Blue Flag: Criteria stranden en zwemvijvers 2019 – kort
overzicht
Bewustmaking en educatie
1: Er is informatie over Blue Flag aanwezig.
2: Minstens vijf educatieve activiteiten in functie van duurzaamheid worden aangeboden.
3: De meest recente informatie over de zwemwaterkwaliteit wordt duidelijk zichtbaar
bekendgemaakt.
4: Informatie over duurzaamheid, natuurgebieden, ecosystemen en culturele sites worden
gecommuniceerd.
5: Er is een informatiepaneel met een plattegrond van het strand, waarop de voorzieningen in
pictogrammen staan aangegeven.
6: Een reglement over het strandgebruik wordt gecommuniceerd.

Waterkwaliteit
7: Het strand voldoet aan de technische en frequentie-eisen inzake staalname.
8: De waterkwaliteit wordt geanalyseerd.
9: Het strand wordt niet aangetast door lozingen van industrieel afval of rioolwater.
10: Het strand voldoet aan de criteria van de microbiologische parameters Escherichia Coli (E-Coli)
en Intestinale Entrococcen.
11: Het strand voldoet aan de criteria van de fysische parameters.

Milieu- en duurzaamheidsmanagement
12: Een werkgroep strandbeheer ziet toe op de criteria. (aanbevolen criterium)
13: Het strand voldoet aan wet- en regelgeving.
14: Kwetsbare gebieden worden specifiek beheerd.
15: Het strand is proper.
16: Algenvegetatie hoort thuis op het strand.
17: Er zijn voldoende vuilnisbakken aanwezig, die zijn goed onderhouden en worden regelmatig
geleegd.
18: Het strand bezit faciliteiten om recycleerbaar afval te verzamelen.
19: Er zijn voldoende sanitaire voorzieningen.
20: De sanitaire voorzieningen worden proper gehouden.
21: Het sanitair is aangesloten op een rioleringssysteem.
22: Kamperen, verkeer en sluikstorten op het strand is gereglementeerd.
23: De toegang voor honden, paarden en overige huisdieren is gereguleerd.
24: Gebouwen en strandfaciliteiten worden goed onderhouden.
25: Koraalriffen en zeegrasbedden worden gemonitord.
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26: Duurzame mobiliteit wordt gepromoot. (aanbevolen criterium)

Veiligheid, dienstverlening en toegankelijkheid
27: Veiligheidsmaatregelen worden toegepast.
28: EHBO-materiaal is beschikbaar op het strand.
29: Er zijn rampenplannen om het hoofd te bieden aan milieurampen.
30: Het divers gebruik van het strand wordt goed beheerd om conflicten of ongelukken te
voorkomen.
31: Veiligheidsmaatregelen om de strandgangers te beschermen zijn van kracht.
32: Op het strand is drinkwater ter beschikking. (aanbevolen criterium)
33: Ten minste één strand binnen de gemeente of uitbating is toegankelijk voor personen met een
handicap en heeft voorzieningen daarvoor.
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