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Wie Texel zegt, zegt onthaasten. Strandliefhebbers vinden hier hagelwitte, uitgestrekte 
zandstranden. Texelaren weten het: voor rust ga je naar het zuidelijkste puntje van het 
eiland. Hier, bij het dorpje Den Hoorn, ligt Paal 9. De weg naar het vernieuwde 
strandpaviljoen is al een belevenis op zich. U doorkruist namelijk een stuk niemands-
land, een ruig landschap waar Schotse hooglanders heer en meester zijn. Het 
paviljoen staat ter hoogte van strandpaal 10.33. Hoe zit dat? Wel, tot 1983 stond het 
houten gebouw bij paal 9. Bij storm en hoogwater beukten de golven tegen de 
wanden, het hele pand dreigde in zee te spoelen. Er moest iets gebeuren. Een paar 
honderd meter verderop verrees een nieuw paviljoen – natte voeten zijn sindsdien 
verleden tijd. • www.texel.net & www.paal9.nl

Het volkslied van Vlieland zegt 
eigenlijk alles: 

Er ligt aan ’t ruwe Noordzeestrand

Beschermd door duinenrij

Een plekje grond in omtrek klein

Gering ook van waardij

Hoe klein het echter ook mag zijn

Wij houden ’t hoog in eer

Geen land op aard’ dat meer bekoort

Geen plekje boeit er meer

U leest het: aan de rand van de 
Waddenzee is het goed toeven. 
Uren dwalen door bos en duin 
om vervolgens uit te komen bij 

een van de fijnste stranden en 
strandpaviljoens. Strandpaviljoen 
’t Badhuys is in 2017 uitgeroepen 
tot beste strandpaviljoen van 
Nederland. Dit vanwege de 
aandacht voor de schone 
omgeving, goede service en de 
pure gerechten die chef Emiel en 
zijn team op uw bord toveren. 
Geïnspireerd door de seizoenen, 
maar zeker ook door deze 
prachtige locatie. 
• www.vlieland.net &  
www.badhuys.com

Glaasje bubbels, loungesofa’s… Dat is Bergen aan Zee. Luieren op hoog 
niveau. Het wordt hier ook wel ‘Ibiza aan de Noordzee’ genoemd. Zoals je in 
Ibiza – buiten al het feesten – kunt baden in luxe, zo kan dat in Bergen aan 
Zee ook. Strandgasten komen hier in een van de stijlvol ingerichte strand-
paviljoens oesters met een glaasje champagne wegspoelen. Maar er is meer. 
Het strand ligt midden in de natuur, met aan de noordkant de duinen van 
Schoorl en aan de zuidkant het Noordhollands Duinreservaat. Beide heerlijke 
plekken voor een mooie wandeling. De rustigste stranden vindt u ten zuiden 
van strandpaviljoen Blooming Beach (van Hotel Blooming) en ten noorden 
van strandpaviljoen Noord. • www.vvvhartvannoordholland.nl

Het strand van Zoutelande, met  
de torenhoge duinen, ligt  heerlijk 
beschut en wordt ook wel de 
Zeeuwse Rivièra genoemd. BLØF 
schreef niet voor niets een nummer 
over dit Walcherse kustdorp. 
Wat maakt de Zeeuwse stranden, 
en met name Zoutelande, nou zo 
bijzonder? Allereerst valt op dat 
hier plekken te vinden zijn zonder 
enige bebouwing. Best uniek in 
Nederland, toch? Ook fijn: vanaf de 
hoge duinen heb je een prachtig 

uitzicht op de enorme schepen 
die hier vlak voor de kust voorbij-
varen. Voor een hapje, drankje en 
frisse douche hoeft u niet ver te 
lopen: op het strand staan fijne 
strandpaviljoens, waaronder het 
rolstoelvriendelijke paviljoen De 
Branding. Vergeet u niet even 
Domburg, Zoutelande of Renesse 
in te gaan voor een drankje met 
Zeeuwse bolus? ‘Daar aan die kust, 
de Zeeuwse kust…’ 
• www.vvvzeeland.nl

Ten noorden van Bergen vindt u Hargen aan Zee. Een vrij jonge badplaats die begin 
jaren zeventig werd aangelegd. Sinds 2015 ligt er zelfs een lagune… 
Het bekende natuurgebied de Kerf ligt op slechts twee kilometer afstand, evenals de 
Hondsbossche Duinen, het nieuwe duingebied bij de Hondsbossche Zeewering. Van 
een echt dorp is hier eigenlijk geen sprake, Hargen aan Zee bestaat uit een heerlijk 
strand met een handjevol paviljoens. Het grote voordeel van deze badplaats: het 
parkeerterrein ligt op nog geen vijf minuten van de strandopgang. Ook aan minder-
validen is gedacht: bij strandpaviljoen Hargen kunt u een ‘Jutter’ lenen, een rolstoel 
met speciale luchtbanden die gemakkelijk door het zand te duwen is. De strandtent 
ligt aan een aantal populaire ANWB-fiets- en -wandelroutes en er is een fietsservice-
punt. Dus mocht u panne krijgen, dan kunt u uw fiets hier repareren. 
• www.strandpaviljoenhargen.nl

De 11 aangenaamste zandstranden     van Nederland
Geen plekje boeit er meer dan   Vlieland

Hargen aan Zee  alleen voor échte strandliefhebbers

Wie niet van honden houdt, kan misschien 
beter een ander strand kiezen. Op het strand 
van IJmuiderslag, ten zuiden van kilometer-
paal 57,5, zijn honden namelijk het hele jaar 
door welkom. Dit in tegenstelling tot veel 
andere stranden.
IJmuiderslag ligt ten zuiden van het strand 
van IJmuiden aan Zee. Het hele jaar door zijn 
hier twee strandpaviljoens en verschillende 

watersportcentra geopend. IJmuiden is een 
havenstad en dat maakt het een plek van 
rauwe schoonheid, stoer vanwege de 
industrie. Met brede duinen vol bunkers en 
een zee waar altijd wel een enorm schip aan 
de horizon verdwijnt. Met een enorm 
sluizencomplex en vele vissersboten, jachten 
en schepen. Genoeg te zien!
• www.vvvijmuidenaanzee.nl

Hét strand voor (honden)baasjes is  IJmuiderslag 

Tot Paal 9 een en al rust op  Texel

Zoutelande  de Zeeuwse Rivièra

Een strand op stand  Bergen aan Zee
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