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2021 staat in het teken van doorbouwen op de afgelopen jaren, het 
bestendigen van de destinatiemarketing Holland boven Amsterdam en 
het optimaal ondersteunen van de toeristische sector in Holland boven 
Amsterdam. Nog meer dan in voorgaande jaren is flexibiliteit in het jaarplan 
cruciaal. In 2020 hebben we vanwege COVID-19 veel plannen moeten 
bijstellen en waren we continue bezig om ons aan te passen aan nieuwe 
overheidsmaatregelen. De verwachting is dat dit voor 2021 niet heel anders 
gaat zijn, zeker niet de eerste helft van 2021. Dit betekent dat het jaarplan 
dient als kader waarbinnen we flexibel kunnen opereren. 

Deze flexibiliteit hebben we niet alleen nodig vanwege de situatie omtrent 
COVID-19, maar ook om de resultaten vanuit de eindevaluatie direct te kunnen 
implementeren. Tijdens het opstellen van dit jaarplan is de eindevaluatie in 
volle gang en realiseren we ons dat communicatie naar onze stakeholders 
cruciaal is in 2021, om de toekomst van de destinatiemarketing Holland 
boven Amsterdam te waarborgen. Het belang van Holland boven Amsterdam 
moet nog duidelijker worden gemaakt, de resultaten inzichtelijk, evenals 
de marketinguitingen (waarbij het van belang is te realiseren dat om de 
doelstellingen vanuit het meerjarenplan te halen, de marketing met name 
buiten de regio plaatsvindt). 

De regio staat klaar om de bezoeker te ontvangen, Holland boven Amsterdam 
staat klaar om al het moois de regio te bieden heeft onder de aandacht te 
brengen!

1. Inleiding  - doorbouwen 

Holland boven Amsterdam, het beste wat  
Holland te bieden heeft. De molens, dijken, 
polders, duinen, stranden, dorpen en 
steden. Met noeste arbeid geboetseerd 
door onze voorouders. De rijke natuur 
geeft het gebied kleur. Wij delen ons stukje 
wereld graag met jou. Maak kennis met de 
oneindige mogelijkheden, de vriendelijke, 
gastvrije en nuchtere inwoners.

M
olens, M

edem
blik
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Evenals in voorgaande jaren sluiten we in 2021 natuurlijk nauw aan bij 
het reeds vastgestelde meerjarenplan. Het doel zoals geformuleerd in het 
meerjarenplan is: meer bezoekers, die meer besteden en vaker terugkomen. 
De marketing wordt gevoerd langs een zestal themalijnen: natuur, Hollandse 
historie, water, tulpen & bloemen, kust, agri & food. 

De kernwaarden die we hanteren als Holland boven Amsterdam zijn: 
puur, nuchter, robuust, onafhankelijk, ondernemend, vriendelijk, open 
betrouwbaar, verbindend. Deze kernwaarden vertalen we naar een viertal 
merkwaarden: oorspronkelijk, veelzijdig, ambitieus, veerkrachtig

Voor wat betreft de doelgroepen focussen we op: tweepersoonshuishoudens 
van 35 jaar en ouder, gezinnen met kinderen in de leeftijd 0 tot 12 jaar 
en 'empty nesters' 55 jaar en ouder. In het meerjarenplan zijn hierbij de 
volgende leefstijlen gedefinieerd: uitbundig geel, gezellig lime, rustig groen 
en ingetogen aqua. Door actualisatie van de leefstijlfinder zijn deze leefstijlen 
hernoemd naar: harmoniezoekers, rustzoekers en verbindingszoekers. 

2. Meerjarenplan

Kansrijk
boven amsterdam

marketingplan 2018 - 2021

               versie 1.0   16|10|17

Naar aanleiding van de tussenevaluatie is er scherpte gebracht in welke fases 
we ons focussen van de customer journey. Van de vijf te onderscheiden fases 
ligt de focus van de destinatiemarketing voor Holland boven Amsterdam op 
de onderstreepte fases:

Awareness   - mensen kenbaar maken dat je bestaat

Reputation   - mensen kennen je en krijgen een beeld 

Consideration  - mensen weten dat je bestaat, hebben een beeld  
                 en overwegen je te bezoeken

Sales    - ze boeken hun verblijf en vermaak, visit, ze zijn er

Loyalty   - ze waren er en zijn positief

tulpen, bloemen, agri & food 

hollandse historie & cultuur

water, kust & natuur ▶

▶
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De DMO Holland boven Amsterdam gebruikt het beschikbare vrijetijdsaanbod 
om de regio als een aantrekkelijke bestemming voor vakanties en dagbezoek 
onder de aandacht te brengen. In het meerjarenplan is het doel bepaald: 
groei van het aantal gasten, een langer verblijf en een verhoging van de 
gemiddelde dagbesteding. Hierdoor kan de werkgelegenheid, het voor- 
zieningenniveau en de leefomgeving op peil blijven. Een goede balans tussen 
bewoners en bezoekers is hierbij essentieel. In het afgelopen jaar was met 
name het buitenstedelijk gebied - de recreatie- en natuurgebieden - bijzonder 
populair bij met name de eigen bewoners in de regio. Bezoekersmanagement 
wordt in de nabije toekomst versneld belangrijk en noodzaakt tot intensievere 
samenwerking met betrokken partijen op dit vlak en weloverwogen keuzes als 
het gaat om de timing en inzet van media en communicatiemiddelen. 

Marketing wordt door HbA bedreven conform de opdracht: 
a. gasten van buiten het gebied verleiden en inspireren tot een  
    feitelijk (herhaal)bezoek en 

b. om mensen uit de regio te bewegen tot een bezoek aan iconen 
    binnen het gebied. 

De vakantieganger ervaart geen dorps- of gemeentegrenzen maar ziet 
een verblijfsgebied als geheel. De destinatie is het gebied Holland boven 
Amsterdam, de bestemmingen zijn de HbA-iconen gedefinieert langs de 
themalijnen: natuur, Hollandse historie, water, tulpen & bloemen, kust, 
agri & food. 
 

3. Rol Holland boven Amsterdam

W
est-Frisland
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En nadrukkelijk niet een specifieke plaats als bedoeld in stad of dorp. HbA is 
de regionale koepel die met lokale marketingpartijen optrekt en samenwerkt.

Marketing is mensenwerk. Het werk varieert van strategie tot uitvoering, 
van veel afstemming tot regelwerk. Maar voordat je aan de slag kunt met 
online marketing, content creatie, media-inkoop, social media marketing, 
accountmanagement, de samenwerking met landelijke en lokale partners, 
drukwerk, PR en free publicity en Travel & Trade, moet je weten wat je hoe, 
waarom, wanneer gaat doen. Het bepalen van de strategie, de thema’s en de 
campagnes vereisen duidelijke weloverwogen briefings en dito uitvoering.  
Het gaat immers om de branding van HbA en haar iconen.

Tulpenvelden, B
reezand
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De grootste uitdaging voor de regio is te zorgen dat ‘wat regionaal moet, 
regionaal gebeurt’ en ‘wat lokaal kan, lokaal van de grond komt’. De betekenis 
daarvan zal door de marketingorganisaties samen moeten worden omgezet 
in afspraken. 

Bijvoorbeeld over het aanleveren van lokale content, over hoe de acquisitie 
richting bedrijfsleven zal plaatsvinden en wie welk soort marketing doet 
(richting lokaal-regionaal-nationaal-internationaal). Het heeft geen zin dat 
op lokaal niveau meer geld gevraagd en verstrekt wordt (voor mensen en 
activiteiten) als dit bij HbA wordt weggehaald. 

De ambitie om lokale marketingorganisaties ook (inter)nationaal aan de weg 
te laten timmeren zal tot inefficiëntie en een tekort aan middelen op alle 
niveaus leiden, zo hebben de afgelopen decennia geleerd. En daarmee tot een 
scheve representatie van Noord-Holland Noord als geheel. Juist het tonen van 
die gemeentegrens-overschrijdende samenhang voor de bezoeker en toerist 
was de reden om in 2016 te starten met een DMO Holland boven Amsterdam.

4. Lokaal

Vanzelfsprekend hebben lokale politici en lokale ondernemers vooral oog 
voor de positieve lokale effecten van de bestedingen door toeristen en 
recreanten. Op het stimuleren van bezoek, verblijf  en bestedingen zal de 
lokale marketingorganisatie dan ook de nadruk moeten (kunnen) leggen. 
Daarentegen vragen vraag-, aanbod- en gedrag-gerelateerde ontwikkelingen 
vaak om regionale oplossingen. Bij de revitalisering van verblijfsrecreatie, de 
piekbelasting op drukke dagen, content- en productontwikkeling, de verdere 
verduurzaming en de bewerking van (inter)nationale markten profiteert het 
lokale aanbod van de regionale aanpak. 

De samenwerking met de lokale marketingorganisatie krijgt daarom in 
2021 weer net zoveel aandacht als de afgelopen jaren en wordt verder 
geprofessionaliseerd.

Westfriese Omringdijk
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5. Ambitie 2021

Voordat COVID-19 het feestje verpestte, maakte HbA begin 2020 een vliegende 
start. In de periode 1 januari t/m 16 maart 2020 bezochten 286.000 unieke 
bezoekers de HbA webite en themapagina’s (o.a. ‘Tulpen boven Amsterdam’). 
In dezelfde periode in 2019 waren dat 158.000 unieke bezoekers. Die bijna 
verdubbeling van de bezoekersaantallen is het directe gevolg van een unieke 
combinatie van de elkaar versterkende marketinginspanningen over de 
periode 2018 t/m 2019 en de effectief gebleken media- en middelenmix 
(70% online, 30% offline/print). Voor iedere campagneperiode of seizoen is 
de media- en middelenmix steeds geëvalueerd, bijgesteld, verfijnd en verder 
aangepast aan de wensen, behoeften en belevingswereld van de beoogde 
bezoekersdoelgroepen.

De inzet voor 2021 is om met dezelfde basisingrediënten; de benoemde 
doelgroepen, de gebiedsiconen en een uitgekiende media- en middelenmix, 
de campagnes in te gaan. Daarbij is het onze ambitie om qua online 
bezoekersresultaten en bereik in de buurt te komen van de resultaten die in 
2019 gerealiseerd zijn. Bepalend daarvoor is of, hoe en wanneer we met de 
campagnes van start kunnen. 

Resultaat 2020
Het marketingplan 2020 voor Holland boven Amsterdam gaven we begin 
vorig jaar de subtitel ‘oogstjaar’ mee. Door die oogstplannen haalde COVID-19 
een flinke streep. In aangepaste vorm en wederom met een uitgekiende 
media- en middelenmix als basis, hebben we de bezoekersresultaten aan de 
HbA website en -themapagina’s - gegeven de omstandigheden - veel beter 
dan gemiddeld in stand weten te houden (indicatieve benchmark unieke 
bezoekers aan vergelijkbare websites: -/- 41,3 %, HbA: -/-23,63 %).  

Nadelen hebben soms ook voordelen, doordat de consument meer thuis zat 
en daardoor meer tijd besteedde aan website/-paginabezoek, steeg het aantal 
bezochte pagina’s per bezoek met 0,47 % en nam de gemiddelde tijd van een 
bezoek(sessie) aan de website en webpagina’s met 10,29 % toe. De volledige 
resultatenrapportage en -analyse volgt in het Jaarverslag 2020.

Periode  1 januari t/m 31 dec.           2019                  2020             %

Website bezoeken     1.540.338 1.161.493 -24,59%

Unieke bezoekers   1.175.773    897.990 -23,63%

Nieuwe bezoekers   1.114.358    866.254 -22,26%

Paginaweergaven    3.273.213 2.970.921 -  9,24%

Pagina's per sessie              2,11           2,12     0,47%

Gem. Sessieduur           01:08         01:15   10,29%

Bouncepercentage         67,07%     64,08%    -4,46%
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Voor de activiteiten in 2021 gaan we uit van : 

• Flexibiliteit in de begroting en campagneplanning op basis  
    van actuele kennis.

• Verhouding regionale, nationale en internationale kan schuiven  
   afhankelijk van behoefte, vraag en mogelijkheden.

• De campagnes voor de subregio’s zoveel mogelijk laten plaatsvinden 
    onder de afzender Holland boven Amsterdam teneinde een krachtige 
    duidelijke boodschap te kunnen zenden. Hiermee wordt bedoeld dat er 
    vanuit regionale ambitie extra wordt geïnvesteerd in (destinatie) marketing. 
    Een voorbeeld hiervan is de samenwerking met de regio Alkmaar waarbij 
    HbA extra media ruimte kan inkopen door gezamenlijk te adverteren met 
    Alkmaar Marketing in bijvoorbeeld de reisspecial van Plus Magazine 
    en AD Magazine. Maar ook extra aandacht voor de hotels in de regio door 
    door samenwerking met het magazine Villa dÁrte. Elkaar versterken en de 
    regio extra aantrekkelijk in de etalage zetten was hierbij het doel en leidde 
    tot een mooi bereik.

• Acquisitie: Gezien de grote klappen die de T&R sector het afgelopen  
    jaar voor de kiezen kreeg, is het niet reëel grote financiële bijdragen te 
    verwachten. Wel kijken we naar bestaande samenwerkingen vanuit het 
    collectief (musea, dagattracties, accommodaties). Insteek is wel het 
    ondersteunen van ondernemers, sectorbreed, onder meer door winacties 
    en arrangementen. Kijkend ook naar resultaten/bijdragen in de vorm van 
    dienstverlening, faciliteren persreizen, fietsverhuur, lunch of diner die 
    tevens een geldwaarde hebben.

6. Uitgangspunten 2021

 119

Bergen is 
een dorp 
met een 
‘joie de 
vivre’’

‘ 

special

VERRASSEND HOLLAND BOVEN AMSTERDAM

Van kust 

Ons eigen land heeft zoveel moois om te ontdekken. Neem de tijd voor Noord-Holland 
en dan met name de regio boven het Noordzeekanaal, boven de denkbeeldige lijn 
Amsterdam - IJmuiden. Een oer-Hollands stukje Nederland met een rijk historisch aanbod 
dat met inspirerende verhalen de verbeelding blijft prikkelen. Langs de Noordzeekust, 
de IJsselmeerkust en in het weelderige groene tussenland is veel te zien en te beleven. 
Prachtige routes, bijzondere overnachtingen en culinair genieten van streekeigen 
producten. Holland boven Amsterdam brengt de parels en verborgen schatten onder  
de aandacht voor een dag, een short break of een lange vakantie.

Door de Schoorlse Duinen
Rondom Alkmaar kun je heerlijk 
fietsen door het veelzijdige land-
schap. Je rijdt door de Schoorlse 
Duinen en de oude binnenstad van 
Alkmaar. Ook kom je door mooie 
plaatsjes als Bergen aan Zee, Broek 
op Langedijk, Groet en Schoorl.  
Zie voor routes: 
fietsenbovenamsterdam.com

Verleng je fietsdag door een of 
meerdere overnachtingen en kies 
het fiets- of zomerarrangement bij 
blooming hotel op de grens van 
Schoorl en Bergen. Laat je vervol-
gens culinair in de watten leggen 
bij Restaurant Zandhoeve in het 
hotel of bij een van de vele goede 
restaurantjes in het dorp zelf.

Buitengewoon genieten 
Drie prikkelende decors in Bergen 
en Bergen aan Zee staan voor 
een eerlijk en smakelijk avontuur. 
blooming bestaat uit een hotel, een 
restaurant, een landhuis en een 
strandpaviljoen (weer geopend in 
2021). Het heeft zich in ruim 70 jaar 
ontwikkeld van de Volkshogeschool 
Bergen tot drie prachtige plekken 
om te eten, te slapen en te vieren. 
De geheimen van het bos en het 
comfort van de hotelkamers bie-
den de ultieme ontspanning.

De biologische Hoftuin
De biologische moestuin van 
Restaurant Zandhoeve is de rode 
draad door het menu en de be-
langrijkste bron van inspiratie. Wat 
’s middags wordt geoogst, ligt ’s 
avonds op je bord. De Hoftuin biedt 
meer dan 50 soorten groenten, 
kruiden en fruit, die met aandacht 
en passie voor de keuken van het 
restaurant worden verbouwd.

Het ‘joie de vivre’ van Bergen
Bergen is zo’n dorp dat je niet  
makkelijk in een hokje zet. Het 
heeft een voorname uitstraling met 
zijn grote huizen aan de bosrand, 
maar is ook wat hippie-achtig met 
zijn vele kleurrijke inwoners die op 
het terras zitten tot ’s avonds laat. 
Een dorp met een ‘joie de vivre’ 
waar Parijs nog een puntje aan  
kan zuigen.

Tussen kunst en kust
Wie het mystieke Bergen binnen-
rijdt, begrijpt meteen waarom 
dit van oorsprong een kunste-
naarsdorp is. En dat op slechts 
drie kilometer afstand van de 
badplaats Bergen aan Zee, waar 
je heerlijk kunt uitrusten op het 
strand. Wie de Bergense kunst 
wil bewonderen, kan terecht 

bij Museum Kranenburgh. In de 
zomermaanden worden in deze 
kunstenaars kolonie de beroem-
de kunstmarkten rondom de 
Ruïnekerk gehouden. Hier vind je 
naast de kunstmarkt ook tal van 
boetiekjes, terrassen en gastvrije 
restaurants. In het Bergerbos zit 
het mooist gelegen filmhuis van 
het land: Cinebergen. Na de film 
fiets of wandel je zo de bossen of 
duinen in. In Bergen vindt ook de 
Kunst10Daagse plaats. Dit jaar 
niet, maar er is toch tien dagen 
kunst: een aantal kunstenaars 
en locatiehouders exposeert in 
de periode van 9 t/m 18 oktober 
onder eigen verantwoordelijkheid.

Beleef de Egmonden
Snuif de frisse zeelucht op en 
geniet van de mooie, natuurrijke 

omgeving van Egmond aan  
Zee. Het hele jaar door is dit  
pittoreske vissersdorp de ideale 
plek voor een ontspannen of  
actieve vakantie. Ga lekker naar 
het strand en de gezellige winkel-
straat waar je de leukste winkel-
tjes vindt. Ben je toe aan een kopje 
koffie, een lekkere lunch of een 
heerlijk diner? Je hebt de keuze 
uit veel restaurants en strandpa-
viljoens met een prachtig uitzicht. 
De ligging aan de rand van het 
Noord-Hollands duinreservaat 
staat garant voor kilometerslang 
fiets- en wandelplezier.

Slapen met uitzicht
Bijzonder luxe overnachten met 
uitzicht op zee kan in een van de 
14 gloednieuwe vakantieappar-
tementen van Lido Egmond. Alle 

Boven
Blooming hotel 
en restaurant 
Zandhoeve

Onder
Lido Egmond

   naar stad
en streek

120

appartementen hebben een balkon 
aan de zeezijde. Voor een heerlijke 
lunch of diner hoef je alleen maar 
de trap of de lift te nemen: onder 
in hetzelfde gebouw bevindt zich 
restaurant Van Speijck.

Vrijheid blijheid 
Genieten van een luxe verblijf in 
een leuke omgeving kan bij The 
Fallon Hotel Alkmaar. Het boutique 
hotel is gevestigd in een oude ge-
vangenis, op nog geen 15 minuten 
lopen van het centrum boordevol 
winkels, restaurants en cafés. Na 
een drukke dag in Alkmaar en 
omgeving is het heerlijk relaxen in 
je hotelkamer die van alle gemak-
ken is voorzien. Een leuk weetje; 
de naam is een knipoog naar de 

heerlijk winkelen in de Oude Stad 
en andere kleinere winkelstraatjes. 
Zoek je rust, ruimte en natuur? 
Ontdek de dorpen en polders 
rondom de stad of pak de auto en 
rijd richting de stranden van Bergen 
(20 minuten) en Egmond aan Zee 
(15 minuten).

Fietsroute langs land,  
zee en musea
Wil je het gebied per fiets ont-
dekken? Volg dan de 51 kilometer 
lange route van het Fietsnetwerk. 
Je komt door Broek op Langedijk, 
Alkmaar, Bergen aan Zee en Cam-
perduin. Onderweg kan je afstap-
pen bij Museum BroekerVeiling en 
bij een van de musea in Alkmaar. 
Van Camperduin naar Bergen aan 
Zee fiets je door het prachtige 
duingebied.

Overnachten aan het strand
Ga vanuit Bergen aan Zee langs de 
kust naar het noorden en je komt 
bij Callantsoog. Hier vind je op 
slechts 10 minuten wandelen van 
het strand vakantiepark Duynpark 
Het Zwanenwater. Hier staat alles 
in het teken van puur genieten. 
Een verblijf in een van de sfeervolle 
lodges is hoe dan ook een originele 
belevenis. Het park ligt middenin 

Het Zwanenwater, een duin- 
gebied met unieke flora en fauna. 
Blikvangers zijn de twee groot-
ste natuurlijke duinmeren van 
West-Europa. Zittend op de veran-
da heb je een prachtig uitzicht  
over dit natuurgebied.

Historisch Schagen
Met de auto ben je vanuit Callants-
oog in een kwartier in het centrum 
van Schagen. Of pak de fiets en leg 
een mooie route af door de polder. 
In het historische stadje is het 
genieten van de smalle straatjes 
en levendigheid rondom de Markt. 
Hier vind je ook restaurant Stiel. 
Met dagverse producten van 
goede kwaliteit worden heerlijke en 
vooral eerlijke gerechten bereid. De 
kookstijl is internationaal en kent 
geen grenzen. De farmshop van 
het restaurant is het verzamelpunt 
van al het heerlijks wat de boeren-
stalletjes in de Noordkop te bieden 
hebben: lokaal geteelde of gepro-
duceerde producten, patisserie, 
Italiaanse delicatessen, culinaire 
cadeaus, take-away maaltijden  
en maaltijdboxen.

Meer informatie:
hollandbovenamsterdam.com/
villadarte

geschiedenis van het gebouw. 
Fallon klinkt namelijk hetzelfde 
als het Engelse woord ‘felon’ wat 
misdadiger betekent.

Eten en drinken
Voor lunch en diner neem je plaats 
in Brasserie D’arret, waar je geniet 
van heerlijke gerechten, met passie 
bereid door de keukenbrigade. De 
bar is dagelijks geopend en is een 
heerlijke plek om tot rust te komen 
na een drukke dag.

Omgeving Alkmaar
Het centrum van Alkmaar is enorm 
sfeervol, met oude grachten, 
verborgen hofjes, diverse musea 
en natuurlijk de wereldberoem-
de kaasmarkt. Bovendien kan je 

Het centrum van 
Alkmaar is enorm 
sfeervol, met  
oude grachten en 
verborgen hofjes’

‘ 

Duynlodge, Duynpark het Zwanenwater, Callantsoog

Stiel, Schagen

The Fallon Hotel Alkmaar

Villa d'A
rte   Juli | A

ugusttus 2020,
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7. Activiteiten 2021

Marketing  
π  Geintegreerde voorjaars-/zomercampagne (vomercampagne),  
      1 maart (of later) - eind september (zie ook scenario’s) of nog latere  
      start als bijv. pas vanaf juli (of later) reizen mogelijk wordt.

π  Najaarscampagne: 1 oktober – eind januari

π  2021 is themajaar ‘Ode aan het Landschap’: wordt waar mogelijk of 
      relevant meegenomen in bestaande themalijnen en activiteiten o.a.:  
      natuur, kust, water. Tenzij er aanvullend budget komt, geen extra 
      campagnes en inspanningen maar thematisch slim op in spelen.  
      Uitgave van een fietsrouteboekje in kader van het thema (in samen- 
      werking met MO’s). Elke MO kan 2 routes aan leveren die aansluiten  
      bij het thema Ode aan het Landschap. Tevens sterk ingezet vanuit 
      Visit Wadden waar het vanaf 2021 een op zichzelf staande verhaallijn 
      wordt.

π  Samenwerking vanuit NBTC (Holland City Nederland Waterland) over 
      de strijd met en tegen het water en wat voor invloed dit op het  
      landschap heeft gehad. In combinatie met Ode aan het Landschap 
      inzoomen op het DNA van Holland: twee subthema’s voor Noord- 
      Holland: Leven met het water’en Door het oog van de Meester’,  
      21 molens vertellen het verhaal van het omringende landschap en 
      benoemen heden en verleden. Ook worden projecten als De Nollen  
      (i.c.m. Stedelijk Museum Alkmaar), Dijk van een Kust en tal van 
      andere projecten/iconen meegenomen binnen het themajaar Ode aan 
      het Landschap. 

π  Voortzetting samenwerking NBTC m.b.t. metrolijn Gouden Eeuw.  
      In 2020 geen inzet gepleegd. Na een verdiepingsslag en herijking wordt 
      deze samenwerking met grote, landelijke iconen voortgezet. 

π  Handhaven themalijnen, iconen en doelgroepen. 

π  Voortzetting voorjaarscampagne met de tulpen in hoofdrol. Geen tot 
     weinig evenementen en activiteiten maar de tulpen zullen bloeien.  
     Inzetten op wat kan en mag (digitale beleving).

Acquisitie/sales/accountmanagement 
π  Bijdrage bedrijfsleven via pakketten en barterdeals. Inspelen op kansen 
     die gemeenten, ondernemersverenigingen en semi-overheidsorganisaties 
     (zoals recreatieschappen, wandelnetwerk) bieden. 

π  Voor het bedrijfsleven zal HbA samen met de lokale organisaties concrete 
     pakketten maken (voor zover mogelijk). In de werving van afnemers van 
     die pakketten zullen taken en inkomsten tussen lokaal en regionaal 
     afgestemd worden.

Online
π  Optimalisatie van de integratie van alle destinatiemarketing activiteiten 
     voor de subregio’s in de online omgeving van HbA.

π  NDTRC Er is een goede vervanger gevonden voor de NDTRC database. 
     Deze 'DTRC' databe is operationeel, werkt naar behoren en wordt in de
     loop van 2021 verdergeoptimaliseerd.
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π  Optimaliseren van de online zichtbaarheid, met name de website en 
     de (betere) integratie van de microsites voor de (sub)regionale en  
     lokale partners. 

π  Beeldbank Uitbreiden van de beeldbank (aanvullend beeld vergaren/ 
     fotografen op pad sturen) en het opzetten van de toolkit. 

Extra opdracht
π  Visit Wadden Blijven inzetten op de provinciale samenwerking  
      Visit Wadden. Biedt extra bereik, exposure en voordelen door o.a.  
     gezamenlijke media-inkoop.

π  De Kop Werkt! De succesvolle De Kop-campagne met lager  
     budget voortzetten en bezien in hoeverre de beide andere  
     twee (sub)regio’s kunnen aanhaken qua opzet en media-inkoop.

TravelTrade & MICE
π  Travel Trade Het herstel van de zakelijke markt laat nog op zich wachten. 
      Financiering van activiteiten wordt vooral door marktpartijen opgebracht. 
      De kans dat hier in 2021 vanuit HbA en de werkgroep TravelTrade & MICE 
      grote stappen worden gezet is gering. Wel wordt vanuit de samenwerking        
      met Visit Wadden de bestemming 'North of the Netherlands’ (Groningen, 
      Friesland, Noord-Holland en het Werelderfgoed Waddenzee gecontinueerd 
      met het onder de aandacht brengen en houden van het aanbod. De focus    
      ligt hierbij vooral op de FIT-markt (individuele reizigers, danwel kleine 
      gezelschappen van 6-8 personen).  

D
e N

ollen, D
en H

elder. N
atuurgebied en kunstproject 
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8. Scenario's

B
eem

sterpolders

π  Sinds 15 december 2020 weer een intelligente lockdown, vergelijkbaar 
met maart 2020 met een looptijd tot 19 januari 2021. Inmiddels is deze met 
3 weken verlengd tot 9 februari. Mogelijk zelfs tot eind februari, begin maart. 
Onduidelijk is nog welke effecten de Britse COVID-19-variant heeft op het 
verdere verloop van beperkende maatregelen in de komende maanden en 
welke gevolgen dat weer heeft voor de unlock-momenten en de mate van 
versoepeling van maatregelen. Er is zelfs sprake van een derde golf.

π  Het vaccinatieplan is op 8 januari 2021 gestart. Streven is dat Nederland 
na de zomer (eind september) is gevaccineerd. Toeristisch relevante, 
geleidelijke versoepelingen zijn te verwachten vanaf begin april. De RIVM-
maatregelen zullen dan geleidelijk versoepeld worden. Naar verwachting 
neemt de afbouw drie tot zes maanden in beslag. 

π  Op basis van deze verwachting is het niet meer dan realistisch om 
ervan uit te gaan dat we ook voor 2021 geen grootschalige nationale 
(en internationale) voorjaarscampagne ‘Tulpen in de Kop/Tulpen boven 
Amsterdam’ kunnen uitrollen. In voorbereiding zijn plannen om de 
tulpenpracht o.a. virtueel te tonen en online te laten beleven en nieuwe en/
of aangepaste thematische (tulpen)fiets-, wandelroutes en kleinschalige 
arrangementen te ontwikkelen. 

π  Veel, zo niet alles hangt in het eerste half jaar van 2021 af van wat kan 
en mag, daarop zijn en worden plannen en activiteiten afgestemd. Evenals 
in maart 2020 vormen de RIVM- en lokale/regionale maatregelen en 
verordeningen de leidraad. Zo gaan we ervan uit dat de 1,5 m norm nog voor 
langere tijd gehandhaafd zal blijven en tegelijkertijd dat reeds versoepelde 
maatregelen weer aangescherpt kunnen worden.
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π  Vanzelfsprekend worden de ontwikkelingen in Duitsland op de voet 
gevolgd. Online wordt de voor ons zo belangrijke Duitse toerist sinds begin 
december 2020 benaderd en geïnspireerd voor het boeken van een kort 
of lang verblijf later in 2021 (ruwweg vanaf de Meivakantie). Steevast met 
verwijzing naar de geldende regels en met de uitdrukkelijke intentie om 
niet aan te zetten tot ongewenste reisbewegingen. Ook hier geldt, mag de 
Duitse toerist reizen? Is hij/zij welkom in Nederland (…of de regio), welke 
beperkingen gelden (o.a. bewijs van vaccinatie) en zijn deze te handhaven? 
Mogelijk wordt de lockdown in Duitsland verlengd tot na Pasen.

π  De inschatting is dat in eerste instantie regionale en (mogelijk later) 
nationale (reis)bewegingen worden toegestaan en nog weer later in het jaar 
internationale. We houden er rekening mee dat inkomend internationaal 
toerisme misschien pas in het najaar weer mogelijk is. Het accent bij de inzet 
van media en middelen kan flexibel worden verschoven van regionaal naar 
nationaal en internationaal met de mogelijkheid op zowel op- als af te schalen 
en prioriteiten te verleggen.

π  De flexibele inzet van media en middelen geeft binnen de campagnes 
ruimte om aan specifieke, zwaarder dan gemiddeld getroffen branches/
bedrijven met een toeristisch product actiematig extra aandacht te schenken. 
Te denken valt aan (win)acties, verder ontwikkelen en/of uitbouwen van 
de in 2020 geïntroduceerde arrangementen etc. We vinden wel dat extra 
ondersteunende lokale en/of regionale marketingactiviteiten binnen de 
destinatiemarketing opdracht moeten vallen.

π  Vanwege de uitzonderlijke omstandigheden en de onzekerheden m.b.t. 
de versoepeling van maatregelen, hebben we voor 2021 gekozen voor twee 
campagneperiodes in plaats van de gebruikelijke drie. We combineren de 
voorjaars- en zomercampagne (februari tot en met september) tot ‘Vomer-
campagne’ en een najaarscampagne (oktober tot en met januari 2022). 

π  Er is een voorlopige campagneplanning voor 2021 gemaakt waarvoor nog 
geen media is ingekocht alleen gereserveerd daar waar dat mogelijk is. Voor 
inkoop en reservering geldt dat ze (regionaal en/of nationaal flexibel kunnen 
worden ingezet/afgenomen. 

π  Leidraad voor alle marketingactiviteiten zijn de benoemde gebiedsiconen 
in de themalijnen en de benoemde doelgroepen volgens de Leefstijlvinder. 
Daarbij geldt dat doelgroepen die in 2020 Holland boven Amsterdam 
ontdekt hebben, zoals de leeftijdsgroep 25-34 jaar, worden aangezet tot 
herhaalbezoek, respectievelijk voor hen de volgende stappen in hun customer 
journey moeten invullen. 

π  Rode draad in de Vomer-campagne is 'Boek een korte (1 - 3 dagen) of 
langere (zomer)vakantie’. We schatten in dat meer Nederlanders dan 
gebruikelijk in 2021 hun (zomer)vakantie, midweek, lang weekend etc. 
in Nederland zullen willen doorbrengen. Veiligheid, ruimte, zekerheid, 
vertrouwde omgeving, dichtbij huis zullen doorslaggevende koop- of beslis-
motieven zijn.

Bruine Vloot, Waddenzee
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Marketingcampagnes 2021 Holland boven Amsterdam - Kop van Noord-Holland - scenario’s

online campagne
low profile NL/DU

buiten, kust/strand, 
natuur, ruimte,  
fietsen, wandelen

boek je vakantie:
(Pasen, Meivakantie,   
 Hemelvaart, Pinksteren, 
 doe & ontdek dagjes uit, 
 weekend weg, zomer)

januari  februari     maart                 april                    mei           juni              juli               augustus           september

online campagne
medium low profile 
NL/DU ‘Straks weer 
naar buiten’

buiten, kust/strand, 
natuur, ruimte,  
fietsen, wandelen,
cultuur (o.a. musea),
attracties ovb. bsb.

dagje uit, kort 
verblijf (1-3 dgn.),
boek je vakantie:
(Pasen, Meivakantie,  
 Hemelvaart, Pinksteren, 
 doe & ontdek dagjes uit, 
 weekend weg, zomer)

tulpen - voorjaar

on en offline  
campagne full profile 
NL/DU ‘Lekker Weer 
Buiten’

buiten, kust/strand, 
natuur, ruimte,  
fietsen, wandelen,
cultuur (o.a. musea),
attracties ovb. bsb.

dagje uit, kort 
verblijf (1-3 dgn.),
boek je vakantie:
(Hemelvaart, Pinksteren, 
 doe & ontdek dagjes uit, 
 weekend weg, zomer)

(tulpen) - zomer 
 kust/strand

online campagne
low profile NL/DU

buiten, kust/strand, 
natuur, ruimte,  
fietsen, wandelen

boek je vakantie:
(Pasen, Meivakantie,  
 Hemelvaart, Pinksteren, 
 doe & ontdek dagjes uit, 
 weekend weg, zomer)

on en offline 
campagne medium 
profile NL/DU 
‘Lekker Weer naar 
Buiten’

buiten, kust/strand, 
natuur, ruimte,  
fietsen, wandelen,
cultuur (o.a. musea),
attracties ovb. bsb.

dagje uit, kort 
verblijf (1-3 dgn.),
boek je vakantie:
(Meivakantie, Hemelvaart, 
 Pinksteren, doe & ontdek 
 dagjes uit, weekend weg, 
 zomer)

tulpen - voorjaar

on en offline  
campagne full profile 
NL/DU ‘Lekker Weer 
Buiten’

buiten, kust/strand, 
natuur, ruimte,  
fietsen, wandelen,
cultuur (o.a. musea),
attracties ovb. bsb.,
varen

dagje uit, kort 
verblijf (1-3 dgn.),
boek je vakantie:
(Hemelvaart, Pinksteren, 
 doe & ontdek dagjes uit, 
 weekend weg, zomer)

 zomer - kust/strand
 doen&beleven

on en offline  
campagne full profile 
NL/DU ‘Lekker Weer 
Buiten’

buiten, kust/strand, 
natuur, ruimte,  
fietsen, wandelen,
cultuur (o.a. musea),
attracties ovb. bsb.,
varen

dagje uit, kort 
verblijf (1-3 dgn.),
boek je vakantie:
(na)zomer, herfst

 zomer - kust/strand
 doen&beleven

on en offline  
campagne full profile 
NL/DU ‘Lekker Buiten’

buiten, kust/strand, 
natuur, ruimte,  
fietsen, wandelen,
cultuur (o.a. musea),
attracties ovb. bsb.,
varen

dagje uit, kort 
verblijf (1-3 dgn.),
boek je vakantie:
(na)zomer, herfst

 zomer - kust/strand
 doen&beleven

on en offline  
campagne medium 
profile, NL/DU ‘Lek-
ker Nazomeren’

buiten, kust/strand, 
natuur, ruimte,  
fietsen, wandelen,
cultuur (o.a. musea),
attracties ovb. bsb.,
varen, culinair

dagje uit, kort 
verblijf (1-3 dgn.),
boek je vakantie:
(na)zomer, herfst, kerst

 nazomeren,
 doen&beleven

scenario 1  beperkte unlock per 1 april

januari  februari     maart                 april                    mei           juni              juli               augustus           septemberjanuari  februari     maart                 april                    mei           juni              juli               augustus           september

online campagne
low profile NL/DU

online campagne
low profile NL/DU

online campagne
low profile NL/DU

online campagne
medium low profile 
NL/DU ‘Straks weer 
naar buiten’

on en offline  
campagne full profile 
NL/DU ‘Lekker Weer 
Buiten’

on en offline 
campagne medium 
profile NL/DU 
‘Lekker Weer naar 
Buiten’

on en offline  
campagne full profile 
NL/DU ‘Lekker Weer 
Buiten’

on en offline  
campagne full profile 
NL/DU ‘Lekker Weer 
Buiten’

on en offline  
campagne full profile 
NL/DU ‘Lekker Weer 
Buiten’

scenario 2  beperkte unlock per 1 mei

januari  februari     maart                 april                    mei           juni              juli               augustus           september

online campagne
low profile NL/DU

online campagne
low profile NL/DU

online campagne
low profile NL/DU

online campagne
low profile NL/DU

on en offline  
campagne full profile 
NL/DU ‘Lekker Weer 
Buiten’

on en offline  
campagne full profile 
NL/DU ‘Lekker Weer 
Buiten’

on en offline  
campagne full profile 
NL/DU ‘Lekker Weer 
Buiten’

online campagne
medium low profile 
NL/DU ‘Straks weer 
naar buiten’

on en offline 
campagne medium 
profile NL/DU 
‘Lekker Weer naar 
Buiten’

scenario 3  beperkte unlock per 1 juni

januari     februari      maart                        april                             mei                         juni               juli                 augustus                september

NL vaccinatie programma

< 60/zorgmedew. 60+ 18 - 60

Scenario's
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9. Campagneplanning 2021
campagne 'VOMER' EN NAJAAR BOVEN AMSTERDAM 2021

2021

Doelgroepen  
Leefstijlvinder 

jonge gezinnen (kinderen 0-5 en 6-12), 2 persoonshuishoudens (35+ en 55+)  
harmoniezoekers, rustzoekers, verbindingzoekers

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5

Vakanties / feestdagen 1 1 2 3 | 4 4 | 5 6 7 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 10 | 11 10 | 12

Acties (o.a. win- en promotie) in periodes nader te bepalen

Media
Regionaal Huis aan huis folder 'Weer lekker naar buiten' - programma t/m september

Huis aan huis folder 'We mogen weer feesten' - programma t/m januari 2022

Out of home / outdoor Tulpen Kustroute Nazomer

 RODI Huis-aan-huis-campagne, heel HBA gebied N.t.b N.t.b

Nationaal Out of home (n.t.b. O.a. OV, Tankstations, Horeca) Zomer Nazomer O.v.b.

Folder 'Weer lekker naar buiten' - programma t/m september (via Hub)

 Online webvertising (o.a. STER)  o.v.b

Mediapartners (67% online, 33% offline)
Online item (elke week) O.v.b. O.v.b.
Print plaatsingen O.v.b. O.v.b.

Vloggers/bloggers (influencers)

 Social media ads op o.a. Facebook, Instagram (i.c.m. Win- en promoacties) 

GoogleAds (regionaal en nationaal)  (op gebiedsiconen i.c.m. activiteiten)

Internationaal GoogleAds (internationaal) (op gebiedsiconen i.c.m. activiteiten)

NBTC campagnes (N.t.b. Ode aan het landschap, Duitsland, België) Inzetten op vakanties 2022 (internationaal)

Overig Nieuwsbrieven - B2C
Nieuwsbrieven - B2B

HbA Regiokaart editie 2021 gereed
Fiets&Wandelboekje eidtie 2012 gereed

Beperkte unlock per: Vakanties en feestdagen 
1 Voorjaarsvakantie 5 Bevrijdingsdag 9 Herfstvakantie
2 Pasen 6 Hemelvaart 10 Kerstvakantie
3 Koningsdag 7 Pinkesteren 11 Kerst
4 Meivakantie 8 Zomervakantie 12 Oud en nieuw

O.a. Fietsen | Wandelen | Watersport | Varen | Strand | Dagje uit | Overnachten kort/lang | Attracties | Musea | Vakantie O.a. Fietsen | Wandelen | Dagje uit | Overnachten kort/lang | Attracties | Musea | 
Culinair | Uitwaaien | Strand | Vakanties 2022

01-apr 01-mei 01-jun

Activiteiten i.c.m. gebiedsiconen 

OKTOBER NOVEMBER DECEMBERAUGUSTUSMEI JUNI JANUARI 2022JULI SEPTEMBERAPRILMAARTFEBRUARI

VOMERCAMPAGNE NAJAARSCAMPAGNE

tulpen, bloemen, agri & food 

water, kust & natuur

hollandse historie & cultuur
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10. HbA in beeld 2020
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Strand & Stad
Op de pedalen
Vanuit Alkmaar fiets je zo door de natuur naar de stranden van Egmond 
en Bergen aan Zee. Tijd voor een pauze? Stap af bij het Kleinste Huisje 
in Schermerhorn of ga voor de lokale biertjes van Brouwerij Leeghwater. 
Toe aan de lunch? Ernst in De Rijp gebruikt zoveel mogelijk producten 
uit de streek. Dineren doe je bij Het Wapen van Munster met pure  
dagverse gerechten. 
 
 

Met afstand
Ga via de zoute en zoete kust van 
Noord-Holland naar het binnenland. 
Maak meer van een dagje strand 
en ontdek de rust en ruimte van 
het echte Noord-Holland achter de 
duinen. Prachtige natuur, historische 
steden, typische dorpen, kleine 
pareltjes, smakelijke horeca, de 
lekkerste streekproducten, bijzondere 
overnachtingen, attracties en musea.

een onvergetelijke  
      zomer!

Juffertje in het Groen

Roots

71100%NL70

Hou van Holland

Slapen: Strandpark Roots is dé ideale uitvalsbasis voor  
een fijne gezinsvakantie. Het park ligt aan de duinen in 
Callantsoog en bestaat uit verschillende luxe chalets. In  
Burgerbrug vind je de B&B Jolz. Vlakbij de kust, tussen de 
weilanden met in de verte uitzicht op de Schoorlse duinen  
en de Hondsbossche Zeewering. In de grote tuin kun je 
afkoelen in het zwembad en uitrusten in de hangmat.

Petten & Panorama
Authentieke badplaats
Achter de Hondsbossche Zeewering ligt aan de duinen 
omringd door bossen het dorpje Petten. Met diep verscholen 
in het bos een sprookjesachtig klein meer met een breed 
strand en prachtig uitzicht vanaf het panoramaduin. In de 
tentoonstelling Zand tegen Zee bij het Inforatiecentrum Kust 
lees, hoor en zie je alles over de kustversterking. Ook leuk 
voor kinderen die hier een speurtocht kunnen doen en het 
zeepbel- en overstromings spel kunnen spelen.

Slapen: Bij Juffertje in het 
Groen in Driehuizen slaap  
je in een rustige tiny house, 
douche je buiten en breng  
je de avond door op de 
vlonder met een kampvuurtje. 
Bij B&B de Pauw in Graft 
huur je voor je kinderen  
een pipowagen waarin ze 
kunnen spelen en slapen 
terwijl je zelf een kook
workshop volgt.

Kiten & Keeten
Rust en ruimte 
Even ten noorden van Callantsoog ligt de heerlijke badplaats 
Groote Keeten, met een van de breedste stranden van de 
regio. Hier komen liefhebbers van vliegeren en kitesurfen 
samen. Wie zin heeft in een lange prachtige route fietst  
65 kilometer van de Wieringermeer naar Groote Keeten. 

Den Helder

Julianadorp

Groote Keeten

Callantsoog

Sint Maartenszee

Petten

Camperduin

  Hargen aan Zee
Schoorl aan Zee

Bergen aan Zee

Egmond aan Zee

Castricum aan Zee

Volendam

Monnickendam

Edam

Enkhuizen

Medemblik

Nieuwe-Niedorp

De Rijp

Schagen

Alkmaar

Hoorn
Broek op Langedijk

Opmeer

Kolhorn

Anna Paulowna Slootdorp

Hippolytushoef
Den Oever

Wieringerwerf

Lutjebroek

Heemskerk aan Zee

Wijk aan Zee

Huisduinen

Uitgeest

Heerhugowaard

Zoveel te doen 
en te zien in 

NoordHolland!

Bovenkarspel

Andijk

Oneindige mogelijkheden
Huur een zeilschip en ga zeilen met familie of vrienden. Hĳ s met elkaar 

de zeilen voor een onvergetelĳ ke reis en beleef mooie zeilavonturen. Kies 

voor een dag, een meerdaagse tocht of ga individueel in combinatie met 

een fi etstoer, mogelĳ kheden genoeg! De schepen vertrekken vanuit de 

havens van Enkhuizen, Hoorn, Medemblik, Den Helder en Den Oever. 

Holland Sail
Holland Sail beschikt over meer dan 20 

zeilschepen die onder andere liggen 

afgemeerd in de haven van Enkhuizen. 

Ga zeilen op het Ĳ sselmeer of de 

Waddenzee, waar je de unieke kans hebt

om met het zeilschip droog te vallen op

een zandbank.

De Hollandsche
Nederland heeft de grootste, nog varende historische vloot ter wereld. De ruim 400 authentieke 

schepen zĳ n van grote cultuurhistorische waarde. Vele zĳ n van de sloop gered, gerestaureerd en 

geschikt gemaakt om te varen met betalende passagiers. Hierdoor weten de schippers deze oude 

vrachtschepen in de vaart te houden. Jaarlĳ ks neemt de vloot meer dan honderdduizend gasten mee 

naar het Markermeer, het Ĳ sselmeer, de Wadden en over de wereldzeeën. Zo kom je op een duurzame 

manier op plekken waar je anders bĳ na niet kunt komen. Inclusief zilte zeelucht, volop natuur en rust.

De Schuttevaer
Zeil mee naar het mooie natuurgebied 

de Markerwadden. In de haven van Enk-

huizen stap je aan boord van zeilschip de 

Schuttevaer. Onderweg en op de Marker-

wadden zie je verschillende vogels. 

Ook kun je een rondwandeling maken en 

meelopen met de vogelgids. 

De Bounty
Barbecueën op een zeilschip? 

Op de Bounty kan het. Vanuit 

Hoorn kies je het ruime sop 

en gaat de kapitein op zoek 

naar een mooie plaats om voor 

anker te gaan. Hierna ontsteekt 

de crew de barbecue en kun je 

heerlĳ k genieten. 

De Twister
Vaar mee langs de Noordzeekust

met Twister, een luxe zeilschip 

van 35 meter lang. Van Terschel-

ling, via Texel en Den Helder, 

naar Vlissingen. In elke stad blĳ f 

je een paar dagen om van lokale 

specialiteiten te genieten en 

bĳ zondere plekken te ontdekken.  

Wieringer Skuutje WR60
De WR60 is het oudste nog varende vissers-

schip van Nederland. Het ligt in Den Oever 

en is te huur om een dagtocht mee te maken. 

In overleg met de schipper bepaal je de 

route. Aan boord is plaats voor 6 personen.

de crew de barbecue en kun je 

heerlĳ k genieten. 

De TwisterDe Twister
Vaar mee langs de Noordzeekust

met Twister, een luxe zeilschip 

van 35 meter lang. Van Terschel-

ling, via Texel en Den Helder, 

naar Vlissingen. In elke stad blĳ f 

Holland Sail

en is te huur om een dagtocht mee te maken. 

Skuutje WR60

Vaar mee langs de Noordzeekust

van 35 meter lang. Van Terschel-

bĳ zondere plekken te ontdekken.  

Twister

De Bounty

De Schuttevaer
Zeil mee naar het mooie natuurgebied 

de Markerwadden. In de haven van Enk-

huizen stap je aan boord van zeilschip de 

Schuttevaer. Onderweg en op de Marker-

wadden zie je verschillende vogels. 

Ook kun je een rondwandeling maken en 

meelopen met de vogelgids. De Schuttevaer 

Kĳ k voor alle info en tips op zeilvlootbovenamsterdam.nlSail & Bike Waddenzee
Unieke ontdekkingstocht

Ontdek de Waddenzee per fi ets en zeilschip tĳ dens deze 8-daagse 

tocht van Boat Bike Tours. Aan boord van het zeilschip geniet je 

van het weidse uitzicht. Per fi ets ontdek je het unieke gebied rond 

de Waddenzee en de vele vissersdorpjes langs de Ĳ sselmeerkust. 

Slapen aan boord 
Zeilschip Fortuna Verblĳ f aan boord van de Fortuna

 in de haven van Medemblik. Ook te huur voor zowel dagtochten

 met schipper als voor langere perioden zonder schipper.

Tjalk de Dankbaarheid  Een vierpersoons klassieke

 Tjalk waarop je fĳ n kunt overnachten. De ligplaats is bĳ  het 

pittoreske eilandje de Woude in het Alkmaardermeer. 

Hotelschip Antje  Het 19de-eeuwse schip Antje

 is gerestaureerd tot een hotel en ligt middenin het oude 

havenkwartier Willemsoord in Den Helder. 

Moeke Zorn Deze tweemast klipperaak is een zeer ruim 

en comfortabel schip met negen tweepersoonshutten. 

Ook kun je zowel actief als passief meezeilen. 

Wapen fan Fryslan

Zeilvloot

...een prachtige zeilreis
Op zoek naar een vakantie met je gezin, vrienden, kinderen 

of alleen? Sailing2gether biedt zeilreizen aan in het 

weekend, als midweek of week. 

Win een zeilweekend voor 2 personen van Sailing2gether! 

Aan boord van een traditioneel zeilschip vaar je vanuit 

Enkhuizen op het Ĳ sselmeer of de Waddenzee. Help mee met 

zeilen en beleef een heerlĳ k ontspannen weekend.

Ga naar zeilvlootbovenamsterdam.nl om kans te maken! 

Boeking in overleg en o.b.v. beschikbaarheid.

Welkom in de Gouden Eeuw in Hoorn, Enkhuizen en Medemblik
Hoorn heeft een rĳ ke historie, met een prachtige oude binnenstad. De haven is misschien wel de mooiste 
haven aan het Ĳ sselmeer, de Jongens van Bontekoe kĳ ken er permanent op uit. Je ruikt en voelt er de 
geschiedenis van de VOC, de WIC en de walvisvaarders. Het ging Enkhuizen duidelĳ k voor de wind tĳ dens 
de VOC-periode. Werp maar eens een blik op al die monumentale panden die deze oude havenplaats rĳ k is. 
Loop over de klinkerstraatjes langs de vele oude huizen, winkels, kerken en werkplaatsen. In Medemblik 
liggen moderne jachten en historische schepen van de bruine vloot gebroederlĳ k naast elkaar in de haven. 
In deze oudste stad van West-Friesland met zĳ n monumentale kern vol pakhuizen en grachtenpanden waan 
je jezelf in lang vervlogen tĳ den.

Win

HbA in beeld 2020

Museum Broekerveiling Een echt 
doe- en beleefmuseum voor jong en oud. 
Neem plaats in de veilingbanken van de 
oudste doorvaarveiling van de wereld. Laat 
de kinderen heerlĳ k klimmen en klauteren 
en vaar zelf of met de rondvaartboot door 
het Rĳ k der Duizend Eilanden. 

Alkmaar Het Hollands Kaasmuseum, 
Stedelĳ k Museum Alkmaar en de 
Museummolen in Schermerhorn: het is een 
greep uit de musea die Alkmaar e.o. rĳ k is. 
Eveneens een bezoek waard: Biermuseum 
De Boom, het Beatles Museum en Museum 
in ’t Houten Huis. 

Den Helder Stap aan boord van de 
onderzeeboot van het Marinemuseum of 
beleef avonturen in het Reddingmuseum. 
Bezoek Fort Kĳ kduin met zĳ n prachtige 
zeeaquaria of het Atlantikwall Centrum. 
Ontdek het Nollenproject of de Hortus 
Overzee met haar Japanse tuin.

Medemblik Kasteel Radboud en 
Stoommachinemuseum nemen je mee in 
de geschiedenis van de strĳ d tegen het 
water. In het Oorlogsmuseum komen de 
verhalen van WOII tot leven. Ga koekjes 
bakken in het Bakkerĳ museum of maal 
meel bĳ  Meelmolen de Herder. 

Zuiderzeemuseum In het buitenmu-
seum is genoeg ruimte voor een gezellig 
en ontspannen dagje uit, samen of met 
het gezin. Reserveer online een datum en 
aankomsttĳ d en ontdek van álles over het 
leven rond en op de voormalige Zuiderzee. 

Schagen De stad Schagen heeft een rĳ ke 
historie. Je vindt er bĳ zondere gebouwen 
en stolpen, zoals Museum Vreeburg waar 
het verhaal over de ontstaansgeschiedenis 
van de stad wordt verteld. Maar ook in de 
omgeving van Schagen liggen musea van 
betekenis. 

    museabovenamsterdam.nl

Huis van Hilde Duik in het verlden met 
echte mensfi guren en prachtige vondsten. 
Bezoek vanaf juli de tĳ delĳ ke tentoon-
stelling Oorlog in de lucht, weerslag in 
de grond, over het neergestorte oorlogs-
vliegtuig in Castricum tĳ dens WOII. Nu met 
gratis rondleiding!

Museumstoomtram  Maak de 
leukste en spannendste tĳ dreis op een 
veilige manier. De dagtocht begint met een 
avontuur langs de stoomlocomotieven op 
museumterrein Hoorn. Reis per stoomtram 
naar Medemblik en terug, en ontdek de 
stations met de speurtocht Stoomsafari. 

Veel musea in Noord-Holland zĳ n weer open! Mooi voor een dagje uit. Let op: voor 
alle musea geldt dat je vooraf online je toegangsbewĳ s moet kopen. Raadpleeg de 

websites van de musea voor informatie over de maatregelen en kaartverkoop.

musea
boven
Amsterdam
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ACTIE
WIN

Welkom in de Gouden Eeuw
Win een weekendje weg en beleef de Gouden Eeuw in 
Westfriesland! Verblĳ f 2 nachten in de prachtige steden 
Enkhuizen en Medemblik en beleef de Gouden Eeuw 
in het Westfries Museum (gratis toegang). Ga naar: 
museabovenamsterdam.nl en maak kans!

    

Holle Bolle Boom 
Bĳ  de Holle Bolle Boom in Tuitjenhorn vind 
je een grote binnenspeeltuin, een openlucht 
speelpark vol verrassingen en een overdekte 
waterattractie met spannende glĳ banen en een 
spetterend fonteinplein. Vanaf 1 september 
weer open voor iedereen.

Fotosafari Zwanenwater 
Vrĳ willige boswachters begeleiden deze 
wandeltocht op 13 september. Zĳ  kennen de 
mooiste plekken voor het maken van de beste 
foto’s. Neem je eigen camera mee en fotografeer 
het landschap, de typische planten en dieren van 
dit duingebied ten zuiden van Callantsoog.

... door lange slootjes 
Met het Sloepennetwerk ontdek je 
Schagen en omgeving vanaf het water. Stel 
aan  de hand van genummerde vaarknoop-
punten je route samen, bekĳ k langs welke 
bezienswaardigheden je komt en waar je 
kunt aanleggen voor een pauze. 

visitschagen.nl

Nollen van Abbestede
In het binnenduinrandgebied tussen Callantsoog 
en Groote Keeten liggen de Nollen van 
Abbestede. Tĳ dens een wandeling kun je dit 
nollenland met de bĳ zondere duinfl ora overzien. 
Vanuit de uitkĳ ktoren heb je helemaal een mooi 
overzicht.

Om een stukje van het échte Holland te zien, te proeven en te beleven moet je 
in Schagen en omgeving zĳ n. De Hollandse historie is nog duidelĳ k zichtbaar 

bĳ  de buitenplaatsen, de stolpboerderĳ en en in de omringende dorpen. 
Een actieve of rustige dag? Mogelĳ kheden genoeg. 

ontdekken
inSchagen

        Rondje Waarland
         Ga kanoën en maak vanaf het water
kennis met de unieke natuur van Waarland. 
Rondje Waarland is een gemarkeerde kanoroute 
van ongeveer 14 kilometer langs verschillende 
dorpjes en idyllische plekjes. Lekker varen, 
zwemmen, vissen en genieten.

Zelfpluktuin By Broersen
Pluk je eigen fruit en bloemen in de 
zelfpluktuin in Warmenhuizen. Tot eind 
september zĳ n aardbeien uit de eigen kas 
en andere lokale producten te koop in de 
boerderĳ winkel. De tuin is zonder afspraak 
te bezoeken.

         Rondje Schagen
           Fiets urenlang op je gemak door de
polders. Je vindt er rust, weidse verge-zichten 
en hoge Hollandse luchten. Met deze route 
kom je door karakteristieke dorpjes en langs 
authentieke stolpboerderĳ en. Ook fi ets je een 
paar kilometer langs de Pettemerduinen.

Zĳ per Museum
Bekĳ k wat er allemaal komt kĳ ken bĳ  
het plannen, aanleggen en drooghouden 
van een polder. Daarbĳ  staat de unieke 
ontstaansgeschiedenis van de Zĳ perpolder 
centraal. Met moderne middelen wordt het 
verhaal van deze polder en zĳ n bewoners in 
beeld gebracht. 

Neem s.v.p. de landelĳ ke en lokale regels in 
acht. Vermĳ d drukte, geef elkaar de ruimte, 
houd 1,5 meter afstand en draag waar nodig 
een mondmasker.

        Rondje Waarland
         Ga kanoën en maak vanaf het water

TIP
 doen

Vrĳ willige boswachters begeleiden deze 
TIP

 foto

         Rondje Schagen
           Fiets urenlang op je gemak door de

TIP
 fiets

TIP
 vaar

    

Waterweek Hoorn
Waterweek Hoorn gaat door. Van 15 t/m 20 
september. En uiteraard coronaproof. In, op en 
langs het water zijn vele activiteiten. Ga mee 
met een stadswandeling, bezoek Hoorn per 
boot, doe mee met nautische activiteiten Of 
geniet thuis van de VRijMiBo.

3D street art 
In Den Helder zijn op vijf plaatsen in de
stad 3D street art kunstwerken te zien. 
Word onderdeel van de tekening. Neem een 
positie in en maak vanaf de grondsticker een 
foto. Op de foto zie je het 3D effect terug.

Wandelen over het Wad
De Groot Recreatie organiseert  diverse 
wadlooptochten op het voormalig eiland 
Wieringen, gelegen aan de Waddenzee. Onder 
begeleiding van een ervaren gids kun je tijdens 
het wadlopen aan den lijve ondervinden hoe 
uniek dit prachtige stuk natuur is. 

dagjeuitbovenamsterdam.nl

Nederland is weer aan het werk en we gaan langzaam richting de nazomer.  
Hou het vakantiegevoel nog even vast en plan een dagje uit in Noord-Holland.  

Ontdek het Wad, leer golfsurfen of boek een van de nieuwe 
‘doe-ontdek-beleef’ -arrangementen boven Amsterdam. 

        Designroute
       In het Zuiderzeemuseum vind je huizen die 
vroeger rond de voormalige Zuiderzee stonden. 
Dwars door deze historische setting loopt de 
‘designroute’: op diverse locaties zie je hoe de 
culturele geschiedenis van de Zuiderzee vorm-
gevers en kunstenaars heeft geïnspireerd tot 
nieuwe inzichten.

Dagje Schagen 
Maak een stadswandeling en ontdek de 
eeuwenoude gevels. Shopping-liefhebbers 
kunnen helemaal los in het overdekte Makado 
Centrum en de winkelstraten eromheen. Strijk 
vervolgens neer op een van de (verwarmde) 
terrassen voor een hapje of drankje.

Golfsurfen bij High5 
Even wachten tot de perfecte golf er aan 
komt, peddelen en staan! Hoeveel talent  
heb jij voor golfsurfen? De gediplomeerde  
instructeurs van High5 leren je graag de 
eerste ‘skills’. Daarna ga je de zee op en pak 
je de eerste golfen!

Neem s.v.p. de landelijke en lokale regels in acht. 
Vermijd drukte, geef elkaar de ruimte, houd 1,5 m. 
afstand en draag waar nodig een mondkapkje.

TIP
 doen

TIP
 foto

TIP
 Wandel

dagje uit
boven
Amsterdam

                                        Holland boven Amsterdam arrangementen 
                                                            De Picknicktour, Dobberen&Slobberen, Supperdag of de Knapzak- 
   wandeling. De leukste arrangementen om Noord-Holland te ontdekken! 
                                                            De arrangementen zijn beschikbaar op meerdere locaties in Holland 
                                                           boven Amsterdam. In o.a.  Den Helder, Enkhuizen, Hoorn, Langedijk 
                                                       en Medemblik kun je volledig verzorgd op pad of het water op.  
                                                    De arrangementen zijn op vaste dagen beschikbaar. 

                Voor meer informatie, vertrekplaatsen en boekingen: beleefbovenamsterdam.nl

    

Huiberts Biologische 
Bloembollen Haal de lente alvast in huis 
met de biologische bloembollen van Huiberts. 
Hier is de natuur echt onderdeel van het 
bedrĳ f. De online shop staat bol van de diverse 
soorten. Ook kun je bĳ  hun stalletje in Sint 
Maartensbrug bollen kopen.

Afhalen & bezorgen
Nu de restaurants gesloten zĳ n, bieden 
vele de mogelĳ kheid om maaltĳ den af te halen 
of te laten bezorgen. Zo geniet je evengoed 
van lekker eten, maar dan thuis. Enkele tips: 
Restaurant TOV, La Première, Brasserie de 
Keuken en Restaurant De Polderei e.v.a.

De Verzakking
Natuurgebied De Verzakking bĳ  Anna 
Paulowna is ontstaan door de aanleg van 
de Amsteldiepdĳ k. Door gebruik van het 
verkeerde materiaal ontstond een zandplaat. 
Vanaf de dĳ ken is het leven op de Verzakking 
en de vogeleilanden te bekĳ ken.

herfstindekop.nl

Wandelen door Schagen
Het altĳ d gezellige Schagen leent zich prima 
voor een leuke wandeling. In het centrum kun 
je verschillende zeventiende-eeuwse panden 
bewonderen. In het buitengebied van Schagen 
heb je vanaf de dĳ k de mooiste vergezichten 
over de uitgestrekt polders. 

herfst
in deKop

        Floratuin Julianadorp
          Bĳ  de Floratuin in Julianadorp vind je in de 
winkel of op hun website maar liefst meer dan 
300 soorten voorjaarsbloeiers. In de webshop 
kun je alles vinden, waaronder bĳ zondere 
bolgewassen. Verzending van de bestellingen 
vindt plaats tot en met november.

Grafelĳ kheidsduinen
Blĳ ft leuk: Schotse Hooglanders spotten in 
de Grafelĳ kheidsduinen bĳ  Den Helder. Deze 
indrukwekkende dieren grazen hier samen met 
Konikpaarden. Dit zorgt voor een gevarieerde 
plantengroei met soorten als de riet- en 
welriekende nachtorchis. Mooi om te wandelen
of te fi etsen.

         Langs dĳ ken en dorpen
           Deze fi etsroute neemt je mee door 
schitterende natuurgebieden en langs oude 
statige huizen, eeuwenoude kerken en 
boerderĳ en in Kolhorn en Nieuwe Niedorp. 
Geniet van het uitgestrekte landschap en de 
cultuurhistorie in deze omgeving.

Streekproducten 
uit onze eigen achtertuin 
Haal de ingrediënten voor je stamppot bĳ  de 
verschillende boerderĳ winkels en kraampjes 
langs de weg. Het is nu bĳ voorbeeld de tĳ d van 
kool en dat is een echt streekproduct voor de 
Kop. Maar ook vind je boerenkaas, melk en fruit 
van het seizoen.

Neem s.v.p. de landelĳ ke en lokale regels in 
acht. Vermĳ d drukte, geef elkaar de ruimte, 
houd 1,5 meter afstand en draag waar nodig 
een mondmasker.

Haal de lente alvast in huis 
        Floratuin Julianadorp
          Bĳ  de Floratuin in Julianadorp vind je in de 

TIP
tuin

TIP
bestel

         Langs dĳ ken en dorpen
           Deze fi etsroute neemt je mee door 

TIP
 fiets

TIP
 natuur

Het is volop herfst, de beste tĳ d om bloembollen te planten zodat je straks in het 
voorjaar kunt genieten van de mooiste bloemen. Helaas, uit eten gaat nu even niet, 
maar eten laten bezorgen of afhalen bĳ  de vele ondernemers in de Kop kan volop. 

En verder? Lekker wandelen, fi etsen en ontspannen in onze prachtige regio.

Zout & Zoet
D E  3  K U S T E N  V A N  N O O R D - H O L L A N D

HELEMA AL LUI 

DE VOOROEVER
Ook aan de IJsselmeerkust kun je 
een prima dagje strand vieren. 
De Vooroever, een buitendijks 
recreatiegebied dat zich uitstrekt 
van Medemblik tot Andijk, kent 
meerdere kleine strandjes, met 
zand of gras. Heerlijke plekjes om 
op warme dagen verkoeling te 
zoeken. Of om even pauze te 
houden tijdens je wandeling 
langs het grootste meer van 
Nederland.

EN ACTIE! 
Fiets vanuit Callantsoog langs de 
kust en door natuurreservaat het 
Zwanenwater richting Petten. 
Vanaf daar rij je over verkeersarme 
dijken en landwegen via het 
binnenland weer terug. 

OVER DE PADEN 
Van Medemblik tot aan 
Enkhuizen loopt een 23 kilometer 
lange wandelroute langs de 
oevers van het IJsselmeer. Het 
landschap is afwisselend, met 
prachtige dorpsgezichten en 
bijzondere flora en fauna.

ZORGELOOS REL A XEN

JULIANADORP AAN ZEE
Al jaren staat de kustlijn bij Julianadorp aan Zee in de 
top 10 van mooiste stranden van Nederland. Alleen al 
van het uitzicht op het duin word je kalm: om je heen 
wuivend helmgras en bossen, in het oosten weidse 
akkers, en in het westen die prachtige Noordzee. Voor 
meer actie volg je surflessen bij de lokale surfschool.

Holland boven Amsterdam 
is omringd door drie totaal 
verschillende kusten. 
De Noordzee-, Waddenzee- 
en IJsselmeerkust (vroeger 
de Zuiderzee) bieden volop 
ruimte, maar ook het land achter 
de duinen is rijk gevarieerd. 
Alle ingrediënten voor een korte 
of lange vakantie waar je iets 
blijvends van mee naar huis 
neemt en naar terugverlangt.

LEKKER NIETS DOEN 

CALLANTSOOG
Welkom in een van de oudste en 

mooiste badplaatsen van 
Nederland. Het strand is hier wit, 

breed en gezellig. Tegen de 
duinen zijn verschillende leuke 

strandpaviljoens geplakt. En het 
levendige Callantsoog is letterlijk 

om de hoek. De winkels zijn er 
zeven dagen per week open en 

ook aan gezellige cafés en 
restaurants geen gebrek.

NATUURLIJK GENIETEN

DEN OEVER
In Den Oever begint een van de mooiste 
natuurgebieden van ons land: de Waddenzee. 
Dit bijzondere ecosysteem met slik- en zandplaten, 
oesterbanken, kwelders en stranden strekt zich 
helemaal uit. Ga wadlopen, vogels kijken, varen, 
garnalen vissen en kom helemaal tot rust.

Win een week in dit luxe familie-
vakantiehuis voor 13 personen 
van LekerAanZee. Nieuw, ruim 

en vlakbij het strand van Groote 
Keeten! Kans maken? Ga naar 
hollandbovenamsterdam.com

Win!
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NS wandeling de Helderse Duinen  Vanaf station 

Den Helder Zuid wandel je in een paar minuten naar kunstproject 

De Nollen dat verscholen ligt in een duingebied. Dit levenswerk van 

kunstenaar R.W. van de Wint (1942-2006) is een lust voor het oog. 

Een wandeling door De Nollen leidt langs grote stalen sculpturen, 

langs bouwsels waar je van licht naar donker, via een ondergrondse 

toegang, weer in een lichte ruimte komt. 

Wanneer je de route vervolgt kom je bij de Helderse Duinen. Via onver-

harde paadjes wandel je door duinvalleien en dennenbossen. Vanaf de 

15 meter hoge uitkijktoren heb je een prachtig uitzicht over het hele 

gebied. Loop vervolgens door de Grafelijkheidsduinen en bewonder de 

stoere Schotse Hooglanders en Konikpaarden die hier grazen! 

 

Napoleon Verderop zie je Fort Kijkduin al liggen. Napoleon zag 

in 1811 deze plek langs de kust als het ‘Gibraltar van het Noorden’ 

en stationeerde er de marinevloot, die nu al twee eeuwen Den Helder 

kenmerkt. Ook bouwde hij Fort Kijkduin, een fort dat dagelijks te 

bezoeken is en waar je meer te weten komt over de functie van het 

fort tijdens de Tweede Wereldoorlog en de tijd waarin Napoleon in Den 

Helder was. In het fort is ook een Noordzee aquarium gevestigd. Voor 

de verdediging van de oorlogshaven liet Napoleon, naast Fort Kijkduin, 

meerdere forten bouwen welke samen de Stelling Den Helder vormen. 

Vanaf Fort Kijkduin ga je de Helderse zeedijk op, waarbij je de 

vuurtoren de Lange Jaap passeert en langs Fort Erfprins wandelt. Je 

verlaat de dijk via het Marinemuseum en je wandelt de voormalige 

Rijkswerf van Den Helder op. Een geweldig terrein met veel maritieme 

historie, musea, horeca en een haven met historische schepen. Vanaf 

hier ben je in een paar minuten in de binnenstad van Den Helder waar 

zich vele terrasjes bevinden voor een drankje of een lunch. 

Naast prachtige wandel-, fiets- en vaarroutes heeft Den Helder nog 

veel meer te bieden. Bezoek een van de musea, horeca of neem deel 

aan een activiteit.  
 

Kijk voor informatie over de bezienswaardigheden, activiteiten, 

overnachtingsmogelijkheden en het downloaden van een route op:

denhelder.online 

Het gevarieerde aanbod van duinen, dijken, bos, strand en een rijke maritieme en culturele historie maakt dat elke 
wandelliefhebber zijn of haar hart kan ophalen in Den Helder. En dat op een klein uurtje rijden vanaf Amsterdam!

Wandelen 
 in Den Helder
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Het Wildrijk – Sint Maartenszee 
In het voorjaar bloeien hier duizenden wilde 
hyacinten, in de zomer vind je er verkoeling 
en in het najaar zijn veel paddenstoelen 
te vinden. Het Wildrijk wordt voorzien van 
schoon, zuiver water uit de duinen via een 
ingenieus systeem (duinrellen) waarmee geen 
schadelijke landbouwstoffen bij het water 
kunnen komen.

Ontdek de kust van de Kop van 

Noord-Holland en fiets van Petten 

naar Den Helder of andersom. 

Onderweg kom je langs allerlei 

bezienswaardigheden die het 

afstappen meer dan waard zijn. 

We hebben er een paar voor je 

uitgelicht.

fietsenindekop.nl

De Nollen van Abbestede  
– Groote Keeten  Nollen zijn oude 
duinen die vroeger overal lagen in de Kop 
van Noord-Holland. Het grootste deel van 
het gebied is dan ook gevormd door wind en 
zee. Er is bijzondere duinflora te zien. Tijdens 
een wandeling kun je dit nollenland overzien. 
Vanuit de uitkijktoren heb je helemaal een 
mooi overzicht.

(Advertentie)

  B
er

til
 v

an
 B

ee
k

Kunstproject De Nollen Grafelijkheidsduinen

Noordzee aquarium Fort Kijkduin Marinemuseum

fietsen
in de

Kop

Overnachtingstips 
•  Onthaasten in het natuurhuisje  

     van Olling Art Inn in Barsingerhorn

•  Chalets met een eigen thema bij  
     Wad Zout ’t in Westerland

•  Overnachten vlakbij het strand bij  
     De Kust Vakantiehuizen

•  Rust, ruimte en comfort bij  
     Restinn Warmenhuizen

TIP
 slaap

Culinaire tips
•  Verse oesters bij restaurant  
     De Roode Leeuw in Kolhorn

•  Bourgondisch avondje uit bij  
     Ongder de Kukel in Hippolytushoef

•  Eten met uitzicht bij  
strandpaviljoen Woest in Callantsoog

•  Regionale producten bij restaurant  
     RuiG in Tuitjenhorn 

TIP
 eet

Neem s.v.p. de landelijke en lokale regels  
in acht. Vermijd drukte, geef elkaar de 
ruimte, houd 1,5 m. afstand en draag waar 
nodig een mondkapje.

Het Zwanenwater – Callantsoog  
Een duingebied van 600 hectare met uitzichten 

op duintoppen, bloemrijke duinvalleien en 

heidevelden. Blikvangers zijn de twee grootste 

natuurlijke duinmeren van West-Europa. Via een 

wandelroute krijg je een beeld van het landschap 

en de veelzijdigheid aan planten en vogels.

Lange Jaap – Huisduinen   
De gietijzeren vuurtoren is met een lengte 

van 63,45 meter de hoogste, nog brandende 

vuurtoren van Europa. Het broodje-aapverhaal 

gaat dat Lange Jaap op koeienhuiden staat, 

omdat de top van de toren bij storm ongeveer 

een meter heen en weer beweegt.

(Advertentie)

Piramideduin van Petten  – Petten   
Je ziet hem al vanuit de verte. Beklim het 26 meter hoge panoramaduin 
en geniet van de prachtige omgeving van Petten. Vanaf de top zie je het 
echte Holland in een notendop: strand, duinen, het Noordhollandsch 
Kanaal en de polders met de molens.

culinairindekop.nl

Overnachtingstips
•  Uitwaaien bĳ  vakantiepark Callassande,

Groote Keeten

• Overnachten bĳ  de boer bĳ  Het Dĳ ckhuis,
Wieringerwerf

• Kleinschalig en bĳ  de duinen
Strandpark Roots in Callantsoog

• Vorstelĳ k overnachten bĳ   
     The Baron Crown, Huisduinen

•  Rust en ruimte op recreatiepark 
     Wiringherlant, Wieringen

•  B&B Vrĳ -Gezellig in Winkel, 
met een kas in de tuin

Restauranttips

• Visspecialiteiten bĳ  
     Restaurant Basalt, Den Oever 

• Storm aan Zee, met Lange Jaap Bier, 
     Den Helder

• Restaurant STIEL met eigen farmshop, 
Schagen

• Seizoengebonden en lokale producten bĳ   
     Grand Hotel Beatrix, Den Helder 

• Streekproducten met wereldse invloeden
     bĳ  Restaurant TOV, Schagen

• Vers gerookte paling en zalm bĳ  
     De Lekkerste Paling, Den Oever

Neem s.v.p. de landelĳ ke en lokale regels in acht. 
Vermĳ d drukte, geef elkaar de ruimte, houd 1,5 m. 
afstand en draag waar nodig een mondkapje.

Als je in de Kop van Noord-

Holland bent, is het leuk om op 

zoek te gaan naar authentieke 

streekproducten. Er is een 

enorme variëteit aan groenten, 

aardappelen en fruit, maar 

ook kaas, melk en vis. Bezoek 

de gezellige boerderĳ winkels 

en kraampjes langs de weg of 

kies voor een restaurant dat 

streekproducten op de kaart 

heeft staan. 

Kop van Noord-Holland       Proef
       de streek

Culinair genieten  
– Schagen en omgeving 
De stad Schagen is omgeven door landelĳ k 
gebied waar kaasboerderĳ en de lekkerste 
kazen maken en volop groente en fruit wordt 
verbouwd. Bĳ  Boet32, een melkveebedrĳ f 
met een boerderĳ winkel, vind je streek-
producten als rauwe melk, kaas, groenten 
en lokaal bier. Bĳ  Kaai Landgoed wordt op 
ambachtelĳ ke wĳ ze cider gemaakt met 
appels uit hun eigen boomgaard. Voor 
biologisch rundvlees kun je terecht bĳ  
boerderĳ  Leeuwenhorn. In de winkel zĳ n 
ook allerlei streekproducten te koop. Bezoek 
ook Utopia Hoeve voor boerengeitenkaas, 
geitenyoghurt en meer ambachtelĳ ke 
producten.

(Advertentie)

Restauranttips
TIP
eet

Overnachtingstips
TIP

 slaap

Lokaal bier en verse vis   
– Den Helder
Zelf groente en kruiden plukken kun je bĳ  
De Groente Stek, een biologische stadskwe-
kerĳ  op Fort Westoever. Ook de bierbrouwerĳ  
en brouwcafé van de Helderse Jongens is 
hier te vinden. Bekĳ k hoe het brouwproces 
gaat en geniet van een daghap van eigen 
land. Het enige melkveebedrĳ f van Den Helder
is Zorgboerderĳ  Tesselaar. Hier wordt de 
eigen koemelk verwerkt tot yoghurt en 
kaas. Voor verse vis moet je op vrĳ dag bĳ  
de visafslag zĳ n. Het wordt in de ochtend 
gevangen en ligt ’s middags op de markt. 
Onder andere tong, schol, kabeljauw, 
zeeduivel, poon en schar.

Streekproducten  
Voor echt verse knofl ook moet je bĳ 
Biesheuvel Knofl ook zĳ n. De knofl ook-
producten zĳ n zowel online als in de regio 
te koop. Oktober is de tĳ d voor appels en 
peren. Die koop je, samen met jam, sauzen 
en sappen, bĳ  Siem Entius Fruit. Voor ĳ s, 
melk, yoghurt en vla ga je naar De Wieringer, 
gemaakt van melk van hun eigen koeien. 
Bĳ  Klaver Kaas vind je kaas vervaardigd uit 
verse koe-, geiten- en schapenmelk vanuit 
de eigen veehouderĳ en. Op de zeeverse 
vismarkt in Den Oever koop je vis uit de 
Noordzee direct van de vissers. Ook zĳ n 
er groenten, delicatessen en wĳ nen te 
verkrĳ gen.

– Hollands Kroon

HbA in beeld 2020

118  |  SLOEP!_14_2020 VAKANTIE BIJLAGE

VAREN BOVEN  
AMSTERDAM

Water & historie met de sloepenroute de Grote Sloot Wat is heerlijker dan op een mooie dag genieten van 

de frisse buitenlucht op het water? Met de sloepen-

route de Grote Sloot zul je je niet vervelen en ‘vaar’ je 

terug in de tijd langs statige stolpboerderijen.  

Via deze route vaar je naar kaasstad Alkmaar,  

het Amstelmeer en pittoreske dorpjes als Kolhorn  

en Schagerbrug. 

De eeuwen geleden gegraven Grote Sloot was rond 

1600 voltooid en daarna enkele honderden jaren een 

economische factor van belang. Het wordt weliswaar 

gekenmerkt door lange, rechte stukken en is ogen-

schijnlijk saai, maar niets is minder waar. Langs de 

oevers van de Grote Sloot kom je namelijk vele leuke 

restaurants, terrasjes en attracties tegen waar je kunt 

aanmeren. Geniet van de rust, de ruimte, elk karak-

teristiek pand dat je tegenkomt, de lommerrijke  

aanlegplaatsen en de bijzondere tussenstops tijdens  

      deze 60 kilometer lange route.

A D V E R T O R I A L

Schagen

Kolhorn

Amstelmeer

Schager-
brug

Alkmaar

Anna 
Paulowna

Broek op
Langedĳk
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 Fietsen 
 boven Amsterdam 

Fietsroute ‘Hoogtepunten uit de Gouden Eeuw’
Fiets in Medemblik langs hoogtepunten uit de Gouden Eeuw en 

geniet van lokale producten bij lokale horeca. De fietsroute is circa 
40 kilometer en bevat acht aangegeven, bijzondere stopplekken. 
Bij de stopplekken staan schilderijlijsten, wat uitnodigt voor een 

mooie foto. Scan de QR-codes en je krijgt mooie verhalen te  
horen. Een onvergetelijke fietstocht staat je te wachten.

Maak kans op een geheel verzorgd  
arrangement voor 2 personen:

• 2 overnachtingen met ontbijt bij B&B ’t Emmapark in Medemblik 
• 1x diner bij restaurant Hof van Medemblick in Medemblik
• 1x lunch bij restaurant De Nadorst in Blokker 
• Routekaart fietsroute ‘Hoogtepunten uit de Gouden Eeuw’ 
• Bezoek aan Nederlands Stoommachinemuseum
Ga naar fietsenbovenamsterdam.nl en laat je gegevens achter om 
kans te maken op dit arrangement. De actie loopt t/m 31 augustus 2020.

ACTIE
WIN

fietsenbovenamsterdam.nl

Rondom Medemblik is het heerlijk fietsen. 
Aan een dag heb je zeker niet genoeg. 
Ook niet voor alle tussenstops waar je iets 
kunt ontdekken of eten en drinken. 
Fiets deze twee routes langs prachtige 
lintdorpjes vol historische panden.

Fietsroute van Medemblik naar Hoorn
De 48 kilometerlange route begint in Medemblik. Je fietst 
over de dijk langs het IJsselmeer richting Blokker waar 
een heerlijke lunch bij restaurant De Nadorst op je staat 
te wachten. Na de historische stad Hoorn doe je op de 
terugweg naar Medemblik Opperdoes aan. Dit plaatsje 
bestond al in de 11de eeuw en heeft veel bruggen en 
waterwegen. De route vind je op fietsnetwerk.nl
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