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Bart van Wegen
General Manager Landal Beach Resort Ooghduyne

Graag heet ik u namens het gehele team 

van Ooghduyne hartelijk welkom in de 

Kop van Noord-Holland. Dagelijks mag 

ik, als General Manager, genieten van 

deze prachtige natuurrijke omgeving met 

in elk seizoen zijn eigen schoonheid. 

In het voorjaar staat Julianadorp in  

het teken van de prachtige kleurrijke 

bloembollenvelden. Wist u dat ons  

park in het grootste aaneengesloten 

bloembollengebied ter wereld ligt?  

Maak heerlijke fiets- en wandeltochten  

of sluit aan bij een bloembollenexcursie 

en leer meer over de velden.

Es freut mich, Sie im Namen 

des gesamten Teams am 

Kop van Noord-Holland, dem 

sogenannten Kopf der Pro-

vinz Nordholland, begrüßen zu dürfen. 

Jeden Tag darf ich als General Manager 

die wunderbare Natur in der Umgebung 

erleben, die sich in jeder Jahreszeit in 

ihrer eigenen Schönheit zeigt. 

Im Frühling steht Julianadorp im  

Zeichen der wundervollen bunten 

Blumenfelder. Wussten Sie, dass unser 

Park im weltweit größten zusammen-

hängenden Gebiet mit Blumenfeldern 

liegt? Unternehmen Sie doch einmal eine 

herrliche Tour mit dem Rad oder zu Fuß. 

Oder nehmen Sie an einem begleiteten 

Ausflug zu den Blumenfeldern teil, bei 

dem Sie viel Wissenswertes erfahren.

Julianadorp hat die meisten Sonnenstun-

den in den Niederlanden. Und dann 

müssen Sie natürlich zum wundervollen 

Strand, der in unmittelbarer Nähe liegt. 

Freuen Sie sich im Sommer auf scheinbar 

Julianadorp heeft de meeste zonuren 

van Nederland, en dat komt goed uit met 

het prachtige strand dat naast de deur 

ligt. Geniet in de zomermaanden van 

heerlijke lange stranddagen. Handdoek, 

badkleding, zonnebrandcrème, emmer 

en schepje mee? Meer is er niet nodig.

De herfst leent zich uitstekend voor 

uitstapjes met het gezin. De regio biedt 

vertier voor jong en oud. Beleef het stoe-

re karakter van Den Helder in één van de 

vele musea, laat je onderdompelen in de 

Noord-Hollandse cultuur in Schagen of 

Alkmaar of maak kennis met Werelderf-

endlose Tage am Strand. Also Handtuch, 

Badebekleidung, Sonnenbrandcreme, 

Eimer und Schaufel einpacken! Mehr 

brauchen Sie gar nicht.

Der Herbst eignet sich hervorragend für 

Ausflüge mit der Familie, denn in der 

Umgebung wird viel für Jung und Alt 

geboten. Erleben Sie in einem der vielen 

Museen den markigen Charakter von 

Den Helder, tauchen Sie in den Städten 

Schagen oder Alkmaar in die Kultur von 

Nordholland ab und – nicht ganz un-

wesentlich – lernen Sie das Weltkulturer-

be Wattenmeer kennen.

Im Winter geht es mit Schal, Mütze 

goed de Waddenzee.

In de winter met muts op en wanten 

aan de regio in. In de hoofdstraat van 

Den Helder staat een heuse ijsbaan en 

er worden gezellige Kerstmarkten geor-

ganiseerd. Koud geworden? Het recept 

is héérlijke warme chocolademelk met 

slagroom om weer op te warmen.

Op het park kunt u rustig bijkomen in het 

subtropische zwembad, terwijl de kids 

van de glijbaan afroetsjen. Na een lange 

dag vol belevenissen kunt u terecht bij 

Brasserie Sandz en Restaurant Steaks & 

Burgers voor een welverdiend diner.

und Handschuhen in die Natur. In der 

Hauptstraße von Den Helder steht eine 

echte Eisbahn. Außerdem werden dort 

stimmungsvolle Weihnachtsmärkte  

organisiert. Ist Ihnen kalt geworden?  

Da hilft unser Geheimrezept: ein heißer 

Kakao mit Schlagsahne, damit Ihnen 

wieder warm ums Herz wird.

Im Park können Sie im subtropischen  

Schwimmbad ausspannen, während  

die Kids die Wasser-rutschbahn unsicher 

machen. Nach einem langen Tag voller 

Erlebnisse servieren wir Ihnen in der 

Brasserie Sandz und im Restaurant 

Steaks & Burgers ein wohlverdientes 

Abendessen.

Welkom op Beach Resort Ooghduyne
Treed in de voetsporen van Napoleon en 
bezoek het spannendste fort van Nederland. 
Ga zelf op avontuur in- én om het fort. Daal 
af in het fort en ga op ontdekkingsreis door 
eeuwenoude gangen. Of sta oog in oog 
met haaien en roggen in het zeeaquarium!

Ontdek de geschiedenis van 

Fort Kijkduin

Fort Kĳ kduin  |  Museum

Fort Kĳ kduin  |  Aquarium

Atlantikwall Centrum |  Expositie

Beide musea bezoeken?
Dat kan met een combiticket! Deze is 
na aankoop 7 dagen geldig. Wil je het 
hele jaar langs komen? Ga dan voor 
een jaarkaart.

Den Helder maakte deel uit 
van de Atlantikwall, die door de 
Duitse bezetter gebouwd werd in 
de Tweede Wereldoorlog. In de 
restanten van een indrukwekkend 
gebouw uit deze periode is hét 
Atlantikwall Centrum gevestigd.

Admiraal VerHuellplein 1  |  1789 AX Huisduinen  |  0223 612 366  |  fortkijkduin.nl 

R.W. van de Wintstraat 41  |  1789 BB Huisduinen  |  0223 752 293  |  atlantikwallcentrum.nl
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31Schagerbrug

Goedereede

Schoorl

Kapelle

Hoenderloo

Lisserbroek

Haelen

Halsteren

Ziud-Scharwoude

Ameide

Hank

Valkenburg

Rijsbergen

Vledder

Nieuw Bergen

Wanroij

Voorthuizen

Oosterhout

Zundert

Gasselternijveen

Stein

Dreumel

Sloten

Heino

Roggel

Slootdorp

Wijk bij Duurstede

Haastrecht

Vroomshoop

Berltsum

Boskoop

Onstwedde

Zuidland

Wassenaar-Vroondaal

Keijenborg

Beesel

Ooltgensplaat

Esch

Drogeham

Berlicum

Susteren

Hollum

Westzaan

Uddel

Pesse

't Veld

Nieuwerkerk 
a/d IJssel

Rucphen

Grubbenvorst

Hellendoorn

Rheden

Den Dungen

Zetten

Rolde

Bodegraven

Dirksland

Swifterbant

Bilthoven

Middenbeemster

Papenhoven

Nieuwerbrug

Hoevelaken

Reeuwijk

Bourtange

Landsmeer

's-Gravenpolder

Driebruggen

Zevenhuizen

Rijsenhout

Midwoud

Elim

Echt

Ter Aar

Vriezenveen

Melissant

Elburg

Schinnen

A�erden

Roelofarends-
veen

Wehl

Reuver

Midsland

Meerkerk

Luyksgestel

Dronrijp

Aalden

Driel

Montfoort

Hilvarenbeek

Zwanenburg

Baarlo

Haarle

Oudenbosch

Tienray

Velserbroek

Cothen

Spekholzerheide

Woubrugge

Zevenhuizen

Philippine

Schoondijke

Tollebeek

Hillegom

Vlagtwedde

Monnickendam

Zevenbergen

Noord-Scharwoude

Hoeven

Leimuiden

Ilpendam

Asten

IJzendijke

Biddinghuizen

Langeraar

Gramsbergen

Oud-Alblas

Eemnes

Geesteren

Ysselstein

Oldebroek

Opheusden

Kootwijkerbroek

Hazerswoude-dorp

Borger

Nistelrode

Rockanje

Bocholtz

Wieringerwerf

Nieuw-Loosdrecht

Moerdijk

Voorschoten

Haulerwijk

Kessel

't Zand

Avenhorn

Spaarndam

Linne

Giessenburg

Schinveld

Nieuwkoop

Giesbeek

Silvolde

Benschop

Doorwerth

Hazerswoude-Rijndijk

Venhorst

Oost-Vlieland

Gorssen

Roodeschool

Borgharen

Noordbroek

Workum

Oostvoorne

Heinkenszand

Boekel

Willemstad

Udenhout

Lieden

Albergen

Hattem

Ochten

Piershil

Odoorn

Beek en Dal

Uithuizen

Zwammerdam

Garyp

Honselersdijk

Nieuw-Beijerland

Simpelveld

Budel

Wynewald

Kwintsheul

Ouderkerk a/d IJssel

Bosch en Duin

Beusichem

Vierlingsbeek

Creil

Lobith

Klundert

Haaren

Egmond aan
den Hoef

War�um

Metslawier

Eefde

Sint-Philipsland

Nieuw-Amsterdam

Muntendam

Harreveld

Zegveld

Oostburg

Nederweert

VreelandVoorhout

Someren

Ba�o

Nijhoarne

Zwaanshoek

Kortgene

Oirsbeek

Almere-Hout

Wanssum

Bestmen

Den Hoorn

Gendringen

Stavoren

Wijhe

Oudkarspel

Malden

Overloon

Wateringen

Fijnaart

Zuid-
Beijerland

Mill

Thorn

Tzummarum

Muiderberg

Sint Anthonis

Elst

Pannerden

Giethoorn

Numansdorp

Helvoirt

Holwerd

Montfort

Beetsterzwaag

Wehe-
Den Hoorn

Mijnsheerenland

Terwolde

Bovensmilde

Beneden-
Leeuwen

Lievelde

Breukelen

Poeldijk

Klaaswaal

Stramproy

Nieuwleusen

Ulrum

Den Dolder

Saasveld

Oude Pekela

Zeddam

Oosterend

Kamperland

Strijen

Nieuwkuijk

Donkerbroek

Nagele

Balkbrug

Vlijmen

Borssele

Renswoude

Bedum

Mook

Norg

Hulst

Oost-Souburg

Kollum

Wijk aan Zee

Munster-
geleen

Alphen

's-Gravendeel

Witmarsum

Abcoude

Voorst

Callantsoog

Loppersum

Gendt

Wieringerwaard

Mantgum

Ouderkerk a/d 
Amstel

Uitgeest

Wessem

Nispen

Arnemuiden

Oostzaan

Steenwijkerwold

Ferwert

Varsseveld

Heusden

Sint-Maartensdijk

Bleiswijk

Noordwolde

Monster

IJsselmuiden

Diepenheim

Bergschenhoek

Beek

Woudenberg

Neer

Spierdijk

Vries

Hoogersmilde

Wagenborgen

Nieuw-Weerdinge

Wouw

Beekbergen

Sluis

Serooskerke

Elsloo

Oude Tonge

Hoogerheide

Drunen

Surhuisterveen

Sint Pancras

Ossendrecht
Sevenum

Otterlo

Siddeburen

Zelhem

Dinteloord

Maasdam

Bloemendaal

Easterein

Grave

Ouddorp

Steenbergen

Wervershoof

Puttershoek

Woudsend

's-Gravenzande

Bergeijk

Schoonoord

Sassenheim

Doesburg

Hallum

Schildwolde

Noordeloos

Zaamslag

Bergharen

Maasdijk

Tynaarlo

Millingen 
a/d Rijn

Akersloot

U�elte

Gronsveld

Hengevelde

Winkel

Zwartemeer

Herpen

Wormer

Werkendam

Sliedrecht

Wilnis

Eerbeek

Odijk

Erp

Koudekerke

Bleskensgraaf

Feanwalden

Hasselt

Doorn

Diepenveen

Opmeer

Hardinxveld-
Giessendam

Overdinkel

Arkel

Midwolda

Steenderen

Beek

Westwoud

Heerjansdam

Vogelwaarde

Zandvoort

Aduard

Heukelum

Oudeschild

Buren

Engelen

Ederveen

Berkel-Enschot

Diever

Axel
Aardenburg

Almen

Wirdum

Middelharnis

Haps

Grootegast

De Krim

Ravenstein

Minnertsga

Vorden
Soesterberg

Ewijk

Maarssen

Sint Jansteen

Vessem

Geertruidenberg

Gemonde

Zoutelande

Oudemirdum

De Harkema

Blaricum

Lemelerveld

Vuren

Amerongen

Bergentheim

Marum

Boekelo

Ruinerwold

Bellingwolde

Hummelo

Breskens

Lith

Ursem

Sluiskil

Venhuizen

Ballum

Kloosterzande

Obdam

Assendelft

Elspeet

Stroe

Schijndel

De Steeg

Boven-Hardinxveld

Eersel

Urmond

Medemblik

Hulsen

Neck

Herwijnen

Heeze

Schaijk

Valburg

Harmelen

Gasselte

Oosteinde

De Lier

Tuitjenhorn

Breezand

Westkapelle

Balk

Horst

Appelscha

De Bilt

Den Ham

Schimmert

Wedde

Brakel
Stellendam

Limmen

Leende

Hoek van Holland

Rijnsburg

Hoorn

Oostkapelle

Hapert

Schipluiden

Hollandscheveld

Tegelen

Spaubeek

Meijel

't Harde

Menaam

Wijster

Asperen

Maasland

Nieuw-Lekkerland

Halle

Velden

Chaam

Sint-Michiels-
gestel

Zeeland

Baarle-Nassau

Noordwijk-Binnen

Kloostertille

Waarland

Luttenberg

Santpoort-Zuid

Sas van Gent

Hoogkerk

Ruurlo

Anna Paulowna

Heteren

Marknesse

Marken

Gameren

Gilze

Sint-Nyk

Domburg

Rozenburg

Maartensdijk

Opperdoes

Rijen

Lent

Sellingen

Loon op Zand

Limbricht

Nibbixwoud

Kortenhoef

Slagharen

Vriezenveensewijk

Koewacht

Bakel

Dodewaard

Nijkerkerveen

Rhoon

Middelbeers

De Koog

Nuth

Nieuwstadt

Badhoevedorp

Waalre

Oldeberkoop

's-Heerenhoek

Ammerzoden

Heeswijk Dinther

Oosterhesselen

Gaanderen

Makkum

Reusel

Oosterbeek

Oudewater

Arcen

Egmond-Binnen

Alblasserdam

Heesch

Poortugaal

West-Terschelling

Kaatsheuvel

Swalmen

Epse

Wolphaartsdijk

Hedel

Exloo

Abbekerk

Hardegarijp

Lage Mierde

Halfweg

Hoornaar

Veere

Aalst

Maarn

Santpoort-Noord

Tubbergen

Born

Kesteren

Beek

Enter

Rutten

Broek in Waterland

Egmond aan Zee

Bakkefean

Garderen

Warmenhuizen

Ge�en

Mierlo

Spijk

Den Oever

Lopik

Maarheeze

Horn

Kerkdriel

Nieuwe Niedorp

Nederhorst Den Berg

Eenrum

Vijfhuizen

Heythuysen

Aalst

Julianadorp

Uithuizermeeden

Zuidbroek

Wissenkerke

Lewedorp

Waspik

Noordwijk aan Zee

Belfeld

Brouwershaven

Oudehaske

Seisbierum

Maurik

Nieuwendijk

Cadier en Keer

Ootmarsum

Koudum

Wapenveld

Andelst

Voerendaal

Groesbeek

Son en
Breugel

Usquert

Edam

Nuland

Oentsjerk

Diessen

Burgh-Haamstede

Rhenen

Haaften

2e Exloërmond

Holten

Lekkerkerk

Tolkamer

Almkerk

Eijsden

Kockengen

Krimpen a/d Lek

Ternaard

Oerterp

Eenrum

Velsen-Noord

Laren

Schoonebeek

Buren

Vollenhove

Beltrum

Noordwijkerhout

Baexem

Leens

Moergestel

Weerselo

's-Heerenberg

Liessel

Bennekom

Heumen

Waardenburg

Peize

Oirschot

Maasbree

Renesse

Jubbega

Bennebroek

Molenheide

Heeg

Zoutkamp

Krabbendijke

Veen

Winsum

Muiden

Meerssen

Liempde

Tholen

Andel

Oosthuizen

Oldemarkt

Stiens

Middelstum

Kruiningen

Petten

Biervliet

Hippolytushoef

Smilde

Markelo

Sint-
Oedenrode

Aarle-Rixtel

Deurningen

Nieuwe Pekela

Dinxperlo

Loenen a/d
Vecht

Lieshout

Wijk en Aalburg

Spijk

Groet

Ens

Emmer-
Compascuum

Didam

Scherpenzeel

Brielle

Molenhoek

Doornenburg

Hoogwoud

Veenhuizen

Kollumerzwaag

Moerkapelle

Hansweert

Olst

Harskamp

Beesd

Heel

Nieuwveen

Panningen

IJlst

Linschoten

A�erden

Ten Boer

Hindeloopen

Scheemda

Dussen

Heenvliet

Bemmel

Cadzand

Gemert

Wommels

Bunde

De Rijp

Sint-Annaland

Westerbork

Middenmeer

Nieuw-Wehl

Woudrichem

Marrum

Achterveld

Harkstede

Overasselt

Zoeterwoude-
dorp

Posterholt

Sleeuwijk

Giessen

Havelte

De Westereen

Delden

Barger-
Compascuum

Yerseke

Heeten

Vinkeveen

Loenen

Moordrecht

Slochteren

Maasbracht

Abbenbroek

Aerdenhout

Zwartsluis

Schiermonnikoog

Koudekerk a/d Rijn

Heijen

Ruinen

De Lutte

Nieuweschans

Hengelo

Wergea

Grijpskerk

Lunteren

Dwingeloo

Wognum

Angerlo

Sint-Anne

Wemeldingen

Bunnik

Annen

Ooij

Vaals

Schoonhoven

Bakhuizen

Geervliet

Oldehove

Laren

Melick

Bathmen

Erica

Gulpen

Leersum

Austerlitz

Brummen

Bruinisse

Sint-Willebrord

Herckenbosch

Kudelstaart

Andijk

Rossum

Stompetoren

Nijeveen

Margraten

Rouveen

Stolwijk

Vaassen

Den Bommel

Niekerk

Hoogkarspel

De Wijk

Glanerbrug

Blijham

Drempt

Bergambacht

Made

Vlodrop

Heinenoord

Buitenpost

Nes

Terheijden

Wolfheze

Zwartewaal

Oud-Gastel

Ellecom

Sint-Niklaas

Lokeren

Temse

Eeklo Berchem

Boom

Lier

Schoten

Kapellen

Herentals
Mol

Lommel Neerpelt

Peer
Bree

Beveren

Eschweiler

Jülich

Würselen

Heinsberg

Goch

Weeze

Kevelaer

Geldern

Rees

Vreden

Stadtlohn

NordenBorkum

Berkel en Rodenrijs

Nootdorp

Stede Broec

Kalmthout

Beuningen

Maaseik

Raamsdonksveer

Maarssenbroek

Bunschoten-
Spakenburg

Naarden

Beek en Donk

Bavel

Ulvenhout

Teteringen

Aalten

Emmeloord

Den Burg

Terneuzen

Franeker

Aalsmeer

Dokkum

Goor

Ommen

Brunnsum

Wageningen

Gouda

Waddinxveen

Bladel

Venray

Eelde-
Paterswolde

Lichtenvoorde

Zuidhorn

Driebergen

Coevorden

Barneveld

Leerdam

Soest

Goes

Blerick

Enschede

Harlingen

Groenlo

Velp

Veghel

Schagen

Veldhoven

Burgum

Alphen a/d
 Rijn

Dalfsen

Tiel

Denekamp

Schiedam

Druten

Valkenswaard

Geleen

Meppel

Hoogvliet

Zuidlaren

Zwijndrecht

Duiven

Wezep

Hellevoetsluis
Spijkenisse

Kerkrade

Woerden

Leek

Kampen

Uden

Borne

Oud-
Beijerland

Roermond

Bergen

Waalwijk

Lemmer

Gennep

Zevenaar

Boxtel

Damwoude

Mijdrecht

Vlaardingen

Geldrop

Sittard

Grou

Heemstede

Hoogeveen

Boxmeer

IJsselstein

Leusden

Zuidwolde

Putten

Winschoten

Hendrik-Ido-Ambacht

Stadskanaal

Dongen

Staphorst

Gorredijk

Hoofddorp

Culemborg

Maassluis

Papendrecht

IJmuiden

Weesp

Etten-Leur

Middelburg

Lochem

Ridderkerk

Haren

Ermelo

Capelle a/d IJssel

Diemen

Wierden

Neede

Joure

Goirle

Bolsward

Musselkanaal

Wassenaar

Geldermalsen

Zierikzee

Vlissingen

Oisterwijk

Oldenzaal

Lisse

Gieten

Barendrecht

Nuenen

Heerhugowaard

Landgraaf

Harderwijk

Vught

Beerta

Deurne

Genemuiden

Klazienaveen

Eibergen

Weert

Nieuw-Vennep

Ter Apel

Urk

Purmerend

Voorburg

Den Helder

Winsum

Nunspeet

Krommenie

Oosterwolde

Heerde

Castricum

Borculo

Leidschendam

Huizen

Oss

Roden

Naaldwijk

Nieuwegein

Hoensbroek

Hoorn

Baarn

Helmond

Losser

Krimpen a/d IJssel

Almere-Haven

Hoogezand-
Sappemeer

Wolvega

Doetinchem

Beverwijk

Dieren

Heemskerk

Cuijk

Vianen

Rijssen

Epe

Zeist

Wijchen

Nijverdal

Twello

Bergen op 
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2AL
2-Pers.

Appartement
Ferienwohnung

Apartment 

4B2
4-Pers.

Villa

4CD
4-Pers.

Hondenvilla
Hunde-Villa

Dog villa

6CT
6-Pers. 

Villa
Extra toegankelijk

Barrierefrei+
Accessible+ 

Accommodatie - Unterkunft - Accommodation

4B1
4-Pers.

Appartement
Ferienwohnung

Apartment 

4L1
4-Pers.

Villa

6D1
6-Pers.

Villa

6D2
6-Pers. 

Villa

6CK
6-Pers.

Kindervilla
Kinder-Ferienhaus

Children's villa

6LK
6-Pers.

Kindervilla
Kinder-Ferienhaus

Children's villa

8L1
8-Pers. 

Villa

8L2
8-Pers. 

Villa

8LK
8-Pers.

Kindervilla
Kinder-Ferienhaus

Children's villa

6L1
6-Pers. 

Villa

12C
12-Pers. 

Villa 

16L
16-Pers. 

Villa 

22L
22-Pers. 

Villa 

10FL
10-Pers.

Villa

10L1
10-Pers.

Villa 
Niet in verhuur
Nicht in der 
Vermietung
Not for rent

2AL
2-Pers.

Appartement
Ferienwohnung

Apartment 

4B2
4-Pers.

Villa

4CD
4-Pers.

Hondenvilla
Hunde-Villa

Dog villa

6CT
6-Pers. 

Villa
Extra toegankelijk

Barrierefrei+
Accessible+ 

Accommodatie - Unterkunft - Accommodation

4B1
4-Pers.

Appartement
Ferienwohnung

Apartment 

4L1
4-Pers.

Villa

6D1
6-Pers.

Villa

6D2
6-Pers. 

Villa

6CK
6-Pers.

Kindervilla
Kinder-Ferienhaus

Children's villa

6LK
6-Pers.

Kindervilla
Kinder-Ferienhaus

Children's villa

8L1
8-Pers. 

Villa

8L2
8-Pers. 

Villa

8LK
8-Pers.

Kindervilla
Kinder-Ferienhaus

Children's villa

6L1
6-Pers. 

Villa

12C
12-Pers. 

Villa 

16L
16-Pers. 

Villa 

22L
22-Pers. 

Villa 

10FL
10-Pers.

Villa

10L1
10-Pers.

Villa 
Niet in verhuur
Nicht in der 
Vermietung
Not for rent

Ingang - Eingang - Entrance

Naar het strand - Zum Strand - To the beach

Strand - Beach

Zee - Meer - Sea

Duingebied
Dünengebiet
Dune area

Wijzigingen voorbehouden
Änderungen vorbehalten
Subject to changes - 06-2018

A1 =  Receptie, VVV-informatiepunt, bowlingbanen en 
indoorspeelplaats 
Rezeption, Tourist-Information, Bowling und 
Indoorspielplatz 
Reception, tourist  
information, bowling and indoor playground

A2 =  Zwembad, zwemmersbar, bubbelbad
  Hallenschwimmbad, Schwimmerbar, Sprudelbad
  Swimming pool, swimmers bar, whirlpool
A3 = Fietsenstalling (fietsverhuur via de receptie)
   Fahrradraum (Fahrradvermietung an der 

Rezeption) - Bike shed (bike rental at reception)
A4 = Brasserie Sandz, terras en airtrampoline
  Brasserie “Sandz”, Terrasse und Air-Trampolin
  Sandz Brasserie, terrace and airtrampoline
B =  Family-baan voor beginners 

Family-Bahn für Anfänger 
Family course for beginners

C = A-status golfbaan (alleen geldig met GVB)   
  A-status Golfplatz (nur zugänglich mit Platzreife) 
   A-status Golf course (only accessiblewith  

valid proof)
D = Driving Range ‘on water’
E = Putting & Chipping green
F = Afvalcontainer – Müllcontainer – Garbage container
G =  Steaks & Burgers, Juliana’s vergaderen, feesten 

en partijen, golfreceptie - Restaurant ‘Steaks & 
Burgers’, Juliana’s Veranstaltungsräume, Golf-
Rezeption - Steaks & Burgers, Juliana’s meetings, 
parties, golf reception

H = Midgetgolf (verhuur via receptie)
  Minigolf (Vermietung an der Rezeption)
  Midgetgolf (rental at reception)
I = All-weather-tennisbaan (verhuur via receptie)
  Allwetter-Tennisplatz (Vermietung an der Rezeption)  
  All-weather tennis court (rental at reception)

J = Glascontainer – Glass container 
K =  Kano’s (verhuur via receptie) - Kanus (Vermietung 

an der Rezeption) – Kanus (rental at reception)
L = Speeltuin – Spielplatz – Playground
M = Afvalcontainer – Müllcontainer 
  Garbage container

 = Parkeerplaats – Parkplatz – Parking place
 = Plattegrond/infokast – Parkplan/Informationen

  Map/information
 = Voet- / fietspad – Fahrad- / Wanderweg 

  Bicycle- / footpath

Alle Wandel-/fiets in- en uitgangen worden ‘s avonds gesloten! 

Alle Wander-/Fahrrad Ein- und Ausgänge sind abends  

geschlossen! - At night all foot and bicycle entrances and exits  

will be closed!

Plattegrond & faciliteiten

Reserveer nu voor uw volgend verblijf 
uw favoriete accommodatie op dit park. 
U betaalt dan geen voorkeurskosten. 
Vraag ernaar bij de receptie.

Reservieren Sie jetzt Ihren nächsten Aufenthalt in diesem Park. 
Sie zahlen keinen Aufpreis für Buchungen mit Sonderwunsch.
Weitere Informationen erhalten Sie an der Rezeption.

Reserve your favourite accommodation for your next stay 
on this park now and save the regular bookings preference 
costs. For more information contact the reception.

Gratis voorkeursboeking
Kostenloser Sonderwunsch

Free bookings preference

Belangrijke
telefoonnummers

Wichtige
Telefonnummern

Important
telephone numbers

Alarmnummer Notruf Alarmnumber 112

Bij calamiteiten Bei dringenden Notfällen In case of emergency +31 (0) 10-750 69 13

EHBO Erste Hilfe First Aid +31 (0) 223-64 01 00

Huisartsenpraktijk Koegras 
(op werk-dagen tot 17.00 uur)

Hausarztpraxis Koegras 
(Mo-Fr bis 17.00 Uhr)

Family doctor Koegras  
(mo-fr till 17.00 o’clock)

+31 (0) 223-64 14 77

Huisartsenpost 
(na 17.00 uur en tijdens 
weekenden en feestdagen)

Hausärztlicher Notdienst 
(nach 17.00 Uhr und an 
Wochenenden bzw. 
Feiertagen)

Doctors post 
(after working hours, during 
weekends and holidays)

+31 (0) 223-67 04 70

Politie Polizei Police 0900-8844

Ter waarde van 
Wert - worth:

F 18,75

Parkplan & Einrichtungen  - Map & facilities

Golfbaan Ooghduyne
+31-(0)223 69 12 25

Restaurant Juliana’s
+31-(0)223 64 01 12

Uitgang 
Ausgang 

Exit

Ooghduyne
Zoveel te beleven!
So viel zu erleben!

Midgetgolfen
Wie slaat er een hole-in-one? 

Op onze dagelijks geopende 18-holes 
midgetgolfbaan is alles mogelijk. Heb jij wel 

zin in een rondje, haal je scorekaart, 
golfclubs en ballen gewoon bij de receptie.

Minigolf
Wer schlägt ein Hole-in-one?  

Auf unserer täglich geöffneten Minigolf
anlage mit 18 Stationen lässt sich auch 
spontan viel erleben. Wie wär‘s mit einer 

Runde? Punktekarte, Golfschläger und Bälle 
sind an der Rezeption erhältlich.

Brasserie Sandz
Een moderne, maar huiselijke ambiance, 
een ruim en sfeervol terras, de heerlijkste 

hapjes en drankjes…
bij Brasserie Sandz is genieten 

onvermijdelijk!

Brasserie Sandz
Ein modernes, aber häusliches Ambiente, 

eine großzügig angelegte und stimmungs-
volle Außenterrasse, herrliche Häppchen und 
Getränke... in der Brasserie Sandz ist Genuss 

ganz einfach vorprogrammiert.

Bowlingpret
Vier banen, veertig pins … bowlen op  

Ooghduyne is altijd een goed idee.  
En met de automatisch in te stellen  

kindvriendelijke “gootbumpers” maakt 
iedereen kans op een spare of strike!

Bowling 
ein Riesenspaß für die ganze Familie

Vier Bahnen, vierzig Pins ...  
Bowling in Ooghduyne, das ist immer eine 

gute Idee.  Und mit dem automatisch 
einstellbaren „Kinder-Bumper-System“ 

kann jeder einen Spare oder Strike werfen.

In de pedalen, ontdek de regio
Ooghduyne is het ideale vertrekpunt voor 
de fraaiste fietstochten: laat je al trappend 
betoveren door de mooiste vergezichten. 

Bedwing de duinen, kijk uit over het 
uitgestrekte polderlandschap en kom bij 

met een heerlijk kopje koffie op één van de 
vele terrasjes die de prachtige historische 

dorpjes in de omgeving rijk zijn.

In die Pedale treten 
und die Region entdecken

Ooghduyne ist der ideale Ausgangspunkt 
für die schönsten Radwandertouren: Lassen 
Sie sich von den wunderbaren Ausblicken 
unterwegs verzaubern! Erkunden Sie die 
Dünen, blicken Sie über die ausgedehnte 

Polderlandschaft und entspannen Sie sich 
bei einer herrlichen Tasse Kaffee in einem 
der vielen Straßencafés, die überall in den  
wunderbaren historischen Dörfern in der 

Umgebung zu einer Pause einladen.

Indoorspelen
Kom heerlijk ravotten in onze 300 m² 
binnenspeeltuin. Klauter op de houten 

stormbaan, daag je vriendjes of 
vriendinnetjes uit tijdens een interactief spel, 

speel in het houten huis, en dans mee 
met de minidisco en het meeleeftheater 

van het F&E team. 

Volop zwemplezier
In zwembad Ooghduyne in Julianadorp 

spat het plezier er vanaf! 

De 61 meter lange glijbaan en het stuwende 
water van de stroom versnelling staan garant 

voor onvervalste waterpret. 

Ontdekkingsreis te water
De Natuurroute, de Dorpsroute, de 

Boerenlandroute of de Stad&Stellingroute... 
Kanöen in de Kop van Noord-Holland is een 

sportieve, en misschien wel de leukste 
manier om de omgeving te leren kennen. 

Vanaf Ooghduyne ga je te water, 
om vervolgens al peddelend jouw 

route naar keuze te volgen.

Auf Entdeckungsfahrt im Wasser
Die Natuurroute, die Dorpsroute, die 

Boerenlandroute oder die Stad&Stelling-
route... Kanufahren im nördlichen Zipfel von 

Nordholland ist eine sportliche, vielleicht 
aber vor allem die schönste Art, 

die Umgebung zu erkunden. Ab Ooghduyne 
entscheiden Sie sich, welche Strecke auf dem 

Wasser Sie paddelnd zurücklegen möchte.

Fun & Entertainment
In alle Nederlandse vakanties 

worden er op ons park diverse leuke 
activiteiten geor ganiseerd door 

ons entertainmentteam. 

Indoor-Spielen
Wer ist mit dabei? Einfach herrlich, auf 

unserem 300 m² großen Innen spielplatz zu 
spielen: klettern auf der Hindernisbahn aus 

Holz, mit allen Freundinnen und Freunden bei 
einem interaktiven Spiel gemeinsam lachen, 

das Holzhaus erkunden, bei der Minidisco 
mittanzen und beim MitmachTheater vom 

F&E-Team eine ganz neue Rolle spielen. 

Badespaß in Hülle und Fülle
Im subtropischen Schwimmbad Ooghduyne 

in Julianadorp ist das feucht-spritzige 
Schwimmvergnügen vorprogrammiert. 

Die 61 Meter lange Wasserrutsche und das 
stauende Wasser der Stromschnellen garantieren 

hundertprozentigen Badespaß. 

Fun & Entertainment
In allen niederländischen Ferienzeiten 

werden in unserem Park viele 
tolle Aktivitäten von unserem 

Entertainment-Team organisiert. 

Steaks & Burgers
Geniet van de heerlijkste gerechten van 

de grill. Dat smaakt echt naar meer! 
Speciaal voor de kinderen is er een 

kinderhoek en kinderkaart.

Steaks & Burgers
Lassen Sie sich die köstlichsten 
Gerichte vom Grill schmecken! 

Das macht Appetit auf mehr. Speziell  
für unsere jüngeren Gäste haben wir  

eine Kinderecke und eine eigene  
Kinder-Speisekarte.



“Fahren Sie mit einem echten Fischkutter auf das Wattenmeer und entdecken Sie alles, was 
das Meer zu bieten hat. An Bord werden Sie leidenschaftliche Geschichten über das Leben im 
und um das Wattenmeer hören, ein Spaß für Jung und Alt! De Groot Recreatie bietet lustige 
und lehrreiche Bootsausflüge an, Rabattkarten sind an der Rezeption erhältlich.”

“Mein Tipp: einen Ausflug zum Marine Museum in Den Helder zu machen. In das Marinemuseum 
können Sie die Marine Wirklich erleben. Auch Lernen Sie Seehelden kennen, die Geschichte und 
Entwicklung der Technologie an Bord. Werfen Sie auch Ein blick auf ein echtes U-Boot”

Amber
“Ga de Waddenzee op met een echte viskotter en ontdek wat de zee allemaal te bieden heeft. 
Aan boord wordt er vol passie vertelt over het leven op en om de Waddenzee, leuk voor jong 
en oud! De Groot Recreatie bied leuke en educatieve vaartochten aan, u kunt kortingskaar-
ten verkrijgen bij Landal Ooghduyne.” 

Jill 
“Mijn tip is om een uitje te maken naar het Marine Museum in Den Helder. Het Marine Museum is 
dé plek waar je de marine echt kunt beleven. Ontmoet zeehelden, leer over de geschiedenis en over 
de ontwikkeling van techniek aan boord en neem een kijkje aan boord van een echte onderzeeër”

8

Tips van
ons team!

9

“Möchten Sie frische Luft am Meer schnuppern? Dann entscheiden Sie sich für einen Nachmittag  
mit Blokarting, auch bekannt als Strandsegeln. Eine Hand am Lenker und die andere auf dem Schoß, 
mit der Sie das Segel ziehen können. Damit können Sie Ihre eigene Geschwindigkeit bestimmen.
Schnallen Sie sich an, setzen Sie Ihren Helm auf und rasen Sie über den Strand!”

Amy
“Wil je lekker uit waaien aan zee? Kies dan voor een middag blokarten, ook wel strandzeilen  
genoemd. Een hand aan het stuur en de andere hand aan de schoot waarmee je het zeil aan kan  
trekken. Hier mee bepaal je zelf de snelheid. Gordel om, helm op en heerlijk racen over het strand!”

Marit
 “Het is erg leuk om eens langs de Helderse Vallei te gaan, een mooi bezoekerscentrum met een  
kinderboerderij waar de geitjes gevoerd mogen worden. Verder is er een blote voeten pad, uitkijktoren, 
openlucht theater en de Klim vallei. Daarnaast kunt u er een heerlijke wandeling door het bos maken. 
Kortom, een hele dag gezelligheid voor het hele gezin!”

“Es ist wirklich schön, dem Helderse Vallei einen Besuch abzustatten. Zu diesem schönen  
Besucherzentrum gehört auch eine Tierwiese, auf der die Ziegen gefüttert werden dürfen. Außerdem  
erwartet Sie dort ein Barfußpfad, ein Aussichtsturm, ein Freilufttheater und das Kletter-Tal.  
Darüber hinaus können Sie eine herrliche Wanderung durch den Wald machen. Kurz gesagt:  
ein abwechslungsreicher Ausflug für die ganze Familie!“



fun
fun

#fun

Actie voor groot en klein...

Een dagje uit in Noord Holland met de kinderen 

betekent pret en plezier. Maar ook ‘grote kinderen’ 

komen ruimschoots aan hun trekken.

1110

ESCAPE ROOM 
  SCHAGEN

Beleef een fantastisch avontuur 
met het hele gezin, familie of 
vrienden in 1 van de geweldig 
mooie escape rooms van Escape 
Room Schagen. 

Los samen met je eigen SIRI, genaamd 

Luna, het raadsel op rondom Nora’s  

overlijden in Space Lab. Steel het recept 

voor de befaamde bonbons van Sammy 

Sweettooth in lekkerste escape room van 

Nederland, The Chocolate Factory.  

Of wil jij liever onder leiding van onze  

eigen El Profesor een overval op een bank 

plegen in La Casa de Dinero?

Escape Room Schagen

Grotewallerweg 3-04, 1742NM Schagen

T: 0224-422123

www.escaperoomschagen.nl

Voor welk escape avontuur kies jij?

Lentetuin Breezand
Sportcomplex ZAP

Ceresplein 1 1764 HD BREEZAND

OPENINGSTIJDEN 

Do 3 maart 2022 10:00 - 19:00 uur, 

vr 4 maart 2022 10:00 - 19:00 uur, 

za 5 maart 2022 10:00 - 19:00 uur, 

zo 6 maart 2022 10:00 - 19:00 uur, 

ma 7 maart 2022 10:00 - 19:00 uur.

info@lentetuin.nl

Bloemendagen 

Poldertuin Anna Paulowna

De bollenvelden staan in bloei en kleu-

ren en geuren komen u tegemoet. Vijf 

dagen lang staan er door heel Anna 

Paulowna, Breezand en Wieringer-

waard tientallen mozaïeken. Deze staan 

in tuinen tentoongesteld en zijn voor ie-

dereen te bewonderen. Met een deelne-

merslijst en plattegrond kunt u een rou-

te rijden of fietsen langs alle mozaïeken. 

Dagelijks zijn de mozaïeken, werkstuk-

ken en straten te bewonderen. ‘s Avonds 

zijn de meeste verlicht.

Za 16 april 2022 10:00 - 20:00 uur, 

Zo 17 april 2022 10:00 - 20:00 uur, 

Ma 18 april 2022 10:00 - 20:00 uur, 

Di 19 april 2022 10:00 - 20:00 uur, 

Wo 20 april 2022 10:00 - 20:00 uur. 

Julianapop Julianadorp
Julianapop is ook weer zo’n mooi mu-

ziekfeest in de regio dat wij graag tip-

pen. Een breed en gezellig programma 

zorgt elk jaar weer voor een prachtig 

evenement in Julianadorp. Evenemen-

tenterrein deze ligt aan de Schoolweg 

en Zuiderhaaks, 18 juni, 2022.

Indian Summer Festival 
Indian Summer Festival vindt dan plaats 

op zaterdag 25 juni 2022 en de Cam-

ping Weekender van vrijdag 24 tot en 

met zondag 26 juni 2022. 

Waar: Geestmerambacht Langedijk

lijstje!
Wat staat er op de planning? 
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In Den Helder, op een steenworp afstand 

van de boot naar Texel, ligt het Marine-

museum. Wie de marine echt wil bele-

ven is hier aan het goede adres. Snuif de 

zilte zeelucht op en stap aan boord van 

een echte onderzeeboot. Ervaar 500 jaar 

marinegeschiedenis in onze monumen-

tale gebouwen en maak ook kennis met 

de hedendaagse marine.

Het Marinemuseum is gevestigd op de 

Oude Rijkswerf. Hier werden vroeger ma-

rineschepen gebouwd en onderhouden. 

In de Geschutmakerij staat de geschiede-

nis van de Rijkswerf en de techniek ach-

ter de marine centraal. In de interactieve 

tentoonstelling ‘Schip en Werf’ kan de 

bezoeker klinken, lassen, touwknopen, 

lading hijsen of het geschut bedienen. 

 Moderne technieken kunt u ervaren in 

het brughuis van geleidewapenfregat De 

Ruyter. Het opvallendste kenmerk van 

het geleidewapenfregat is de metersho-

ge radarbol bovenop het brugdeel. In de 

bol ervaar je welke windkracht de met 

20 omwentelingen per minuut draaien-

de radar veroorzaakte.

NEEM EEN KIJKJE IN 
DE ONDERZEEBOOT!
Onderzeeboot Tonijn (1966-1991) werd 

bij de werf Wilton-Fijenoord in Schiedam 

gebouwd. De Nederlander M.F. Gunning 

ontwikkelde het principe van de driecilin-

der voor onderzeeboten. Deze construc-

tie verbeterde de stabiliteit waardoor de 

boot dieper kon duiken dan andere on-

derzeeboten uit dezelfde tijd. De beman-

ning bestond uit 67 leden.

De Tonijn is nog helemaal in oude 

staat. Klim door het luik, kijk door de 

periscoop en luister naar de spannen-

de verhalen van onze suppoosten. 

Velen van hen hebben aan boord van 

een onderzeeboot van deze 

klasse gevaren!

Koop online alvast uw entreebewijs op:

MARINEMUSEUMStap aan boord! 

www.marinemuseum.nl

Bezoek Hollands Kroon!
Goede accommodaties, restaurants, bijzondere musea, cultureel erfgoed, 
watersport, plezierjachthavens en vergeet natuurlijk onze Agri & Food business 
niet met als topper: de tulp! Hollands Kroon heeft het allemaal. Wees welkom en 
bezoek ons mooie gebied! Lees meer op www.bezoekhollandskroon.nl.
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OPENINGSTIJDEN:
Mei t/m oktober

ma. t/m zo.: 10.00 tot 17.00 uur

November t/m april*

di. t/m zo.: 10.00 tot 17.00 uur

* Tijdens officiële schoolvakanties zijn 

wij op maandag geopend.

#fun
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#fun
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Popweekend Schagen
Het Popweekend Schagen is één van 

de hoogtepunten op de evenementen-

kalender van de Stichting Evenementen 

Schagen. Dit is een Popfestival in Scha-

gen met bekende toppers, veel regio-ta-

lenten en bands en artiesten voor jong 

en oud. Dit alles speelt zich af op twee 

podia op de Markt, rondom de kerk in 

Schagen. Op vrijdag is altijd de aftrap 

met Binnenpop in de vele horecagele-

genheden.

Op de Markt in Schagen, 

5 t/m 7 augustus 2022

Nazomeren in Niedorp
Tijdens dit gastvrije en gratis evenement 

in onderstaande kernen van (v/h ge-

meente Niedorp) gemeente Hollands 

Kroon, kunt u van 10.00 uur tot 17.00 

uur genieten van tuinen, muziek, kunst, 

musea etc. In de speciale nazomerkrant 

staat aangegeven welke tuinen etc. 

meedoen. Deze krant kunt u krijgen op 

de adressen in de kernen. Alle deelne-

mers aan het evenement hebben een 

nazomervlag hangen. Dit zijn de vol-

gende kernen: Haringhuizen, Barsin-

gerhorn, Winkel, Nieuwe Niedorp, Oude 

Niedorp, ‘t Veld, Lutjewinkel, Zijdewind 

en Kolhorn.

Za 20 augustus 2022 09:00 - 23:00 uur, 

Zo 21 augustus 2022 09:00 - 23:00 uur.

Kermis Julianadorp
De kermis Julianadorp, ook wel dorper 

kermis genoemd, 

26 t/m 29 augustus 2022

Weekmarkt Schagen
Centrum Schagen

In Schagen Marktstad kun je iedere don-

derdag terecht op de weekmarkt tussen 

08:45 uur en 13:00 uur. 

Markt  27 mei 2021 t/m 1 januari 2030 

Do 08:45 - 13:00 uur.

lijstje!
Wat staat er op de planning? 

Vrijdagmarkt Wognum
Elke vrijdag staan de marktlieden voor 

je klaar op de markt Wognum. Er staan 

verschillende marktkramen opgesteld 

met een diversiteit aan producten. Zodra 

je de eerste stap op deze weekmarkt zet, 

krijg je een gezellig ons-kent-ons dorps-

gevoel. De vrijdagse weekmarkt begint 

om 10:00 uur en duurt tot 17:00 uur.

Ideaal voor vroege vogels die de hele 

dag de tijd hebben om hun wekelijkse 

boodschappen voor het weekend in te 

slaan.

Wekelijkse markt Hoorn
Iedere zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur 

is er een weekmarkt met ruim 50 kra-

men, gevestigd in de gezellige Hoornse 

binnenstad over het Breed, Gedempte 

Turfhaven, de Gouw en de Nieuwstraat.

365 DAGEN GEOPEND!

BOEK NU JE VERBLIJF IN HET PLOPSA HOTEL 
AAN DE BELGISCHE KUST MET 5% KORTING 

DANKZIJ DE ACTIECODE ‘8027’ VIA 
WWW.PLOPSAHOTEL.COM

Actiecode actief tot en met 15 juli 2023.  
Voorwaarden: www.plopsa.nl/voorwaarden

HHOOTTEELL
KOOP NU JE TICKET ≥1M VOOR PLOPSA INDOOR COEVORDEN, 

PLOPSALAND DE PANNE, PLOPSAQUA DE PANNE, 
PLOPSA INDOOR HASSELT, PLOPSA STATION ANTWERP, 

PLOPSAQUA LANDEN-HANNUIT EN PLOPSA COO
MET €5 KORTING OP DE REGULIERE KASSAPRIJS DANKZIJ 

DE ACTIECODE ‘8027’ VIA WWW.PLOPSA.NL
Actiecode actief tot en met 15 juli 2023.  

Voorwaarden: www.plopsa.nl/voorwaarden

€25 KORTING
TOT

5% KORTING

365 DAGEN GEOPEND!

VOORDELIG

NAAR DE  -PARKEN!
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BELEEF HET MEE IN HET REDDINGMUSEUM

Een museum voor jong en oud
Ervaar bijvoorbeeld hoe windkracht 

10 aanvoelt, beleef de wilde zee met 

de vaarsimulator en verstuur zelf een 

bericht in morse. Het museum is heel 

kindvriendelijk. Je kunt in een redding-

boot of op een waterscooter klimmen 

en zelf aan het hand aangedreven zoe-

klicht draaien. En moet je in de meeste 

musea fluisteren of op z’n minst je stem 

dempen, hier kijkt niemand op als je de 

scheepsbellen luidt. 

Beukende golven, gestrande schepen en uitrukkende redding

boten! Het Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers is dé plek 

waar je van alles te weten kunt komen over het Nederlandse  

reddingwezen. Ervaar hoe het is om redder te zijn en laat je mee

slepen in de spannende verhalen over verschillende redders. 

Het museum is meer dan een mu-

seum voor kinderen: modellen, in-

strumenten en authentieke zwart-

wit films spreekt jong en oud aan. 

Er is onder andere aandacht voor 

de redders, bijzondere reddingacties, 

reddingboten, de reddingmaatschap-

pij, scheepscommunicatie, navigatie en 

reddingmateriaal. 

Vaar mee in een 
echte reddingboot!
Aan de steigers van het Reddingmuseum 

vind je de prachtige, nog varende, histo-

rische reddingboten die onderdeel uit-

maken van de collectie van het museum. 

Reddingboot Johan de Witt maakt tijdens 

de dagen dat het museum geopend is, 

uitgezonderd de winterperiode, tussen 

13.00 en 16.00 uur rondvaarten in de 

binnenhaven voor  € 3,50 per persoon. 

Expositie Gezonken Reddingen
Deze prachtige tentoonstelling vertelt de 

verhalen van een aantal legendarische 

reddingacties op en rond de Haaks-

gronden en de schepen die tijdens de 

reddingacties zijn vergaan. Met prach-

tige beelden, geluiden en een zee aan 

informatie over deze reddingacties en 

alle gevonden scheepwrakken op de 

zeebodem.  

Audiotours
Bezoekers van het museum krijgen gra-

tis een audiotour aangeboden. Voor kin-

deren is er een speciale audiotour. Deze 

kinderaudiotour is een leuke afwisseling 

van vragen, kijken, luisteren en doen.

 

Het Reddingmuseum is onderdeel van 

Willemsoord, een voormalige scheeps- 

en onderhoudswerf. Met de audiotour 

Willemsoord die buiten het museum 

start beleef je prachtige verhalen die 

verscholen zijn op dit terrein. Deze ac-

tiviteit kun je doen zonder het museum 

te bezoeken. De audiotour kost maar  

€ 2,-  en is te verkrijgen aan de balie of 

via de website van het museum. 

Reddingmuseum Dorus Rijkers 
Willemsoord 60G, Den Helder • Telefoon: 0223 - 618320

OPENINGSTIJDEN: 

dinsdag t/m zondag van 10.00 tot 17.00 uur, tijdens  

feestdagen en schoolvakanties ook op maandag geopend. 

Gesloten op 25 december, 1 januari en 27 april.

Meer informatie over het Reddingmuseum kun je vinden op
www.reddingmuseum.nl

#Culture

Een interactieve ontdekkingstocht voor jong en oud!

Culture

Aan kunst en cultuur geen gebrek in 

Noord Holland. Ontdek de historie of  

bewonder heden daagse kunstenaars 

in de vele musea. Ontdek onbekende, 

mooie plekjes met een gids of proef 

streek producten op een boerderij. #Culture
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Land van Fluwel is een groot avonturenparadijs voor 

jong & oud, voor levensgenieters & avonturiers! Beleef  

het leukste avontuur aan de Noord-Hollandse kust in Sint 

Maartenszee. Boeiend en uitdagend voor alle leeftijden.

‘Beleef het samen!’
Trek de stoute schoenen uit en dwaal over het spectaculaire 

BloteVoetenPad. Speel, priek en prut uren in het Avonturen-

SpeelParadijs. Laat je betoveren in de Dutch Tulip Experience. 

Je wandelt met een audiotour in het sprookjesachtige bos 

door de historie van Nederlands bekendste icoon: de Tulp. Bij 

mooi weer zorgt Strand van Fluwel voor heerlijke verkoeling.

Nieuw!
Keikop... het nieuwste klimland van Fluwel. Ben jij de eigen-

zinnige avonturier die de mega rotsen kan bedwingen? 

Wacht maar tot je bovenop de 3 meter hoge kei staat,  

want dan heb je er echt kijk op! Daarna door naar de  

10 meter hoge uitkijktoren en als echte durfal zoef je  

weer naar beneden. Race over de skelterbaan en zoek  

de beste verstopplek in het verstoppertjesbos.

‘ JE WEET NIET WAT JE MEEMAAKT’ OP LAND VAN FLUWEL
Ondertussen is het goed toeven op het paradijselijk terras van  

restaurant ‘De Kneinsberg’. In en rond de oude stolp op Land van  

Fluwel is het heerlijk eten en drinken. Het avonturenparadijs is vanaf 

april dagelijks geopend vanaf 10 uur. Kom maar op als je durft. 

Beleef het samen op Land van Fluwel! Kijk ook op de website voor ve ras-

 sen de evenementen en feestelijke activiteiten vanwege het 10jarig bestaan!

Belkmerweg 65 | 1753 GD  Sint Maartenszee | T. 0224-562555 | www.landvanfluwel.nl 

Zelf aan de slag als archeoloog
In Huis van Hilde kruip je zelf in 
de huid van een archeoloog in de 
ArcheoHotspot en het ArcheoLab. 
In het ArcheoLab kun je met  
echte vondsten aan de slag: je 
mag ze vasthouden, bekijken en 
ontdekt nog veel meer interessante  
weetjes over de vondst. Of ga 
scherven plakken en vondsten 
sorteren in de ArcheoHotspot. 

Interactieve games
Met de avontuurlijke speurtocht 
kunnen kinderen op ontdekkings-
tocht door Huis van Hilde. Maar 
echt spannend wordt het bij de 
ArcheoGame waar je je eigen 
schatten kunt opgraven of laat 
het regenen in je eigen aangeleg 
de landschap in de interactieve 
zandbak. 

Hilde’s rondje
Combineer je bezoek aan Huis van 
Hilde met een beleveniswandeling 
van ongeveer drie kilometer door 
de omgeving van Huis van Hilde. 
Beklim de Papenberg, ontdek de 
geheimzinnige kunstbunker, aai de 
dieren van ‘t Dierenduintje en be-
antwoord ondertussen de vragen. 
De plattegrond voor Hildes rondje 
kun je ophalen bij Huis van Hilde.

Museumcafé 
In het museumcafé met zonnig ter-
ras geniet je van een lekker kopje 
koffie tussen de wilde bloemen in 
de museumtuin.

In Castricum staat hét archeologiemuseum van Noord-Holland: Huis van Hilde. Zo’n duizend 

archeologische vondsten en zestien levensechte reconstructies van mensfiguren vertellen het 

verhaal over de geschiedenis van onze provincie en haar bewoners. 

Van prehistorie tot WOII 
Als je loopt langs de vitrines vol  
archeologische vondsten maak je 
een reis door de fascinerende ge-
schiedenis van Noord-Holland; van 
het skelet van de oudste terugge-
vonden bewoner tot een brandbom 
uit de Tweede Wereldoorlog. Naast 
de vaste tentoonstelling is er ook 
altijd een tijdelijke tentoonstel-
ling waarin recent archeologisch  
onderzoek wordt uitgelicht.

Levensechte mensfiguren
In het hart van de vaste tentoon-
stelling sta je oog in oog met Hilde, 
Cees, Julia, Aak, Casimir en de an-
dere mensfiguren uit verschillende 
periodes van de geschiedenis van 
Noord-Holland die verbluffend zijn 
gereconstrueerd op basis van hun 
skeletten. 

Huis van Hilde | Westerplein 6 | 1901 NA Castricum | www.huisvanhilde.nl

REIS DOOR DE TIJD IN ARCHEOLOGIEMUSEUM 
HUIS VAN HILDE
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dagje uit

Een uniekEen uniek dagje uit

   Willemsoord 
Den Helder

W illemsoord 47  |   1781  AS Den Helder   |   Tel .  0223 616 10 0

Het unieke complex Willemsoord, vroeger de scheeps- 

en onder houdswerf voor de Koninklijke Marine, is een 

prachtig monumentaal deel van Den Helder en ligt vlakbij 

het stads centrum. Willemsoord huisvest een diversiteit 

aan onder nemers en nau tische en culturele instellingen. 

Een bezoek aan Willemsoord staat dan ook garant voor 

een gezellig dagje uit: musea, kunst & cultuur, maritiem 

amusement, eten & drinken, nautische winkeltjes: 

het is allemaal te vinden op Willemsoord. 

Ga voor meer informatie naar  w il lemsoordbv.nl
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Omgeving  |  Het Dok en Gebouw 47

Horeca op de plint  |  Leuk! en Kade 60

Lichtshow  |  Reddingmuseum en De Kampanje
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Wordt u enthousiaster van nautische win-
keltjes? Ga dan eens langs bij Loods39 of 
MindsZ. Bij beide winkeltjes kunt u terecht 
voor verrassende en unieke producten.

Horeca
Bij een dagje Willemsoord mogen de 
diverse horecagelegenheden niet ontbreken. 
U kunt hier namelijk terecht voor een lekkere 
lunch, een gezellige borrel of een uitgebreid 
diner. Ook zijn er een aantal kroegen te 
vinden waar u zich tot laat in de uurtjes 
kunt vermaken. 

Mocht u meer willen weten over deze locatie 
kunt u bij het bezoekerscentrum informatie 
opvragen. Naast het toeristisch infocentrum 
is hier ook de Kunstuitleen gevestigd.

Kortom: een bezoek aan 
Willemsoord staat garant 
voor een gezellig dagje uit!

Rondom het Willemsoord complex ligt 
de Museumhaven waar allerlei historische 
bedrijfsvaartuigen pronken, die veelal een 
binding hebben met Den Helder. Grote  
blikvangers zijn het Lichtschip Texel en  
de Zr.Ms. Bonaire. Ook kunt u een bezoek 
brengen aan het Nationaal Reddingmuseum 
Dorus Rijkers of het Marinemuseum.  
Het Marinemuseum kunt u bezoeken  
met de museumkaart. 

Watersportliefhebber
Er zijn diverse mogelijkheden om een leuke 
rondvaart te maken of een rondleiding te 
krijgen met uitleg over het complex en haar 
museum haven. Verder is er op het terrein 
een uiterst moderne jacht-/passantenhaven 
met camperstandplaatsen te vinden.

Dagje uit
U kunt zich op Willemsoord goed vermaken 
door een bezoek te brengen aan theater 
De Kampanje, de bioscoop of het casino.  

Een uniekEen uniek dagje uit

   Willemsoord 
Den Helder

W illemsoord 47  |   1781  AS Den Helder   |   Tel .  0223 616 10 0

Het unieke complex Willemsoord, vroeger de scheeps- 

en onder houdswerf voor de Koninklijke Marine, is een 

prachtig monumentaal deel van Den Helder en ligt vlakbij 

het stads centrum. Willemsoord huisvest een diversiteit 

aan onder nemers en nau tische en culturele instellingen. 

Een bezoek aan Willemsoord staat dan ook garant voor 

een gezellig dagje uit: musea, kunst & cultuur, maritiem 

amusement, eten & drinken, nautische winkeltjes: 

het is allemaal te vinden op Willemsoord. 

Terrein Willemsoord

Horeca op de plint 
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Adagje uit
Ga voor meer informatie naar  w il lemsoordbv.nl

Lichtkunstroute

Wordt u enthousiaster van nautische win-
keltjes? Ga dan eens langs bij Loods39 of 
MindsZ. Bij beide winkeltjes kunt u terecht 
voor verrassende en unieke producten.

Horeca
Bij een dagje Willemsoord mogen de 
diverse horecagelegenheden niet ontbreken. 
U kunt hier namelijk terecht voor een lekkere 
lunch, een gezellige borrel of een uitgebreid 
diner. Ook zijn er een aantal kroegen te 
vinden waar u zich tot laat in de uurtjes 
kunt vermaken. 

Mocht u meer willen weten over deze locatie 
kunt u bij het bezoekerscentrum informatie 
opvragen. Naast het toeristisch infocentrum 
is hier ook de Kunstuitleen gevestigd.

Kortom: een bezoek aan 
Willemsoord staat garant 
voor een gezellig dagje uit!

Rondom het Willemsoord complex ligt 
de Museumhaven waar allerlei historische 
bedrijfsvaartuigen pronken, die veelal een 
binding hebben met Den Helder. Grote 
blikvangers zijn het Lichtschip Texel en 
de Zr.Ms. Bonaire. Ook kunt u een bezoek 
brengen aan het Nationale Reddingmuseum 
Dorus Rijkers of het Marinemuseum, beide 
te bezoeken met de museumkaart of een 
combiticket.

Watersportliefhebber
Er zijn diverse mogelijkheden om een leuke 
rondvaart te maken of een rondleiding te 
krijgen met uitleg over het complex en haar 
museum haven. Verder is er op het terrein 
een uiterst moderne jacht-/passantenhaven 
met camperstandplaatsen te vinden.

Dagje uit
U kunt zich op Willemsoord goed vermaken 
door een bezoek te brengen aan theater 
De Kampanje, de bioscoop of het casino.  
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Op 4 september 2022 wordt wederom de Heineken Dutch 

Grand Prix op het CM.com Circuit Zandvoort verreden.  

Wat een feest was het vorig jaar! Met de ogen van de wereld 

op Zandvoort gericht, reed Max Verstappen naar de winst  

op het historische circuit in de duinen. Weet Verstappen  

zijn zege te herhalen, of gaat Hamilton, Russel of Norris er  

in september met de winst vandoor?

F1 ZANDVOORT:
SPEKTAKEL AAN DE KUST

De Dutch Grand Prix staat garant voor 

spektakel. Het circuit wordt geroemd 

om de glooiende baan door de Zand-

voortse duinen. De Tarzanbocht direct 

na de start, de scherpe Hugenholtz-

bocht, het onoverzichtelijke Scheivlak 

en de snelle Arie Luyendykbocht vergen 

het uiterste van de coureurs. Daarnaast 

zorgt de geringe breedte van de baan 

voor enerverende inhaalmanoeuvres. 

Zowel Lewis Hamilton als onze eigen 

Max Verstappen zijn laaiend enthousi-

ast over de baan en zien ernaar uit om 

wederom de strijd aan te gaan tijdens 

de Dutch Grand Prix op het circuit van 

Zandvoort.

CIRCUIT ZANDVOORT: 
EEN HISTORISCH CIRCUIT

Het Zandvoortse circuit heeft een rijke 

Formule 1 geschiedenis. Van de eerste 

Grote Prijs van Nederland in 1948, ge-

wonnen door de Thaise prins Bira tot de 

een-na-laatste race in 1985, waarbij Niki 

Lauda zijn McLaren als eerste over de 

streep duwde. Geweldig dat de legenda-

rische geschiedenis weer verder wordt 

uitgebreid met de terugkeer van de ko-

ningsklasse van de autosport.

ZANDVOORT BEYOND: 
VOOR DE HELE FAMILIE

Voorafgaand en tijdens het fantastische 

autosportevenement vindt Zandvoort 

Beyond plaats. Tijdens dit officiële side 

events programma zijn er in Zandvoort 

en in de regio verschillende festiviteiten 

rondom Formule 1. En het mooie is: ze 

zijn zonder kaartje te bezoeken! Er is van 

alles te beleven en geschikt voor het hele 

gezin. Absoluut de moeite waard om de 

racesfeer te proeven in Zandvoort.

Kijk voor het actuele programma op 

www.zandvoortbeyond.com

Benieuwd naar vorig jaar? Scan de QR- 

code en bekijk de after movie van Zand-

voort Beyond 2021.

FORMULE 1  
OOK DIT JAAR IN ZANDVOORT!

#Culture

Bijna 2 miljoen bezoekers en vele prij-

zen later is het duidelijk dat het enthou-

siasme, de kennis en kunde van de be-

vlogen bakkers en de gastvrijheid van 

Het vernieuwde 
Bakkerijmuseum 

de vriendelijke vrijwilligers zeer worden 

gewaardeerd. 

Bij binnenkomst klingelt de deurbel en 

Het  lekkerste museum van Nederland 
toegankelijk voor iedereen!

Bijna 40 jaar geleden startte het museum als tijdelijke expositie 

boven op zolder in het voormalig Weeshuis. Het museum wil 

het historische Nederlandse bakkersambacht letterlijk levendig 

houden. De sfeer van vroeger met de geur van verse koek. 

Levendig en gastvrij zijn voor jong en oud. 

zet u meteen een stap terug in de tijd: 

de oude winkel, een bedrijvige bakkerij 

en nog meer demonstratieruimtes met 

chocolade, marsepein, suikerwerk en 

ijs. Zie hoe het gemaakt en verwerkt 

wordt tot een lekkernij òf tot eetbaar 

kunstwerk. Voor kinderen zijn er altijd 

lekkere extra activiteiten, en dat zon-

der extra kosten en zonder reserveren. 

Gewoon handen uit de mouwen en de 

bakker helpen. 

Dit is een museum in vol bedrijf. Dat is 

niet alleen te zien, maar ook de ruiken, 

te proeven, te beleven. Geen museum 

om alleen maar op afstand naar spullen 

te kijken, maar om met inzet van alle 

zintuigen de wereld van brood, banket, 

chocolade en suikerwerk te ontdekken. 

Alle schatten van het Nederlandse bak-

kersambacht, materieel en immaterieel, 

zijn hier te vinden. De bijzondere kennis, 

unieke vaardigheden en natuurlijk de ty-

perend Nederlandse tradities.

Een heerlijk geurig feest van herkenning.

Voor informatie: www.deoudebakkerij.nl • Nieuwstraat 8 • Medemblik 0227-545014
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ALKMAAR
Winkelen 
In de smalle, karakteristieke straatjes van 

de Oude Stad is het heerlijk wandelen en 

winkelen. Het barst er van de knusse kof-

fietentjes, kleinere winkels en lokale boe-

tiekjes. In de Langestraat en de Laat vind je 

de grote winkelketens. Toe aan een hapje 

of drankje? Geniet dan bij De Eendracht, 

Heeren van Sonoy of een van de tientallen 

andere terrassen van wat lekkers. Wil je het 

ultieme strandgevoel in de stad beleven? 

Strijk dan neer bij Stadsstrand De Kade: een 

heerlijke plek om met het hele gezin van 

het zonnetje te genieten – en dat met de 

voeten in het zand!

Einkaufen  
In den engen, charakteristischen Gassen 

der Altstadt können Sie flanieren und ein-

kaufen. Es bietet viele gemütliche Cafés, 

kleinere Geschäfte und lokale Boutiquen. In 

der “Langestraat” und “Laat” finden Sie die 

großen Einkaufsketten. Zwischendurch ei-

nen kleinen Imbiss oder ein Getränk? Dann 

lassen Sie sich bei “De Eendracht”, “Heeren 

van Sonoy” oder auf einer der zahlreichen 

Terrassen verwöhnen. Möchten Sie das ul-

timative Strandgefühl in der Stadt erleben? 

Dann kommen Sie zum “Stadsstrand De 

Kade”: ein wunderbarer Ort, um die Sonne 

mit der ganzen Familie zu genießen - und 

das mit den Füßen im Sand!Hollandser wordt het niet

Holland pur

In het hart van NoordHolland ligt het bruisende Alkmaar. Een stad vol hofjes, grachten, tientallen terras

jes en natuurlijk de wereldberoemde kaasmarkt. Kaasdragers die berries met maar liefst 160 kilo kaas 

af en aanvoeren, handjeklappende handelaren en boeren en kaasmeisjes die stukjes kaas uitdelen: op 

de Alkmaarse kaasmarkt kom je letterlijk ogen te kort. Van eind maart t/m eind september kun je elke 

vrijdagochtend en in juli en augustus ook op dinsdagavond genieten van dit bijzondere spektakel op het 

Waagplein. En voor kinderen worden er speciale kinderkaasmarkten georganiseerd. Maar er is meer! 

Die pulsierende Stadt Alkmaar liegt im Herzen von Nordholland. Eine Stadt voller Höfe, Kanäle, 

zahlreichen Terrassen und natürlich dem weltberühmten Käsemarkt. Käseträger, die Tragbahren 

mit bis zu 160 kg Käse an – und abliefern, Handel per Handschlag  sowie Bauern und Käsemädchen, 

die Stückchen Käse verteilen: das ist das bunte Treiben am Käsemarkt von Alkmaar. 

Von Ende März bis Ende September können Sie dieses besondere Spektakel jeden Freitagmorgen und 

im Juli und August auch am Dienstagabend am „Waagplein“ bewundern. Für Kinder werden spezielle 

Kinderkäsemärkte organisiert. Aber es gibt noch mehr!

Cultuurhistorie
 Alkmaar biedt volop cultuurhistorie. Van 

de grachten tot het prachtig oude Waag-

gebouw en van de Grote Kerk en de vele 

molens in het buitengebied. Zin om alles 

zelf te ontdekken? Haal dan bij de VVV 

een stadswandeling. 

Je kunt Alkmaar ook vanaf het water ver-

kennen: elk uur vertrekt er vanaf de Mient 

een rondvaartboot. Of huur zelf een boot 

en bestel bij IJssalon De Mient te water 

een ijsje bij de speciale ijsbel. Sportief in-

gesteld? Dan kun je er ook voor kiezen om 

door de Alkmaarse grachten te suppen.  

Kulturgeschichte
Alkmaar bietet zudem viel Kulturgeschich-

te: zahlreiche Kanäle, das schöne & alte 

“Waaggebouw”, die “Grote Kerk” sowie 

zahlreiche Mühlen in der näheren Umge-

bung. Möchten Sie alles selbst entdecken? 

Dann erwartet Sie beim VVV ein Stadtplan 

mit unterschiedlichen Rundgängen & 

Wanderrouten. Sie können Alkmaar auch 

vom Wasser aus erkunden: stündlich fährt 

ein Ausflugsboot bei der “Mient” ab. Oder 

mieten Sie selbst ein Boot und bestellen 

ein Eis in der Eisdiele “De Mient” durch das 

Läuten der einzigartigen Eis-Glocke. 

Sportlich? Dann können Sie auch durch die 

Grachten von Alkmaar „suppen“.

Bereikbaarheid
Kom je met de auto naar Alkmaar? Van-

af zowel Amsterdam als de kop van 

Noord-Holland ben je in een half uur in de 

stad. Alkmaar heeft in en om het centrum 

maar liefst acht gemeentelijke parkeer-

garages. Digitale borden geven de route 

aan naar de dichtstbijzijnde parkeergarage 

waar nog plek vrij is. Kom je meer dan een 

dag? Ga dan op ontdekkingstocht door het 

groene buitengebied langs de beroemde 

Schermer Molens en de pittoreske dorpjes 

Graft en De Rijp. In Graft vind je Bram en 

Aagie - het kleinste (snoep)winkeltje van 

Nederland!

Erreichbarkeit
Kommen Sie mit dem Auto nach Alkmaar? 

Von Amsterdam sowie vom nördlichen  

Nordholland aus sind Sie in einer halben 

Stunde in der Stadt. Alkmaar verfügt über 

acht städtische Parkhäuser in und um das 

Stadtzentrum herum. Digitale Schilder 

weisen die Route zum nächstgelegenen 

freien Parkhaus. Besuchen Sie Alkmaar 

an mehreren Tagen? Dann unternehmen 

Sie doch eine Entdeckungstour durch die 

grüne Landschaft entlang der berühmten 

“Schermer-Mühlen” und den malerischen 

Dörfern “Graft” und “De Rijp”. In “Graft” fin-

den Sie “Bram und Aagie” - den kleinsten 

(Süßigkeiten-) Laden der Niederlande!

Kaasmarkt/ Käsemarkt:
Elke vrijdag van eind maart t/m eind septem-
ber én elke dinsdagavond in juli en augustus. 
Ook worden er regelmatig kinderkaasmarkten 
georganiseerd.
Jeden Freitagmorgen von Ende März bis 
Ende September sowie jeden Dienstaga-
bend im Juli und August. Auch Kinder-
käsemärkte werden regelmäßig organisiert.

4 & 5 juni: 
Kaeskoppenstad
Dit historische evenement brengt de Alkmaar-
se binnenstad terug tot vlak na het Alkmaars 
Ontzet van 1573.

19 t/m 28 augustus: 
Kermis
Tientallen attracties, lichtjes en lasers: dat is 
de jaarlijkse kermis in de binnenstad.

Evenementen die je niet mag missen  • Veranstaltungen, die sie nicht verpassen dürfen

16 t/m 18 september
World Living Statues Festival 
Het festival met straatartiesten die optreden 
als levende standbeelden; een unieke stedelijke 
kunstvorm die het publiek van alle leeftijden 
verbaast en vermaakt. 

8 oktober: 
Alkmaar Ontzet
Op 8 oktober en de dagen die daaraan voor-
afgaan, wordt in Alkmaar ‘de Victorie’ volop 
gevierd met allerlei leuke activiteiten, van de 
grote optocht tot de nostalgische kermis.

9 t/m 11 december: 
Midwinterfeest Graft–De Rijp
Drie dagen lang wordt Graft-De Rijp om-
getoverd tot een waar winterspektakel. Bewo-
ners én bezoekers zijn gekleed in nostalgische 
kleding, dus het lijkt alsof je jaren terug in de 
tijd gaat.

• Alles over Alkmaar ontdekken? 
Ga naar www.alkmaarprachtstad.nl 

• Wenn Sie alles über Alkmaar erfahren
möchten: www.visitalkmaar.com

Foto: Kéhmor Statia

Foto: Rick Akkerman
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#Culture

OVER HET NATUURGEBIED
Natuurgebied het Zwanenwater ligt in 

de Noord-Hollandse duinen bij de kust-

plaats Callantsoog. Een heel divers duin-

gebied van 600 hectare en twee duinme-

ren als blikvangers.

Midden in het duingebied liggen de 

twee grootste natuurlijke duinmeren 

van West-Europa: het Eerste Water en 

iets zuidelijker het Tweede Water met 

het Bokkeneiland. Ze zijn in de loop van 

de 18e eeuw ontstaan door stijging van 

het grondwater en regenwater dat bleef 

staan, net achter de zeereep.

Met de aankoop in 1972 stelde Natuur-

monumenten het Zwanenwater veilig. 

De meren zijn in de jaren 2007-2009 

schoongemaakt en bevatten nu schoon 

water met daaromheen mooie moe-

rasnatuur.

VOGELS SPOTTEN IN 
HET ZWANENWATER
Voor het zien van vogels moet je echt in 

het Zwanenwater zijn. Er broeden jaar-

lijks meer dan 75 soorten en het gebied 

ligt op de route van talloze trekvogels. Die 

vinden in de duinmeren voedsel en rust. 

In de winter zie je veel watervogels op de 

meren: smient, slobeend, grote zaagbek 

en met een beetje geluk grote zilverrei-

gers. Op het Bokkeneiland broeden in 

het voorjaar honderden aalscholvers in 

een kolonie. In april kun je de opvallende 

blauwborst horen zingen. De vogels zijn 

goed te zien en te fotograferen vanuit drie 

vogelkijkhutten en vogelkijkschermen.

DE KLEURRIJKE DUINVALLEIEN 
VAN HET ZWANENWATER
Orchideeën groeien met duizenden te-

gelijk langs het wandelpad. Liefst tien 

soorten bloeien er van mei tot juli, van 

de zeldzame groenknolorchis tot de 

welriekende nachtorchis. Ze geven het 

Zwanenwater volop kleur, net als de 

witte parnassia, de roze echte koekoeks-

bloem en de gele grote ratelaar. In au-

gustus kleurt het Zwanenwater paars 

door de bloeiende struik- en dopheide. 

Al die bloemenweelde trekt volop vlin-

ders en insecten aan.

ZWANENWATER: 
NATURA 2000 EN WETLAND
Vanwege de rijke flora en fauna heeft 

het Zwanenwater een internationaal 

beschermde status; het is een Natura 

2000-gebied (natuurgebied van Euro-

pees belang) en officieel Wetland-gebied 

(waterrijk natuurgebied van internationa-

le waarde).

DE NATUUR VAN 
HET ZWANENWATER IN
Wandelen in het Zwanenwater kan van 

zonsopgang tot zonsondergang. Je kunt 

kiezen uit twee wandelroutes (2 en 

4,5 kilometer) door de duinen van het 

Zwanenwater. Onderweg vind je vogel-

kijkhutten en mooie uitzichtpunten. Ge-

niet vanaf de wandelpaden want rust is 

ontzettend belangrijk voor de vogels en 

andere dieren van het Zwanenwater. Toe-

gang tot het Zwanenwater is gratis voor 

leden van Natuurmonumenten en kinde-

ren t/m 12 jaar. Niet-leden kunnen een 

dagkaart van 3 euro kopen (pin). Er staat 

een betaalautomaat bij de entree van het 

natuurgebied.

Het hele jaar door organiseert Natuurmo-

numenten excursies in het Zwanenwater. 

Met de boswachter kun je bijvoorbeeld 

lange wandelingen maken, op fotosafari 

gaan of meedoen met kinderactiviteiten.

Voor beschikbaarheid en 

meer informatie kijk op 

www.natuurmonumenten.nl/zwanenwater. 

Hier zijn ook wandelroutes te vinden die 

je kunt downloaden. De wandelroutes staan 

ook in de app NatuurRoutes.

Bron: Natuurmonumenten

Dit moet je gezien hebben. Geniet in het voorjaar en de zomer van orchideeën, vlinders en 

vogels en in het najaar van de rijkdom aan paddenstoelen. Tijdens een wandeling in het  

Zwanenwater kom je ogen tekort. Je wandelt door een prachtig, gevarieerd duingebied met 

twee grote meren, vele poeltjes, moerassen en bloemrijke graslanden.

26

“Het Zwanenwater is een bijzondere 

plek. De ruimte, de wind, de vogelge-

luiden, het water en de duinen: samen 

is het elke wandeling weer anders. Het 

gebied is van internationaal belang voor 

vogels en er zijn vier vogelkijkpunten 

en twee uitzichtpunten om het gebied 

optimaal te kunnen beleven”.

Boswachter Jowien

ONTDEK HET ZWANENWATER, 
VLAKBIJ CALLANTSOOG

© Natuurmonumenten | Martin Stevens © Natuurmonumenten | Jowien van der Vegte
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In Castricum vind je misschien wel 

het stilste strand van Noord-Holland. 

Volg met de fiets de Stille Strandweg 

(de naam zegt het al), dwars door het 

prachtige duingebied, naar de zuidelijke 

strandafgang. Achter het glas bij één van 

de strandpaviljoens geniet je van het 

beste uitzicht.

KONIJNENHOL BEZOEKEN

De duinen zijn zeker een bezoek waard. 

Een uitgebreid wandel- en fietsknoop-

puntennetwerk wijst de weg. Stap 

onderweg binnen bij Bezoekerscentrum 

de Hoep, dat eruit ziet als een enorm 

konijnenhol.

SLAPEN IN DE DUINEN

Kampeerders weten Castricum sinds jaar 

en dag te vinden. Beroemde campings 

Bakkum en Geversduin zijn tot in de 

wijde omgeving bekend. Midden in de 

duinen bieden ze plekken voor tent en 

caravan. Daarnaast zijn er nog veel meer 

bijzondere overnachtingsmogelijkheden.

HUIS VAN HILDE

Kijk eens bij het bijzondere Huis van 

Hilde, vlak achter het station. Bij dit fon-

kelnieuwe museum maak je een tijdreis 

door de archeologische geschiedenis 

van Noord-Holland. 

Tip! Iets zuidelijker, tussen paal 47 en 

48, is een gebied gereserveerd voor 

naaktrecreatie.

CASTRICUM
#Culture

Yoga aan Zee  Yoga am Meer  Yoga by the Sea

Zoek je een plek waar je tot rust kunt komen en kunt putten uit krachtbronnen in de natuur?

Yoga die op de eerste plaats plaatsvindt in en om Callantsoog. De kracht die uit gaat van de zee, haar luchten, 

het strand en de duinen. Met al haar elementen, moedigt ze je aan om in beweging te komen, terug naar de 

natuur. In de zomervakantie ‘Yoga Aan Zee’ in Callantsoog, een initiatief van InspiratiePlekAanZee.

Elk jaar rond juni worden de data bekent gemaakt voor de zomerlessen. 

www.inspiratieplekaanzee.nl • Zuidschinkeldijk 4, 1759 JH Callantsoog

Zelf varen langs het rijk der duizend eilanden

In een zorgeloze bubbel met de mensen van wie je houdt. Dobberen waar je wilt met een hapje en een  

drankje. Je vergeet de tijd en wat je maandag allemaal moet doen. Varen is leuk! Wanneer je hier weggaat,  

kom je gegarandeerd met een goed verhaal thuis. Dit gebied is een ware screenshot van de middeleeuwen.  

Deze honderden kleine eilandjes hebben een rijke geschiedenis en zijn de laatste in hun soort. 

www.zelfvaren.nl • Museumweg 1, 1721 BW Broek op Langedijk

Surfen in Julianadorp, voel je vrij en ervaar de kracht van de zee.

Bezoek onze surfschool in het noordwesten van Holland boven Amsterdam. Onze lessen worden door  

onze gekwalificeerde instructeur gegeven en zij spreken Nederlands, Engels en Duits. Surf in de prachtige  

omgeving van Julianadorp! Ons seizoen begint vanaf april en eindigt op de laatste dag van oktober

www.surfschoolhigh5.com • Zanddijk 202, 1787 PP Julianadorp

Paardrijden in je vakantie  Manege Noot

Bij manege Noot zijn er diverse mogelijkheden om op deze mooie viervoeters te kunnen rijden. 

Voor de ervaren ruiters worden er ook strandritten georganiseerd onder begeleiding. Met de  

buiten ritten vertrekken ze s ’ochtends 07.30 en zijn om 09.30 weer op de manege. (u dient een half  

uur van te voren aanwezig te zijn op de manege.) Dit omdat wij in de periode van 1 mei - 1 oktober  

overdag niet op het strand mogen komen. En wat is er nog heerlijker dan s ‘ochtends vroeg over  

het strand te rijden en te genieten van de rust.

www.manegenoot.nl • Zwarteweg 4, 1759 LD Callantsoog

Blotevoetenpad Land van Fluwel  Het leukste avontuur voor jong en ouder!

Trek je stoute schoenen uit en voel de vrijheid van lopen op blote voeten! Een heerlijk dagje  

uit in Noord-Holland beleef je hier. Op dit uitdagende blotevoetenpad van 1 kilometer struin je  

over ons gehele park en voel je de natuur tot in je tenen. Priek, prut en laat je verleiden tot dit 

avontuur. Een spektakel voor jong & oud, wie durft er op z’n blote voeten 

door de modderbak? Je loopt over verschillende harde en zachte 

ondergronden zoals gras, zand, steentjes, hout, etc.  

Volgens dokter A. Vogel heeft het lopen op blote voeten 

een heilzame werking voor lichaam en geest.

www.landvanfluwel.nl • Belkmerweg 

65, 1753 GD  Sint Maartenszee

#zininzen

Hier worden we nou "zen" van!

In Castricum stoßen Sie vielleicht auf 

den ruhigsten Strand von Nordholland. 

Steigen Sie aufs Rad und fahren auf 

dem Stille Strandweg (dieser Name ist 

Programm) quer durch die wundervolle 

Dünenlandschaft zum südlichen Strand-

zugang. Ge schützt hinter den Scheiben 

eines der Strandpavillons haben Sie die 

beste Aussicht.

KANINCHENBAU BESUCHEN

Die Dünen sind sicherlich einen Besuch 

wert. Das umfassende Netzwerk mit 

(Rad-)Wander-Knotenpunkten zeigt Ih-

nen dabei den Weg. Unterwegs besuchen 

Sie das Besucherzentrum De Hoep, das 

wie ein riesiger Kaninchenbau aussieht.

SCHLAFEN IN DEN DÜNEN

Campingfreunde wissen Castricum 

schon seit vielen Jahren zu schätzen. 

Die berühmten Campingplätze Bakkum 

und Geversduin sind in der ganzen 

Umgebung beliebt. Inmitten der Dünen 

finden sich hier Stellplätze für Zelt und 

Wohnwagen. Außerdem erwarten Sie 

hier noch viel weitere besondere Über-

nachtungsmöglichkeiten.

HAUS VON HILDE

Machen Sie einmal einen Abstecher zum 

besonderen Haus von Hilde, gleich hin-

ter dem Bahnhof. In diesem völlig neuen 

Museum unternehmen Sie eine Zeitreise 

durch die archäologische Geschichte von 

Nordholland. 

Tipp! Etwas südlicher (zwischen Pfahl 47 

und 48) befindet sich ein eigener Strand 

für Freunde von FKK.

CASTRICUM

CASTRICUM
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#momentjeaub
Onthaasten daar hebben we allemaal weleens behoefte aan.  

Even uit dat hamsterwiel van de ratrace stappen en opladen.  

Even weg van alle prikkels die ons elke minuut via onze schermen bereiken. 

Even die balans zoeken om te voorkomen dat je opbrandt.  

Even niets moeten en alleen maar genieten van de natuur. 

4 tips om te onthaasten 

Het kan soms even duren voordat je 

vanuit standje vol gaan kan afschake-

len naar standje even stilstaan. Fysiek 

dendert jouw trein nog even door voor-

dat die tot stilstand komt. Deze vier tips 

kunnen je helpen om te onthaasten. 

 

1. Adem in Adem uit. Onthaasten be-

gint altijd met de ademhaling. Maak je 

uitademing langer dan je inademing 

om te onthaasten. 

2. Ga de natuur in. De natuur heeft een 

kalmerend effect op ons zenuwstelsel. 

Het helpt je lichaam van de stress- naar 

de ontspannende modus te gaan. 

ONTHAASTEN GAAT EIGENLIJK BEST MAKKELIJK

PAUZE!

3. Zet je mobiel op stil. Ook geen mu-

ziek. Wandel eens met volle aandacht 

aanwezig in de natuur. Zie de kleuren, 

hoor de geluiden, ruik de geuren. Ik zou 

nog bijna zeggen proef de natuur. Dan 

is het wel handig om eerst te weten wat 

je wel en niet kunt eten. Je zal meer 

ruimte ervaren en de ruis in je hoofd zal 

verminderen. 

• De Donkere duinen 

Een prachtig wandelbos

Je kunt prachtig wandelen over de wan-

delpaden die door dit gebied lopen. De 

donkere duinen is een aangeplant den-

nenbos. Honden mogen aangelijnd mee.

Adres: Jan Verfailleweg Den Helder

• Balgzand 

Balgzand is zo geliefd bij ontelbare 

vogels omdat het twee maal per dag 

droogvalt en dan eindeloze zand- en 

slikplaten blootlegt, waar heel veel 

schelpdieren, wormen, garnaaltjes en 

slakjes te vinden zijn. Elke maand kan je 

wel mee met een vogelexcursie.

Toegang: Vanwege de rust voor de vo-

gels is het gebied alleen toegankelijk 

tijdens excursies.

Adres: Oostoeverweg 80, Den Helder

4. Kom in beweging. Zit je vast of voel 

je je overweldigd? Door fysiek in bewe-

ging te komen, kom je ook mentaal en 

emotioneel weer in beweging. Wande-

len of hardlopen in de natuur is aan te 

raden. Geniet alleen of samen.  

#Culture

Dierenpark Hoenderdaell – Anna Paulowna
Dit dierenpark ligt in een prachtig uitgestrekt natuurgebied. Maak 
kennis met bruine beren, vrolĳ ke ringstaartmaki’s, bontgekleurde 
lori’s en rondspringende wallaby’s of bekĳ k verschillende vogels 
tĳ dens de vogeldemonstratie. Ook het opvangcentrum van Stichting 
Leeuw is hier gevestigd waar ontheemde katachtige roofdieren 
tĳ delĳ k worden opgevangen. 

Van Blanckendaell Park – Tuitjenhorn  
Met de oer-Hollandse molen als herkenbaar middelpunt, reis je over 
alle delen van de wereld. Op de savanne zie je gira� en, zebra’s en 

struisvogels. Even verderop 
halen apen capriolen uit. 
Wandel langs papegaaien, 
fl amingo’s, lama’s en 
kangoeroes en geniet van de 
vrolĳ ke prairiehonden, otters 
en stokstaartjes. 

Op het wad
Bekĳ k dieren in het wild op de wadden. Tĳ dens een robbentocht naar 
de Waddenzee zie je zeehonden en lepelaars in hun natuurlĳ ke 
omgeving. Of ga wadlopen en bekĳ k krabbetjes, kokkels, mossels, 
zeesterren en heremietkreeften die door de 
terugtrekkende zee zĳ n blootgelegd. 

Tĳ dens je mei-, paas-, zomer-, herfst- of kerstvakantie, dagje uit of lang weekend in de Kop van Noord-Holland 
wil je er natuurlĳ k lekker op uit. We hebben de leukste ‘doe-ontdek-beleef- dierenuitjes voor je op een rĳ  gezet. 
Tip: check altĳ d even de website voor actuele informatie. Veel plezier!

Vlindorado - Waarland
Ontdek exotische vlinders in de 
grootste vlindertuin van Europa. Door 
de warme temperatuur en de prachtige 
fl ora en fauna waan je je in de tropen. 
Met een beetje geluk zie je een vlinder 
die geboren wordt. Naast de vlindertuin 
is er nog een belevenis: de Vogeltuin. 
Wandel door de grote volière en 
bewonder de (sub)tropische vogels. 

Zeeaquarium - Huisduinen 
In Fort Kĳ kduin is een Noordzee-
aquarium gevestigd. Dit aquarium 
had als eerste in Nederland een 
‘doorlooptunnel’, een 12 meter lange 
tunnel waar je onder water kunt lopen. 
De verschillende aquaria geven een 
beeld van het leven in de Noordzee. 
Je mag de vissen aanraken en voeren.

Vogels spotten - Den Helder
Balgzand bĳ  Den Helder is een waar 
vogelparadĳ s. Duizenden vogels vinden 
hier rust en voedsel. Landschap Noord-
Holland organiseert verschillende 
vogelkĳ kexcursies. Andere gebieden 
waar je goed vogels kunt spotten zĳ n
onder andere op Wieringen, het 
Zwanenwater in Callantsoog, de 
Harger- en Pettemerpolder en het 
Schagerwad.

      Wild
      in de Kop

omgeving. Of ga wadlopen en bekĳ k krabbetjes, kokkels, mossels, omgeving. Of ga wadlopen en bekĳ k krabbetjes, kokkels, mossels, 
zeesterren en heremietkreeften die door de zeesterren en heremietkreeften die door de 
terugtrekkende zee zĳ n blootgelegd. terugtrekkende zee zĳ n blootgelegd. 

dagjeuitindekop.nl



HÉ, DOE JE MEE!

Bestel nu 
je tickets 
online!


