
Klompen, windmolens, bloembollen,  
kaasmarkten, polderkoeien, stolpboerderijen… 

Nederland is een verbluffend exotisch land.  
In Holland boven Amsterdam kan je uitwaaien 

zoals dat alleen bij de noorderburen kan:  
met water in alle windrichtingen, zout op je lippen 

en 1001 knusse adresjes om op te warmen.

Achter duinen en dijken
Nederlanders zijn nogal nuchter. 
Daarom heet het deel van Noord-
Holland boven Amsterdam gewoon 
Holland boven Amsterdam. Land is  
hier gewonnen op het water. Polders 
ingedijkt, de Zuiderzee afgesloten.  
Een Waddeneiland werd aan wal 
getrokken! Hoge duinen houden 
de Noordzee in bedwang. Je kan je 
plekje vinden op eindeloze stranden, 

de ruimte opzoeken in grasgroene 
polderlandschappen en je in kleine 
grachtenstadjes afvragen waarom 
alle huisjes zo dicht bij elkaar staan. 
Gezellig toch?

Hollands Glorie
Schattig, die oude trapgevels en 
klapluiken. Lief, hoe schuitjes op de 
grachten dobberen. Maar tijdens de 
Gouden Eeuw beleefden de inwoners 
van stadjes als Hoorn, Medemblik en 
Enkhuizen epische avonturen. Musea 
vertellen hun meeslepende verhalen. 
Bovendien kan je in historische huizen 
ook heerlijk tafelen.

Tulpen boven Amsterdam
Tulpen uit Amsterdam worden niet in 
de stad gekweekt. Het zijn de polders 
boven Amsterdam die van maart tot 
mei in bloemenweelde baden. Eerst 
krokussen, dan narcissen en hyacinten 
en vanaf half april de tulpen. Kleurrijke 
wandel- en fietsroutes doen je hele-
maal opfleuren.

Exotisch  
uitwaaien in   

Holland boven  
Amsterdam

ADVERTORIAL

Toe aan een break in Nederland?  
Kijk voor alle informatie  
voor een weekendje weg  

of vakantie op  
hollandbovenamsterdam.com/plus

Dot van een dijk 
De Westfriese Omringdijk is 800 jaar oud en slingert  
langs polders, molens, dorpen en stadjes. Bezichtig  

historische attracties bij de dijk of wandel hem helemaal via 
het Streekpad (150 km).

Topduinen 
De Schoorlse Duinen zijn de hoogste van Nederland. Wandel, 
mountainbike, maak een duintoppentocht, doe een terrasje 

terwijl de (klein)kinderen ravotten op het Klimduin.

Kaas en klompen 
Hoorn, Edam en Alkmaar houden traditionele kaasmarkten. 
Spot koeien in polders onder zeeniveau of misschien zelfs  

een boer op klompen. De daken van stolpboerderijen lijken op 
piramides.

Wad aan wal 
Wieringen was een Waddeneiland tot het IJsselmeer werd 

afgesloten. Bezichtig oude dorpjes, kijk naar de sterren in het 
Eilandmuseum, ga wadlopen vanuit de haven van Den Oever.

Kunst aan zee
Kunstenaars gingen rond 1900 al op workation in  

Bergen aan Zee. In Museum Kranenburgh bewonder je hun 
meesterwerken met uitzicht op het bos en de duinen.
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