
 
Update Maasvlakte 2, 31 december 2021 
 
Kitesurfen bij Maasvlakte 2, hoe staat het daarmee? 
We vallen gelijk met goed nieuws binnen! In 2022 kunnen we voorlopig bij Slufter en Bad- en 
Naaktstrand blijven kitesurfen. Helaas ook minder goed nieuws… Door de 
bouwwerkzaamheden aan de te plaatsen windturbines is kitesurfen bij P5-P6 verboden.  
Heb je na het lezen van de toelichting vragen of wens je een toelichting? Mail dan naar 
Oostvoorne@kitesurfvereniging.nl  
 
Afgelegde weg tot nu toe  

 
 
Over welke kiteplekken gaat het? 
De Slufter (B) 

De meest favoriete spot van veel kiters, omdat hier diverse watercondities zijn. Het 
ligt ingeklemd tussen een afgesloten natuurgebied aan de zuidzijde en het badstrand 
aan de noordzijde 

Bad- en Naaktstrand (C) 
Bij de parkeerplekken P3-P2-P1. Een locatie waar buiten de zomermaanden gekite 
mag worden 

P5-P6 (D) 
De spot die bekend staat als onbetwist beste wavespot in Nederland vanwege de 
mega mooie en lang uitgestrekte golfslag. Dit is de plek waar een aantal windmolens 
in de vloedlijn of op het strand gaan komen 
 

 
Kaart met indeling van de gebieden aan de Maasvlakte 2 
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Hoe, waar en met wie werken we aan voor jullie:  
De NKV is met spotbeheerders en andere vrijwilligers bij twee overleggen betrokken. De 
overige deelnemers in deze overleggen behartigen de belangen van overheden, bedrijven, 
natuur, recreanten en bewoners. Rekening houdend met de diverse belangen, spreken we 
met hen over of en hoe we de kitespots kunnen behouden. Het gaat dan bijvoorbeeld over 
veiligheid van kiters/andere strandgebruikers en behouden van natuurwaarde (vaak vogels). 
Uiteindelijk zal er voor het kitesurfen een vergunning natuurwet moeten komen. Dat is met 
alle belangen op Maasvlakte 2 complex. 
 
In de vorige update kon je alles lezen over de intrekking van het “Aanwijzingsbesluit 
Kitesurfen Maasvlakte 2” per 1 januari 2022, waardoor kitesurfen nergens meer zou zijn 
toegestaan. Bij P5-P6 gaan de werkzaamheden gestart en zal dit verbod ingaan. Voorlopig 
kunnen we blijven kitesurfen bij de Slufter en het Bad- en Naakstrand. Alle betrokken 
partijen richten zich nu op de behoud opties hiervan. 
 
Slufter, Bad- en Naaktstrand (B+C):  

- Waar staan we en hoe verder? 
Voor de Slufter is er een unieke werkgroep gestart met als leden de gemeente Rotterdam, 
Rijkswaterstaat, Provincie Zuid Holland, Havenbedrijf Rotterdam, Natuurverenigingen, Zuid 
Hollands Landschap, Reddingsbrigade en NKV. Samen discussiëren we over wat er nodig is 
om een gedragen aanwijzingsbesluit en vergunningaanvraag te vormen. Dit overleg is 2-
wekelijks en geeft heel veel inzicht in elkaars belangen en levert langzaamaan over en weer 
meer begrip voor elkaar op.  

- Aanwijzingsbesluit 2022 
Bij het intrekken van het aanwijzingsbesluit MV2 stond het al vast dat er een aangepast en 
vernieuwd aanwijzingsbesluit moest gaan komen om recreatie op MV2 zeker te stellen. In 
het nieuwe aanwijzingsbesluit worden 3 zones opgenomen Slufter (B), Bad- en Naaktstrand 
(C) en resterende strand waaronder P5-P6 (D). Het nieuwe aanwijzingsbesluit moet aan 
diverse eisen voldoen die door de bevoegde gezagen getoetst en gewogen worden.  

- Wel of niet verbod op kiten?  
De inhoudelijke discussie daarvoor is eigenlijk nog maar net gestart. De werkgroep heeft als 
1e wapenfeit een advies voor een “voorlopig’ aanwijzingsbesluit aan gemeente Rotterdam 
opgeleverd. Hierin staat dat we onder enkele voorwaarden hier kunnen blijven kitesurfen. De 
voorwaarden zijn:  

1. De opdracht voor het uit voeren van de (passende) beoordeling wordt zo snel als 
mogelijk vergeven. NB. Een ecologisch bureau beoordeelt of en onder welke 
condities kitesurfen mogelijk is  

2. De tijdelijke gedoogsituatie is max 2 jaar geldig 
3. Handhaving zal strikt zijn. 

a. In het bijzonder Grensovertredingen van Slufter naar rustgebied  
b. Ongewenst gedrag naar handhaving 

4. Op korte termijn wordt invulling gegeven aan de voorwaarden om aan het Bad- 
en naaktstrand te kunnen kitesurfen 

5. Tussentijdse negatieve effecten op veiligheid en natuur worden vertaald naar 
eventuele beperkingen voor recreatie (incl. kitesurfen) 

6. Mogelijkheid tot periodieke sluitingen van de Slufter om gedrag van 
vogelpopulaties te monitoren. N.b. Ze hebben ons er nog niet van kunnen 
overtuigen dat dit voor het verkrijgen van een passende beoordeling noodzakelijk 
is. 

P5-P6: Wavekiten bij P5 t/m P6? 
- Officieel per 01-01-2022 verboden. 
- Niet tijdens werkzaamheden 
Vanaf half februari 2022 mag en kan je de Prinses Maximaweg en het strand vanaf P1 
t/m P6 niet betreden. De toegangsweg is voor de veiligheid van mensen gesloten. Er 
vinden dan met groot materieel bouwvoorbereidingen plaats en er worden vervolgens 
windturbines geplaatst. Of het na de werkzaamheden veilig is om te Wavekiten is in 
onderzoek.  



-  
 
Er wordt door een onafhankelijk organisatie een risico-analyse met conclusies gemaakt. Een 
werkgroep met daarin Eneco, Rijkswaterstaat, gemeente Rotterdam en NKV zal dit proces 
begeleiden. We hebben daarvoor o.a. video’s nodig van: 

- Twintip Kitesurfen 
- Wavekiten 
- Foil kiten 
- Wing foilen 

 
De video’s gebruiken we om te laten hoe verschillend de disciplines zijn. Belangrijk bij de 
risicobeoordeling. Je kan video’s opsturen naar oostvoorne@kitesurfvereniging.nl 
 
Resume  
Wij beseffen dat we voor de kiters die bij Slufter en Badstrand kitesurfen voorlopig goed 
nieuws hebben. Maar voor de wavekiters van P5 en P6 dus niet.  
Ons doel is en blijft dat de komende tijd alle kitedisciplines een goede en veilige plek aan de 
stranden aan Maasvlakte2 krijgen/behouden.  
 
Jullie NKV MV2 team sluit nu af voor 2021, het was een bijzonder roerend jaar. Koppijn, 
frustratie, kleine successen, veel herhaling, verdieping in oude en nieuwe samenwerkingen 
en zelfs soms geen tijd om te kiten door alle overleggen en voorbereidingen. We zouden het 
zo weer doen….. 
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