Persbericht
Zandvoort aan Zee, 26 september 2016

Zandvoort goes Wild! in oktober
In oktober is de Bronsttijd onder de honderden damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen
grenzend aan de zuidrand van Zandvoort aan Zee. Tijdens de bronsttijd gaan de mannetjesherten de
strijd met elkaar aan om te bewijzen dat zij de sterkste zijn en het vrouwtje verdienen. Deze strijd begint
met het typische ‘burl’-geluid, gevolgd door de jacht en het uiteindelijke gevecht.
Ter ere van dit unieke paringsritueel wordt Zandvoort aan Zee in oktober wild. Tijdens Zandvoort goes
Wild! organiseert VVV Zandvoort iedere week verschillende burlwandelingen waarbij geïnteresseerden
onder begeleiding van een gids op zoek gaan naar de burlende herten. Gezien de grote populatie herten
in het gebied worden deze altijd wel gevonden.
Behalve het feit dat oktober de bronsttijd is, is het ook de laatste maand waarin de seizoenspaviljoens
op het strand mogen staan. Het is dus de laatste kans om te genieten van de grote diversiteit onder de
paviljoens. Vanaf 1 november kunnen bezoekers nog terecht bij één van de vijf jaarrond
strandpaviljoens voor een versnapering na een strandwandeling. Zandvoort goes Wild! wordt
aangegrepen om ook hierbij stil te staan door middel van een eindfeest op het strand en verschillende
Wild!-menu’s.
Behalve de burlwandelingen en Wild!-gerechten, worden er verschillende andere activiteiten
georganiseerd die passen in het Zandvoort goes Wild!-thema. Zo organiseert Jump Xl verschillende
activiteiten voor alle leeftijden op hun trampolines, heeft Center Parcs Park Zandvoort een vol
programma en wordt er als afsluiting van de herfstvakantie op zaterdag 22 oktober een drive-in
Bioscoop georganiseerd op Circuit Park Zandvoort!
Voor meer informatie over Zandvoort goes Wild!, de Wild! Drive-in Bioscoop en kaartverkoop voor de
Wild! Drive-in Bioscoop kijk je op www.zandvoortgoeswild.com.
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