
Stranden
Met maar liefst een 52 kilometer lange zoute rustkust, vind 
je een brede variatie aan stranden in natuurrijk Holland. Van 
Castricum aan Zee via het grote duingebied van Schoorl tot 

het prachtige witte zand van Callantsoog helemaal naar Den Helder. Er zijn 
familiebadplaatsen, maar ook hippe stranden. Als je niet van zout water en 
zandstrand houdt, maar liever een zoetwater duik neemt, zit je binnen een uur 
met je voeten in het grootste meer van Nederland: het IJsselmeer. 

Eten en drinken 
Proef wat smaakvol Holland te bieden heeft! Pure en eerlijke 
streekproducten en een grote diversiteit aan bijzondere 
restaurants waar je culinaire hart sneller van gaat kloppen. 

Geniet van verse vis of een wereldberoemde aardappel, bijzondere wijnen 
of een romig bolletje ijs. Je weet niet waar je beginnen moet. Op deze pagina 
staan onze tips.

Plekken om te bezoeken

Hoorn
Als je Hoorn binnenkomt, valt één ding meteen op: de stad 
is sfeervol en veelzijdig. De geschiedenis van deze VOC-
stad kom je op elke straathoek nog tegen. De pakhuizen, 

havens en voorname huizen, werkelijk álles ademt de welvaart van de 
zeventiende en achttiende eeuw uit. Ook een bezoek aan één van de vele 
musea mag zeker niet ontbreken. 

Enkhuizen
Met zijn havens vol levendigheid, het oude centrum, de 
vele musea en attracties gecombineerd met een prima 
winkelbestand, gezellige horeca en dito evenementen, 

is Enkhuizen een stad waar je heerlijk kunt vertoeven. Loop over de 
klinkerstraatjes langs oude huizen, winkels en kerken. Voor gezinnen met 
kleine kinderen is Sprookjeswonderland een absolute aanrader.

Medemblik 
Medemblik ligt daar waar land en water elkaar raken. 
Verleden en heden zijn hier onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. In deze oudste stad van Westfriesland met 

zijn monumentale kern vol pakhuizen, grachtenpanden en het prominente 
Kasteel Radboud, waan je jezelf in lang vervlogen tijden. En met maar liefst 
drie grote havens valt er voor de watersporter genoeg te kiezen. 

Top 3 
fi ets- en wandelroutes 

Fietsroutes
     LF Zuiderzeeroute – 440 km
Ontdek alles over het leven op en rond de voormalige Zuiderzee!

     De Gouden Eeuw in Hoorn – 67 km
De rijke historie is hier op vele plekken voelbaar; ervaar in het Westfries Museum 
de rijkdom van de Gouden Eeuw.

     De Gouden Eeuw in Medemblik – 49 km 
Stap op de fi ets én stap letterlijk de Gouden Eeuw in: musea, kerken, monumenten 
én kastelen!

Wandelroutes 
     Stadswandeling Enkhuizen – 7,4 km
Vind maar liefst 366 rijksmonumenten en wandel langs de mooiste plekjes van 
Enkhuizen.

     Streekpad Westfriese Omringdijk – 150 km
Een route door natuur, polders en eeuwenoude cultuur over de imposante 
Westfriese Omringdijk.

     Citypodcast de geschiedenis van Hoorn 
Luister bijzondere verhalen over Hoorn verteld door echte Horinezen en ga terug 
in de tijd.

    

Varen
Slootjes, grachten, meren.... in waterrijk Holland kan je alle 
kanten op. Al honderden jaren leven we met dijken om ons 
tegen het water te beschermen. Hoe anders overleven we 

in onze provincie, die voor het grootste deel onder zeeniveau ligt. Het is onze 
vriend en vijand, al zolang we ons kunnen herinneren. Toch geeft het water 
je een heerlijk vrij gevoel. Met de wind in je haren, hete wangen van de zon 
vanuit je eigen sloep genieten van het uitzicht en de natuur. 

Wadden
Het waddengebied, wat op de lijst van Werelderfgoed van 
UNESCO staat, kun je ontdekken tijdens verschillende 
wadexcursies vanuit Den Helder of Den Oever, een 

vissersdorp gelegen vlak voor de Afsluitdijk. Modder, water en de wijde 
omgeving zijn de ingrediënten voor een heerlijk dagje op het wad in 
wonderlijk Holland.  

Tips – Musea 
Zuiderzeemuseum - Enkhuizen

Museumstoomtram Hoorn-Medemblik

Westfries Museum - Hoorn

Nederlands Stoommachinemuseum - Medemblik

Museum van de Twintigste Eeuw - Hoorn

Tips – Dagje uit 
Sprookjeswonderland – Enkhuizen

Watertaxi Hoorn – Hoorn

Vaartocht Marker Wadden

Bakkerijmuseum De Oude Bakkerij – Medemblik

Klimpark Streekbos – Bovenkarspel

Plekken om te bezoeken

Bergen
Kunstenaarsdorp Bergen is zo’n dorp dat je niet zo makkelijk 
in een hokje zet. Het heeft een voorname uitstraling met zijn 
grote huizen aan de bosrand en de terrassen in het centrum. En 

dat op slechts drie kilometer afstand van de badplaats Bergen aan Zee, voor een 
ontspannen dag op het strand. 

Alkmaar
Bezoek Alkmaar voor de eerste keer en je zult haar nooit meer 
vergeten. Dwalend langs de monumenten, grachten, winkels, musea 
en terrassen zal je verbaasd zijn over de schoonheid van het oude 

centrum. Alkmaar staat bekend als Kaasstad: al eeuwenlang wordt van eind maart tot 
en met september op de vrijdagochtend de wereldberoemde kaasmarkt gehouden. 

Castricum 
Met vijf dorpen, bijzondere plekken, diverse evenementen 
en historische musea is er veel om door liefhebbers ontdekt 
te worden. Beoefen verschillende watersporten op het 

Alkmaardermeer of zoek op een zomerse dag verkoeling op het relaxte Castricumse 
familiestrand. Van sportieve activiteiten tot chillen op een ligbed en van een snelle 
hap tot een uitgebreid diner: hier is altijd wat te doen.

Top 3 
fi ets- en wandelroutes 

Fietsroutes
     Oudhollandse pontjesroute – 51,12 km 
Maak maar liefst vier keer de overtocht met een pontje tijdens deze route. 

     Leeghwater fi etsroute - 47 km
Ontdek de 17e-eeuwse droogmakerijen De Schermer en De Beemster.

     Door de zilte duinen bij Egmond en Castricum – 24 km
Fiets door de grote stille duinen van het Noordhollands Duinreservaat.

Wandelroutes 
     Alkmaar kaasroute – 2,8 km
Kom langs dé hotspots van Alkmaar en zie wat deze mooie stad je te bieden heeft. 

     Familieroute Schoorlse Duinen – 4,4 km
Uitrazen met de kinderen in de Schoorlse Duinen en afsluiten in het centrum 
van Schoorl. Proost!  

     Happen en stappen door 4 landschappen – 500 m of 2,5 km
Een culinaire wandeling over het strand, over de dijk, door de polder en de duinen.

Tips – Musea 
Museum BroekerVeiling - Broek op Langedijk 

Huis van Hilde - Castricum 

Museum Kranenburgh - Bergen

Stedelijk Museum Alkmaar - Alkmaar

Hollands Kaasmuseum - Alkmaar

Tips – Dagje uit 
Watersporten Alkmaardermeer - De Woude

Zeeaquarium Bergen aan Zee - Bergen 

Kitesurfen bij Hookipa Beach - Schoorl 

Speelpark de Swaan - Oudkarspel

Alkmaar Cruises - Alkmaar

Top 3 
fi ets- en wandelroutes

Fietsroutes 
     Tuinen achter de duinen – Schagen - 43 km
Leer met deze route de boeren, telers en het charmante platteland van 
Schagen kennen.

     Op de trappers door de zilte lucht – Den Helder -  39 km
In het puntje van de Kop van Noord-Holland kom je met deze route langs 
strand, polder en maritiem Den Helder.

     Genieten op Wieringen - Wieringen - 26,3 km
Voormalig eiland Wieringen geeft je prachtige vergezichten over de 
Waddenzee, het IJsselmeer en de Hollandse polder.

Wandelroutes 
     Helderse Duinen – Den Helder - 9,5 km/ 14 km/ 15,5 km
Robuuste forten en bunkers worden afgewisseld met de kaasrechte dijk 
inclusief uitzicht op zee. 

     Ontdek Wieringen – Wieringen – 16 km
Wandel in de geschiedenis van Wieringen door de unieke video’s, 
afbeeldingen en verhalen over dit landschap.

     Zwarte route vanuit Callantsoog – Callantsoog – 9 km
Fiets door één van de oudste en fraaiste badplaatsen van Nederland. Geniet!

Plekken om te bezoeken

Den Helder
In de marinestad Den Helder wonen en leven de 
mensen samen mét het water. Omringd door de 
Noordzee, het Marsdiep en de Waddenzee, staat deze 

kustplaats in de Noordkop vooral bekend om zijn levendige vishandel en 
sterke marinebasis. Vanuit Den Helder pak je gemakkelijk de boot voor 
een overtocht naar het Waddeneiland Texel.

Schagen
Op een oude terp, langs de Westfriese Omringdijk, ligt 
Schagen. De gemoedelijke sfeer is voelbaar wanneer 
je door de smalle winkelstraatjes loopt of aanschuift bij 

één van de terrassen rond het marktplein. Elke donderdagochtend van 
eind juni tot begin september is er een kleurrijke optocht van historische 
voertuigen en Schagenezen in typisch Westfriese kledij tijdens de 
Westfriese Folklore.

Den Oever
Vlak voor de Afsluitdijk ligt Den Oever. Dit vissersdorp, 
gelegen op het voormalig eiland Wieringen, is een 
eldorado voor natuurliefhebbers en rustzoekers. 

Misschien wel de mooiste manier om de omgeving te ontdekken is door 
te gaan wadlopen. In de zomer wandel je bij laagwater dwars door slik, 
zandplaten en over mosselbanken onder begeleiding van een ervaren gids. 

Holland boven Amsterdam
Het beste van Holland ontdek je in Holland boven Amsterdam. 
Met het grootste aaneengesloten bloembollengebied van 
Nederland, een 52 kilometer lange kust, de kaasmarkten, 
historische molens, het UNESCO Werelderfgoed de Waddenzee 
en vestingsteden Hoorn, Medemblik en Enkhuizen waar je 
de tijd van de Gouden Eeuw nog kunt voelen. Of je nu voor 

een dag komt, een midweek, een lang weekend of een aantal weken, Holland boven 
Amsterdam heeft elk seizoen genoeg te bieden om het échte Holland te ontdekken. 
Wij delen ons stukje van de wereld graag met jou. Maak kennis met de oneindige 
mogelijkheden en de vriendelijke, gastvrije en nuchtere inwoners.

hollandbovenamsterdam.com

Regio Alkmaar
Een onverwachte ontdekkingstocht 
maak je in de regio Alkmaar. Met 
kunstenaarsdorp Bergen, een dorp met 
een joie de vivre waar Parijs nog een 
puntje aan kan zuigen. Kaasstad Alkmaar 
met haar grachten, winkels en musea 

en natuurlijk de kustplaats Castricum. De veelzijdigheid van 
deze regio is groot en zeker het bezoeken waard.

hollandbovenamsterdam.com/regio-alkmaar

Kop van Noord-Holland
Holland boven Amsterdam barst van de 
verschillende bestemmingen en regio’s. Wat dacht 
je van de Kop van Noord-Holland? Deze regio is 
een authentiek stukje Holland. Het heeft statistisch 
gezien de meeste zonuren, mooie zandstranden, een 
rijk gevarieerd binnenland en is omringd door drie 

totaal verschillende kusten: Noordzee, Waddenzee en IJsselmeer.

hollandbovenamsterdam.com/kop-van-noord-holland
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Westfriesland
Aan de kant van het IJsselmeer vind je het 
groene, historische, gastvrije en waterrijke 
Westfriesland. Dit is de regio waar je ruimte 
hebt en de Gouden Eeuw en het landschap 
ontdekt via eindeloze avontuurlijke wandel- en 
fi etsroutes. In alle jaargetijden steeds weer 

bijzonder en altijd iets te ontdekken of te beleven.

hollandbovenamsterdam.com/westfriesland

IJsje eten in Schagen - Pierre Mettes Watertaxi Hoorn

WadlopenMedemblik

Terras Schagen - Pierre Mettes Zeehonden spotten Wadden

Varen in Enkhuizen - Henk Visser Fotografi e

Museum BroekerVeiling Enkhuizen - Henk Visser Fotografi e Zuiderzeemuseum

Haven in Hoorn

Fietsen in Westfriesland - Henk Visser Fotografi eWandelen in Alkmaar

Museumstoomtram

Kaasmarkt Alkmaar

Klimduin Schoorl - Alex de Haas

Poldertuin Anna Paulowna - Janna Kamphof

strand Callantsoog

Fietsen in Medemblik - Duco de Vries

Fietsen in Sint Maartenszee

Strand Medemblik - Duco de Vries

Grote Kaap Julianadorp

Fietsen Grote Sloot - Pierre Mettes
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Tips – Musea 
Marinemuseum – Den Helder 

Nationaal Reddingmuseum 
Dorus Rijkers – Den Helder

Zijper Museum – Schagerbrug    

Wieringen Eilandmuseum 
Jan Lont – Hippolytushoef

Atlantikwall Centrum – Den Helder

Tips – Dagje uit 
Landgoed Hoenderdaell – Anna Paulowna 

Land van Fluwel – Sint Maartensvlotbrug

Wadlopen en garnalenvissen met 
De Groot Recreatie – Den Oever

Van Blanckendaell Park – Tuitjenhorn 

De Klimvallei – Den Helder 
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