zijn zich te bevinden buiten de als zodanig aangeduide 

wegen of paden.  

 


