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Landal Beach
Resort Ooghduyne
Strandhuisjes Bad Noord
Aan Zee Slapen
Rijk aan Zee
Azul strandhuisjes
Strandhuisjes Noordwijk
Take2 Beach & Bungalows
De Watering
Logeren aan Zee
Strandvakantiehuisjes Katwijk
Kust strandhuisjes
Strandhuisjes Key West
Strandbungalows Willy Noord
Strandhuisjes Willy Zuid
Kusthuisjes
Surf en Beach Strandhuisjes
Haagse Strandhuisjes
Kijkduin Strandhuisjes
Landal Beach Villa’s
Hoek van Holland
Roompot Beach Resort
Oranjezon Noordzeehuisjes
Breezand Beachhouses
Vrouwenpolder
Strandbungalows
Slapen op Strand
Slaapzand
Stranddroom
Strandvakantiehuisjes
Slaapstrandhuisje.nl
Strandcamping Groede
Strandweelde
Molecaten Park Hoogduin

landal.nl/parken/
beach-resort-ooghduyne
strandhuistehuur.nl
aanzeeslapen.nl
rijkaanzee.com
azulstrandhuisjes.nl
strandhuisjesnoordwijk.nl
take2noordwijk.nl
de-watering.nl
logerenaanzee.nl
strandvakantiehuisjeskatwijk.nl
kust.nu
strandhuisjeskeywest.nl
willynoord.nl
willyzuid.nl
kusthuisjes.nl
surfenbeachstrandhuisjes.nl
haagsestrandhuisjes.nl
kijkduinstrandhuisjes.nl
landal.nl/parken/
beach-villas-hoek-van-holland
roompotbeachresort.nl
noordzeehuisjes.nl
breezandbeachhouses.nl
strandbungalow.nl
slapenopstrand.nl
slaapzand.nl
stranddroom.nl
strandvakantiehuisjes.nl
slaapstrandhuisje.nl
strandcampinggroede.nl
strandweelde.nl
molecaten.nl/hoogduin

Overnachten met de Noordzee aan je voeten:
dat willen we allemaal wel. En daar is de prijs dan
ook naar. Voor wie dat voor lief neemt: 8 tips om het
ideale strandhuisje aan de Hollandse kust te vinden.
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Tekst Evelien Mansens

Strandhuisjes

Tips voor zoeken en boeken

W

akker worden met
uitzicht op zee. En
’s avonds, als de bad
gasten weer naar huis
zijn, vanaf je eigen
strandterras de zon
in de zee zien zakken.
Het klinkt bijna te
mooi om waar te zijn,
maar het kan echt:
op steeds meer stranden kun je een huisje
huren om een paar dagen of een week uit
te waaien. En volgens de meeste gasten is
dat een fantastische ervaring – ook als de
zon niet schijnt.
De populariteit van een huisje op het
strand huren is de afgelopen jaren flink
toegenomen. Inmiddels zijn er in de 3

k ustprovincies meer dan 500 strandhuisjes
te huur. Bij de ruim 30 verhuurders zitten
ook 3 vakantieparken van bekende ketens:
Landal, met strandhuisjes in Julianadorp
en Hoek van Holland, Roompot in Kamper-
land en Molecaten in Cadzand. Het aanbod wordt op strandhuisje.nl overzichtelijk
weergegeven. Voor een volgebouwde kust
hoeven we gelukkig niet bang te zijn: door
het Nationale Kustpact, met afspraken
tussen gemeenten, provincies en natuuren milieuverenigingen over bebouwing op
het strand, zullen er niet veel strandhuisjes
meer bij komen.
Strandhuisjes zijn er in soorten en maten.
Waar moet je op letten? Acht tips bij het
bepalen van je keuze.
juni/juli 2017 | Reisgids
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praktisch

1

Met een strandhuisje
bedoelen we: een huisje
waarin je op het strand kunt
overnachten. Maar let op:
‘strand’ of ‘beach’ in de naam
garandeert niet dat een huisje
daadwerkelijk op het strand
staat. Het kan zomaar nog
kilometers van het strand ver
wijderd zijn, of op het strandje
van een meer staan, zoals
het geval is in Beach Resort
Makkum aan het IJsselmeer of
Punt-West Beachresort aan het
Grevelingenmeer. Ze kunnen
nog zo mooi aan het water
liggen: je hebt er niet het echte
strandgevoel.
De ‘beach houses’ van Room
pot Beach Resort staan niet
aan de Noordzee, maar op het
strand van de Oosterschelde.
Doordat de zeearm een open
verbinding met zee heeft, is
er wel eb en vloed. Toch vin
den sommige gasten het niet
hetzelfde als een huisje op
het Noordzeestrand, omdat
het strand klein is en het ruige
van de zee ontbreekt.
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Gaat het om
écht strand?
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Niet altijd
zicht op zee

Dat zou natuurlijk het
mooiste zijn: de hele
dag genieten van het uitzicht
op zee. Vanuit de woonkamer,
maar ook vanaf het terras.
Helaas hebben niet alle huisjes
frontaal of vrij zicht op zee.
Zo staan de Oranjezon Noord
zeehuisjes schuin opgesteld,
waardoor je vanaf je terras
ook deels tegen het huisje
voor je aankijkt – behalve als
je het voorste huisje weet te
bemachtigen.
Er zijn zelfs verhuurders waar
bij de huisjes in twee rijen
achter elkaar staan, zoals bij
Aan Zee Slapen, Rijk aan Zee
en Roompot Beach Resort.
Soms ligt de tweede rij hoger,
zodat je nog wel iets van de
zee kunt zien. En volgens de
verhuurders heb je er meer
privacy en minder last van
andere strandbezoekers. Wil je
per se vrij zicht, bekijk dan van
tevoren op de plattegrond de
precieze ligging van het huisje.

Rust, ruimte
en privacy

Hou je van rust en
ruimte, bekijk dan
eerst hoeveel huisjes de eigenaar verhuurt. Soms zijn het
er enkele (Azul in Katwijk
verhuurt er bijvoorbeeld
maar 4), maar het kan ook
een enorme rij zijn, zoals de
81 strandhuisjes van Landal
in Julianadorp. Of de 54 van
Landal in Hoek van Holland,
met nog 20 in aanbouw. Dat
kan massaal overkomen, al
wordt het niet door iedereen
als storend ervaren, bijvoor
beeld als je vanuit je huisje
alleen strand en zee ziet.
Soms zitten er meerdere ver
huurders op hetzelfde strand;
dat kan alsnog druk aanvoe
len. Ook staan er op sommige
stranden veel huisjes die
particulier eigendom zijn.
Met Google Earth krijg je een
aardige indruk van de bebou
wing op het strand.
De meeste huisjes zijn vrij
staand, maar sommige liggen
wel erg dicht tegen elkaar aan,
waardoor je weinig privacy
hebt. Zo zit je in Wijk aan Zee
en Dishoek dicht op je buren,
en de strandhuisjes van Landal
in Hoek van Holland zijn tweeonder-een-kap. Wie ruimte wil,
maakt in Zeeland meer kans:
bijvoorbeeld bij Molecaten
Park Hoogduin, Strandcam
ping Groede en Strandweelde.
Ook in Kijkduin zit er genoeg
ruimte tussen de huisjes.

4

Honden (niet)
toegestaan

Bij sommige ver
huurders zijn ook
honden welkom. Vaak alleen
in enkele van de huisjes, en er
wordt een toeslag berekend.
Op strandhuisje.nl/hond vind
je huisjes waar de hond mee
naartoe mag. Daarnaast gel
den de regels van het strand,
voor het los mogen lopen. Zo
mogen honden in de zomer
periode overdag vaak alleen
aangelijnd op het strand
komen. In Wijk aan Zee zijn
honden van mei tot oktober
overdag helemaal niet toe
gestaan.
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Van auto
naar huisje

Check van tevoren
waar je de auto kunt
parkeren. Soms kan dat gratis
op een onbewaakte parkeer
plaats, zoals bij de strand
huisjes in Kijkduin of Wijk
aan Zee. In het hoogseizoen
moet je dan wel geluk hebben
met een vrije plek. Soms is
een parkeervergunning bij
de prijs van het strandhuisje
inbegrepen, of mag je gratis
op het bijbehorende vakantie
park parkeren. Bij de meeste
strandhuisjes in Katwijk moet
je een parkeerkaart kopen van
zo’n €10 per dag.
De afstand tot de parkeer
plaats wisselt nogal. Soms is
dat nog geen 100 meter (zoals
bij Take2 Beach & Bungalows
in Noordwijk: 60 meter), ter
wijl het bij Landal in Juliana
dorp al een kwartier lopen is
tot aan het eerste strandhuisje.
Zit je verderop in de rij van
81 huisjes, dan kan het een
flinke wandeling worden.
Ongeveer de helft van de
verhuurders biedt een (altijd
gratis) bagageservice aan.
Bij de rest is vaak een bolder
kar aanwezig.

©

6

Hoe klein
is nog fijn?

In de meeste huisjes
kunnen vier of zes
personen overnachten. De
huisjes zijn klein en – vooral
bij slecht weer – al snel aan de
krappe kant. De huisjes van
Landal Hoek van Holland en
Roompot Beach Resort blijven
het hele jaar staan, en zijn met
een oppervlakte van zo’n 50 m2
groter dan de rest.
De belangrijkste voorzieningen
(om te kunnen koken, douchen
en slapen) zijn in de huisjes
aanwezig, behalve in de zeer
eenvoudige strandhuisjes van
Bad Noord in Castricum. Daar
moet je gebruikmaken van
een gemeenschappelijke
sanitair-unit.
Hoe luxe de inrichting is,
verschilt nogal. Ook is er niet
in ieder huisje tv of internet.
Slaapkamers zijn er vaak wel,
soms zelfs een kleine boven
verdieping, maar stapelbed
den en een slaapbank in de
woonkamer komen ook vaak
voor. Verder zijn niet alle
huisjes geschikt voor kleine
kinderen en voor wie slecht ter
been is. Dat heeft niet alleen
te maken met de afstand tot
aan de parkeerplaats, maar
ook met open slaapvides of
(vaste) ladders naar een bo
venverdieping. Zo adviseert
Oranjezon om ‘in verband
met de hoogte kleine kinderen
niet op het zoldertje te laten
slapen’. Bekijk de foto’s en de
omschrijving van het huisje
van tevoren goed om verras
singen te voorkomen.

Bespaar in
voor- of najaar

Aan slapen op het
strand hangt een pit
tig prijskaartje. De verschillen
zijn groot, maar gemiddeld
ben je voor een weekend
in voor- of naseizoen ruim
€600 kwijt. Een week in het
hoogseizoen kost gemiddeld
€1300. Toch hebben velen
het ervoor over: ‘Het is niet
goedkoop, maar het uitzicht
is een miljoen waard’.
De huisjes van Molecaten
Park Hoogduin (Cadzand)
zijn een van de duurste. Voor
een weekend betaal je in het
voorseizoen €990 en in het
naseizoen €756. Een week
in het hoogseizoen is al hele
maal slikken: €1886.
Wie genoegen neemt met
een simpele inrichting, kan
bij strandvakantiehuisjes.nl
in Vlissingen in het voor
seizoen al voor €270 een
weekend boeken. De zeer
eenvoudige strandhuisjes
van Strandpaviljoen Bad
Noord in Castricum zijn nog
goedkoper (€215).
Bij slaapstrandhuisje.nl in
Vlissingen kost een weekend
je in het najaar €359.
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Boek een
seizoen van
tevoren

Overnachten in een
strandhuisje kan meestal van
maart tot en met oktober.
Bijna alle huisjes worden in de
winter van het strand gehaald.
Alleen die van Roompot Beach
Resort en Landal Beach Villa’s
Hoek van Holland blijven in de
winter staan.
Boeken kan meestal voor een
weekend, midweek of week.
In juli en augustus vaak alleen
per week. Wees er vroeg bij:
sommige strandhuisjes zijn zo
gewild dat ze ver van tevoren
al volgeboekt zijn – zeker in
het hoogseizoen en de school
vakanties. Vaak kun je rond
september/oktober al voor het
volgende seizoen boeken; bij
sommige nog eerder.
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WAAR GAAT JE
VOLGENDE
REIS NAARTOE?
Laat je inspireren door de artikelen in onze Reisgids.
Kennismaken? Nu 6 nummers voor €22,75
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