
Hollands Glorie

Sint Maartenszee is een badplaats in de kop van Noord-Holland. 
In het voorjaar staat de omgeving hier letterlijk in bloei. 
Sint Maartenszee bevindt zich midden in de zogenaamde 
Noordelijke Bollenstreek, het grootste aaneengesloten bloembol-
lengebied ter wereld. Het strand is hier schoon en breed en er 
zijn twee strandpaviljoens voor de nodige versnaperingen. In de 
buurt van Sint Maartenszee liggen mooie kustplaatjes als het 
bruisende Callantsoog, Julianadorp aan Zee, Groote Keeten, 
Schoorl, Petten, Egmond aan Zee en Bergen aan Zee. Bent u een 
vogelaar? Even buiten het centrum ligt natuurreservaat Het 
Zwanenwater, dé plek om vogels te spotten.
• www.hollandbovenamsterdam.nl

Noordwijk aan Zee behoort volgens ‘National 
Geographic’ tot de mooiste stranden ter 
wereld. De Zuid-Hollandse badplaats eindigde 
op plaats 13 van de 21. Daar mogen we best 
trots op zijn…
Noordwijk staat tussen grote namen: Sunset 
Beach in North Carolina, Shell Beach in 
Australië, Papakōlea Beach in Hawaii en Blue 
Bay op Mauritius. Een hele eer, maar niets 
nieuws aldus de Noordwijkers. Noordwijk 
heeft een oude staat van dienst en is al sinds 
1866 een badplaats. Mensen kwamen van 

heinde en verre, vaak per koets, om hier van 
de zee te genieten. Het zeewater zou een 
medicinale werking hebben. In deze tijd werd 
ook de eerste paal geslagen van Grand Hotel 
Huis ter Duin. Nog steeds is Noordwijk in trek 
en nog steeds is Huis ter Duin, samen met 
het bijbehorende Breackers Beach House, 
een plek van allure. Ook als u niet in het hotel 
logeert kunt u in dit strandpaviljoen een hapje 
en drankje nuttigen. 
• www.noordwijk.info &
www.breakersbeachhouse.nl

Sint Maartenszee   badplaats tussen de bloemen

Kijkduin is kleinschaliger dan zijn buur 
 Scheveningen. En dat is precies de charme. 
Het Deltaplein met zijn restaurants en winkel-
tjes aan de boulevard krijgt een metamorfose. 
Maar, genietend van de zon, zee en het strand 
merkt u weinig van deze verbouwing. Kijkduin 
heeft een prachtig strand, natuurgebied 
en dito duinen. Goed voor uren wandel- en 
fietsplezier. Wat Kijkduin uniek maakt is 
schiereiland de Zandmotor, aangelegd in 

2011. De Zandmotor steekt één kilometer ver 
in zee en is aan het strand twee kilometer 
breed. Een mooi voorbeeld van bouwen met 
de natuur, met het doel duinen en stranden 
op een veilige breedte te houden. 
Voor een versnapering heeft u keuze uit ver-
schillende strandpaviljoens. Onze aanrader: 
strandpaviljoen De Kwartel, achter de duinen 
van de Vogelwijk. 
• www.denhaag.com & www.dekwartel.nl

          De rustige buur van Scheveningen:  Kijkduin

                                    Badplaats met allure  Noordwijk aan Zee

De 11 aangenaamste zandstranden     van Nederland


