
Ameland

Het kleine Waddeneiland Ameland doet niet onder voor de 
grote Waddeneilanden. Het Friese eiland behoort namelijk 
met onder andere zijn zandduinen tot een van de mooiste 
gebieden van Nederland en is zeker weten het eiland van de 
rust en ruimte. Op de kilometerslange brede zandstranden 
kun je eindeloze strandwandelingen maken en niemand 
tegenkomen. Heerlijk toch? Of stap op de fiets en ontdek het 
wad, de duinen, de heide en weilanden. VVV Ameland heeft 
een leuke fietsroute samengesteld waarbij je fietst langs ver-
schillende lokale producenten. Tijdens je fietstocht kun je een 
bezoek brengen aan de bierbrouwerij, de kaasboerderij of 
een korenmolen. Even relaxen op het strand? Ga naar Beach-
club The Sunset op het Hollumse strand. Er hangt hier niet 
alleen een relaxte sfeer, je kunt tijdens een goede maaltijd 
ook genieten van een prachtige zonsondergang! Eettip; koop 
Fries Suikerbrood bij een bakker en je dag kan niet meer stuk.

Bergen aan Zee

Het artistieke kustplaatsje Bergen aan Zee mag niet
ontbreken in deze top zes. Dit plaatsje in Noord-Holland 
ligt net als Egmond aan Zee middenin het Noord-Hollands 
Duinreservaat waar je diverse wandel- en fietstochten kunt 
maken. Daarnaast ligt het kilometerslange zandstrand aan 
je voeten. Geen moment om je te vervelen dus! Bergen aan 
Zee is populair onder surfers, dit dankzij de vele “goede” 
golven; niet te hoog, niet te laag en redelijk veel achter elkaar.
Op slechts vijf kilometer van de badplaats ligt het
kunstenaarsdorpje Bergen. Door de jaren heen heeft 
dit plaatsje, evenals Bergen aan Zee, veel kunstenaars 
aangetrokken die vaak hun stukken tentoonstellen in 
galerieën en in Museum Kranenburgh. Ook wordt in Bergen het
jaarlijkse muzikale evenement Jazz and Sail festival gehouden.
Kinderen kunnen hun lol op in het Zeeaquarium. Een goede 
restauranttip? ZilteZoen direct aan de kust is een aanrader!
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Callantsoog
In de kop van Noord-Holland ligt een van Nederlands
oudste badplaatsen; Callantsoog. Het gezellige centrum 
met diverse winkeltjes, restaurantjes en cafés ligt direct 
achter de duinen. Het fijne zandstrand is één van de
mooiste en schoonste stranden van Nederland en biedt genoeg
vertier voor een heel weekend. Het witte strand is vaak 
gezellig druk, maar nooit overvol. Heb je trek gekregen?
Neem dan plaats bij een van de strandtenten. Bij onder
andere WOEST kun je terecht voor een Broodje Mokum
of een gebakken scholfilet.
Ten zuiden van Callantsoog ligt een duinenrij met
daarachter een trekvogelgebied bestaande uit duinen,
weidevlakten, moeras,
dennenbos en de grootste 
natuurlijke duinmeren
van Europa.
Dit natuurgebied biedt
samen met natuurreservaat
’t Wildrijk diverse fiets- en
wandelmogelijkheden.

Texel
Met een lengte van 25 km en een breedte van 8 km is Texel 
het grootste Nederlandse Waddeneiland. Het eiland heeft 
maar liefst 18 km zandstrand en telt zelfs de meeste zonuren 
van heel Nederland. Het Nationaal Park Duinen van Tex-
el beslaat bijna het gehele duingebied op dit eiland en is 
de perfecte plek voor eindeloze wandelingen. Op sommige
plekken waan je je voor even alleen op de wereld…
Op het eiland zijn diverse leuke bezienswaardigheden te
ontdekken, zoals de rode vuurtoren, het Walvisvaardershuisje
en centrum Ecomare, een zeeaquarium, een natuurmuseum
en een dierenopvang in één. Wil je het eiland helemaal 
overzien? Beklim dan De Hoge Berg. Dit is het hoogste punt
van Texel en vanaf hier heb
je een prachtig uitzicht over 
het Waddeneiland.
Eten-op-het-strand-tip; 
Strandpaviljoen Paal 21,
te vinden aan de rand van
badplaats De Koog, grenzend 
aan de natuurgebieden
De Muy en De Nederlanden.

Egmond aan Zee
Een waar paradijs voor zonaanbidders, wandelaars
en fietsfanaten. Ten eerste biedt het brede Egmondse
zandstrand genoeg vertier; maak een heerlijke strand-
wandeling tot Bergen aan Zee, ga vliegeren of plof neer 
op het goed onderhouden, witte strand en word een tintje 
bruiner. De badplaats Egmond aan Zee grenst aan het 
Noord-Hollands Duingebied waar je prachtige wandel- en 
fietstochten kunt maken. De vuurtoren van Egmond aan 
Zee, de J.C.J. van Speijk, is waarschijnlijk het meest gefo-
tografeerde en geschilderde bouwwerk uit de omgeving. 
De inwoners van de badplaats zijn trots op “hun” vuurtoren.
De vuurtoren is een van de oudste, nog actieve, vuurtorens
van Nederland. In het centrum
van Egmond tref je 
historische vissershuisjes,
gezellige winkeltjes en
diverse eetgelegenheden 
aan. Maar lunchen of 
dineren doe je natuurlijk op 
het strand. Onze favoriet; 
Strandpaviljoen De Schelp.

Cadzand-Bad
De meest zuidelijke badplaats van Nederland is Cadzand-Bad.
Door de Deltawerken zijn de stromingen van de Noordzee 
veranderd en is het zandstrand van Cadzand de beste plek
om te zoeken naar oude haaientanden en schelpen.
Het landschap rondom de badplaats is getekend door een 
eeuwenlange strijd tegen de zee. De schorren, de slikken, 
de kaden en de dijken zijn sporen van dit rijke verleden. 
Stap op de fiets of trek je wandelschoenen aan en maak 
via de oude dijken kennis met het landschap van Zeeland. 
Maar…het strand is natuurlijk de ultieme trekpleister van 
Cadzand-Bad. Ga lekker lui in de zon liggen of maak een 
“heilzame” strandwandeling. Deze kustplaats is namelijk 
een heilzame zeebadplaats.
Dat houdt in dat het zilte
zeewater, het getij, de
luchtstromen en het zonlicht
bijdragen aan je gezondheid.
Tip voor een lunch of diner:
het luxe restaurant Pure C
aan het strand van Cadzand.



Vouwinstructies

Print de pdf en leg deze op een vlakke ondergrond

Vouw deze daarna in de lengte 3x

Vouw deze 1x in de lengte dubbel

Veel plezier!
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