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Waarom Egmond ?  

 

Webcams 

 

Last minutes 

  

Nu de zomer weer gaat beginnen willen we u in deze nieuwsbrief graag wat wetenswaardigheden 

en tips geven over het strand van Egmond. 

  

Wilt u weten wat er verder nog te doen is in Egmond en de omgeving? Kijk eens naar de 

Egmondse agenda op www.egmond.nl. In Egmond is voor ieder wat wils te doen. 

  

Lekker erop uit voor een paar dagen strand? Boek snel uw favoriete accommodatie via 

www.egmondaanzee.info! 

  

Tot ziens in Egmond! 

Team Egmondaanzee.info 
  

   
 

 

 

Stranden van Egmond 



Egmond biedt u een prachtig en lang strand. Strekt zich uit tot aan Egmond-binnen en het biedt 

natuurlijk heerlijke mogelijkheden om in de zomer lekker in de zon te luieren en u kunt er ook 

uitstekende wandelingen maken. Op het strand vindt u diverse mogelijkheden om wat te eten en 

te drinken in een van de strandpaviljoens. 

TIP!!. In de avonduren kunt u vanaf het terras prima de zonsondergang bekijken. 
 

 

Strandregels 

De belangrijkste regels in het kort : 

het strand is verdeeld in zones welke op het strand zelf worden aangeduid door de kleur van de 

strandpaal:  

•    activiteitenstranden (oranje) 

•    zonnestranden (geel) 

•    een naaktrecreatiestrand (roze). 

Zo kunt u precies vinden wat waar mag en optimaal genieten van uw vakantie of dagje uit. 

Zomers (1 mei tot 1 oktober) zijn aangelijnde honden toegestaan op de activiteitenstranden. Op 

de overige stranden voor 10.00 uur en na 19.00 uur. 

De gemeente Bergen stelt speciale strandrolstoelen beschikbaar die u gratis kunt lenen. Deze 

strandrolstoel, “de Jutter”, heeft speciale luchtbanen waardoor hij makkelijk voortbeweegt in het 

zand. In Egmond aan Zee zijn Jutters beschikbaar bij Nautilus aan Zee (072 506 4195) en Bad 

Egmond (072 506 4426). 

Meer informatie kunt u lezen in de folder van de gemeente. 
 

 



Egmondse Reddingsbrigade 

Observeren, patrouilleren, voorlichten, waarschuwen en redden. Dat zijn de taken van de 

Egmondse Reddingsbrigade (ERB). In de zomermaanden waken de professionele vrijwilligers 

over uw veiligheid op het Egmondse strand.  

 

Op een vol strand zijn de professionele vrijwilligers van de Egmondse Reddingsbrigade (ERB) 

met hun gele shirts en rode shorts altijd goed te herkennen. Hun takenpakket bestaat uit 

observeren, patrouilleren, voorlichten, waarschuwen en redden. 
 

 

Langs het strand vindt u ook waarschuwingsvlaggen:  

De gele vlag betekent dat het gevaarlijk is om te baden of te zwemmen. Drijvende voorwerpen zijn 

in zee verboden. 

Als de rode vlag uitgehangen is dan is het verboden te baden of te zwemmen. 

Als de vraagtekenvlag bij de reddingsbrigade post uithangt dan is er een kind gevonden. 

  



Volg ook altijd de aanwijzingen van de reddingsbrigadeleden, die duidelijk te herkennen zijn aan 

hun gele shirts en rode shorts, op.  
 

 

Muien 

Een bezoek brengen aan Egmond aan Zee betekent een bezoek brengen aan het strand. En als 

het lekker weer is even de zee in, natuurlijk! Maar pas in het water wel goed op voor muien. Een 

mui stroom is een sterke stroming in het water, die zeewaarts gericht is. Muien zijn vaak lastig te 

zien, maar altijd aanwezig. De exacte locatie kan dagelijks verschillen omdat ze zich verplaatsen. 

Het is daarom belangrijk om de muienboei, de waarschuwingsborden en de vlaggen van de 

Reddingsbrigade goed in de gaten te blijven houden.  

Wat te doen in een mui? 

Komt u toch in een mui terecht? Blij dan vooral rustig en zwem met de stroming mee totdat u voelt 

dat deze minder wordt. Zwem vervolgens schuin weg, bij de mui vandaan, en ga over de 

zandbanken terug naar het strand. Een zandbank is te herkennen aan de brekende golven. Lukt 

het u niet om goed weg te zwemmen? Probeer zo snel mogelijk aan anderen duidelijk te maken 

dat je in gevaar bent. 

  

Ziet u dat iemand anders hulp nodig heeft? Spring niet zelf in zee, maar waarschuw zo snel 

mogelijk de Reddingsbrigade via telefoonnummer 112 en verlies het slachtoffer niet uit het oog!  
 

 



   
 

Alle informatie over Egmond 
 

 

 

 

Voor een volledig overzicht van wat er te 

doen is verwijzen wij graag naar 

www.egmond.nl. 

 

 

   
 

 

 

Rondvlucht boven Egmond 
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