Strand Noordpier kent 3 zones waar de volgende activiteiten zijn toegestaan:
Zone 1 Recreatiegebied
- Strandrecreatie
- Zwemmen
- Golfsurfen (zie spelregels)
- Balsporten (geen golf)
- Wandelen
Zone 2 Activiteitengebied
- Blokarten
- Vliegeren
- Kitesurfen
- Balsporten (geen golf)
- Paardrijden (zie spelregels)
- Kitebuggyen (zie spelregels)
- Golfsurfen (zie spelregels)
- Activiteiten georganiseerd door evm-bureaus
- Wandelen
Zone 3 Recreatiegebied
- Strandrecreatie
- Zwemmen
- Balsporten (geen golf)
- Wandelen

Spelregels
Voor zone 2 geldt dat er een strook van 40 meter tot aan de vloedlijn vrij moet zijn voor wandelaars,
zodat zij niet gehinderd worden door de activiteiten.
Paardrijden
- Tijdens het hoogseizoen (1 april – 1 oktober) is paardrijden niet toegestaan.
- Buiten het hoogseizoen is paardrijden toegestaan tussen de Noordpier over het
recreatiestrand en het activiteitenstrand richting Beverwijk en vice versa.
- Tijdens drukke dagen mag niet langs de vloedlijn worden gereden.
Kitebuggyen
- Bij strandpaviljoen Timboektoe is een genummerd hesje verkrijgbaar dat verplicht is om te
dragen tijdens het kitebuggyen. Ook worden hier de regels uitgereikt die je verplicht bent na
te leven.
- Je moet WA verzekerd zijn.
- Het is niet toegestaan te kitebuggyen bij grote drukte op het strand.
- Je respecteert andere strandgebruikers en brengt ze niet in gevaar. Houd afstand!
- Houd extra rekening met mogelijke schrikreacties van kinderen en dieren.
- Kitebuggyers van rechts hebben voorrang.
- Aanwijzingen van toezichthouders en politie moeten direct worden opgevolgd.
Golfsurfen
- De surfer op de golf heeft voorrang op de surfer die richting zee peddelt.
- De eerste surfer op een golf heeft voorrang op degene die later arriveert en/of nog peddelt.
- Communiceer! Maak duidelijk kenbaar wat je van plan bent als er meer surfers tegelijk op
een golf staan.
- Het is verboden te snaken. Jij peddelt voor de golf en de andere surfer peddelt achter je
langs om ‘jouw’ golf af te pakken.
- Zwemmers hebben altijd voorrang op surfers.
- Aanwijzingen van toezichthouders en politie moeten direct worden opgevolgd.
Honden
Het hele jaar toegestaan. Vanaf 1 april – 1 oktober in de recreatiezones aangelijnd (zone 1 en 3).
De spelregels zijn belangrijk om het leuk en veilig te houden voor iedereen.
Houd je daarom goed aan de regels!

