
Hier klopt het groene hart van Egmond.

groene kledingzaken en dito slaapadresjes.

lekkerste biologische restaurants, 

Greenleave ging voor Buitenleven op zoek naar de

Hoe groen zijn ze eigenlijk in Egmond aan Zee?

DOOR GREENLEAVE ILLUSTRATIE JEROEN VAN KESTEREN
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SLAPEN ALS EEN BURGEMEESTER

Op de grens van Egmond aan de Hoef en 

Egmond aan Zee ligt B&B Het Raadhuis. 

Gastvrouw Helene heeft veel gevoel voor 

stijl, want het is prachtig ingericht met 

veel hergebruikte meubeltjes. De 

voormalige raadzaal is omgebouwd tot 

een ruim appartement, waarvan het zit- 

en slaapgedeelte wordt gescheiden door 

mooie oude schuifdeuren. In de originele 

kluis bevindt zich nog een slaapplek voor 

twee personen: heel knus. In de voormali-

ge burgemeesterskamer zit een iets 

kleiner - maar net zo stijlvol - twee-

persoons appartement. Buiten zijn er wel 

drie verschillende terrassen en in de 

schuur heeft Helene een klein winkeltje. 

Daar verkoopt ze spulletjes in de sfeer van 

de appartementen.  

Vanaf ¤85,- per nacht (twee personen).

Raadhuis Egmond, Herenweg 181, 

Egmond aan Zee. 06-13237616,  

www.facebook.com/Raadhuis- 

Egmond-860862304030627

  

GELUKKIG AAN ZEE

Eigenaresse Sylvia van vakantiehuisje en 

studio Gelukkkig aan Zee is onlangs met 

haar vriend van de Randstad naar 

Egmond aan Zee verhuisd. Zoals ze zelf 

zegt: “Wij zijn het geluk achterna gegaan, 

want de zee, de omgeving en onze gasten 

maken ons erg blij.” De huisjes liggen op 

een steenworp afstand van de boulevard 

en het strand. Het huisje en de studio zijn 

heel mooi en lief ingericht en hebben 

allebei een eigen opgang. Sylvia houdt 

zoveel mogelijk rekening met het milieu 

en maakt gebruik van groene energie en 

ecologische schoonmaakmiddelen. Ook 

wijst ze haar gasten op afvalscheiding en 

vind je haar vaak ’s ochtends op het 

strand om het achtergelaten vuil op te 

rapen. Vanaf ¤75,- (twee personen, 

minimaal 2 nachten verblijf). 

Gelukkig aan Zee, Boulevard Ingenieur 

de Vassy 56, Egmond aan Zee. 

06-48263763, www.gelukkigaanzee.nl

 

HARTELIJKHEID TEN TOP

Eigenaren Nicky en René hebben dit 

kleine hotelletje met zes kamers onlangs 

overgenomen. Het valt ons meteen op hoe 

hartelijk en gastvrij we worden ontvan-

gen. De zes kamers zijn een mix en match 

van oude en nieuwe spulletjes en hebben 

allemaal een privébadkamer. De ontbijt-

ruimte ligt op de eerste verdieping en 

geeft een prachtig uitzicht op de duinen in 

de verte. In de keuken worden veel 

biologische streekproducten gebruikt, 

onder andere van de Noorderhoeve, een 

biologische boerderij uit Bergen. Ook 

wordt er gebruikgemaakt van groene 

stroom, ecoschoonmaakmiddelen en 

wordt er in de toekomst een elektrisch 

oplaadpunt geïnstalleerd.  

Vanaf ¤70,- per nacht, inclusief ontbijt 

(twee personen).

Zeelui, Voorstraat 30, Egmond aan Zee. 

072-5064157, www.zeelui.nl
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SAMEN DELEN

Waar krijg je tegenwoordig nog een 

(biologisch) kopje koffie voor een euro? 

Als je vóór 12 uur bij Brasserie Santiago je 

koffie bestelt, is dit exact wat je ervoor 

betaalt. Santiago is open voor ontbijt, 

lunch en diner. Op de kaart staan klassie-

kers als steak, kipsaté, burgers, zalmfilet 

en salades. Het vlees van de burgers en 

de carpaccio komt van Hollands duurzaam 

rundvlees. Ook voor de vegetariër staan 

er diverse gerechten op het menu. Bij 

 Santiago werken mensen met een 

beperking en hun motto is: samen delen 

wij onze passie voor gastvrijheid en 

werkplezier! Open: ma-zo vanaf 9 uur.

Brasserie Santiago, Pompplein 9, 

Egmond aan Zee. 072-7600400, 

www.brasseriesantiago.nl

  

HET LEKKERSTE IJS 

Dit familiebedrijf op de Voorstraat maakt 

volgens de inwoners van Egmond het 

allerlekkerste ijs. Opa is de zaak gestart, 

maar tegenwoordig staat kleindochter 

Danielle met haar broer en moeder in de 

zaak. Al sinds 1947 wordt hier op een 

ambachtelijke manier ijs gemaakt, volgens 

het traditionele familierecept. En omdat 

er toen nog geen chemische toevoegingen 

bestonden, worden die vandaag de dag 

ook niet gebruikt. Alle ingrediënten zijn 

honderd procent puur én natuurlijk.  

Open: ma-zo vanaf 13 uur (zomermaan-

den, afhankelijk van het weer en de 

drukte).

Pravisani IJssalon, Voorstraat 120, 

Egmond aan Zee. 06-21910984,  

www.facebook.com/Ijssalon- 

Pravisani-1469762106602575

  

PUURSTE VAN HET LAND

Restaurant Natuurlijk staat in Egmond 

bekend als het restaurant met duurzame, 

biologische en streekgebonden producten. 

In 2012 is het restaurant uitgeroepen tot 

het Puurste Restaurant van Nederland! 

Daarnaast is het restaurant MSC-gecertifi-

ceerd en wordt er alleen duurzame vis 

geserveerd. Er is een groot terras, met een 

uitzicht op het zuiden. Wil je alleen een 

kopje koffie? Dat kan ook!  

Open: di-vr vanaf 12 uur, za-zo vanaf 10 uur.

Restaurant Natuurlijk, Dr. Wiardi 

Beckmanlaan 8, Egmond aan Zee. 

072-5062749, 

www.natuurlijk-egmond.nl

   

OP HET STRAND 

Mooie stoelen, schapenvellen, kekke 

lampen en een heerlijk terras. De Zilver-

meeuw is een hippe en gemoedelijke 

strandtent op het Zuidstrand van Egmond. 

Het wisselende menu bestaat voornamelijk 

uit duurzame en verse streekproducten. 

Zit je hier eenmaal lekker in de zon, dan wil 

je niet meer weg voordat je de prachtige 

zonsondergang hebt gezien.  

Open: ma-zo vanaf 10 uur.

Zilvermeeuw, Kennedyboulevard-Strand 

Zuid, Egmond aan Zee. 072-5065009, 

www.zilvermeeuw.info

  

EIGENTIJDS FRANS 

Restaurant Mats is een lekkere plek in het 

centrum als je wilt dineren tegen een goede 

prijs. Het menu is gebaseerd op de Franse 

keuken, maar dan in een modern jasje 

gestoken. In de keuken wordt er met 

dagverse streekproducten gewerkt. De vis 

komt van de lokale visser uit Egmond, die 

de vis rechtstreeks uit de zee vangt. Je kunt 

hier ook het lokale abdijbiertje drinken, dat 

nog ambachtelijke wordt gebrouwen met 

honderd procent biologische granen. Open: 

di-zo vanaf 12 uur (keuken tot 21:30 uur).

Restaurant Mats, Pompplein 11, Egmond 

aan Zee. 072-5316206, 

www.restaurant-mats.nl
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ONGEDWONGEN 

Verschillende stijlen en smaken zijn bij 

Tally Ho perfect gecombineerd. In de 

ruime winkel met veel hout vind je mooie 

duurzame kledingmerken. Je vindt er 

onder andere kleding en accessoires van 

Toms, Kuyichi, Inti, Granny’s Finest en Oh 

My Bag, maar ook leuke hebbedingetjes, 

zoals het natuurlijke wasmiddel Seepje en 

de lippenbalsem van Hurraw: dierproefvrij 

en puur natuur. Open: ma-vr 9:30-18 uur, 

za-zo 9:30-17 uur.

Tally Ho, Voorstraat 107, Egmond aan 

Zee. 072-5070662, www.tally-ho.nl

  

STRANDJUTTEN

Het blijft bijzonder wat je allemaal op het 

strand kunt vinden. In het winkeltje Gejut 

vind je de vondsten van Marjan en Barry. 

Wil je zelf graag jutten? Dat kan ook. Je 

kunt een workshop volgen, waar je van je 

eigen gejutte spulletjes een klein kunst-

werkje maakt. Hoe leuk is dat? Omdat  

veel mensen interesse hebben, is het 

raadzaam om tijdig te reserveren. 

Open: ma-zo 10-18 uur.

Gejut, Ankerstraat 13, Egmond aan Zee. 

06-50805796, www.gejut.nl

   

SCHIP AHOY! 

Ook een liefhebber van maritieme 

spulletjes? Loop dan even bij Strand 142 

naar binnen. Dit winkeltje staat boordevol 

met maritieme items, zoals boeien, 

sextanten, scheepsbarometers en nog 

veel meer. Alles is authentiek. Het pand is 

meer dan honderd jaar oud en de houten 

vloer loopt niet helemaal recht, wat 

bijdraagt aan het unieke karakter. Het is 

een ware beleving om hier even rond te 

snuffelen. Open: ma-vr 10:30-18 uur, za-zo 

10:30-17 uur.

Strand 142, Voorstraat 142, Egmond 

aan Zee, www.strand142.nl

  

VADER OP ZOON

Het mooie witte pand met de twee 

puntdaken van delicatessenwinkel  

’t Winckeltje valt meteen op in de 

Voorstraat. Hier verkopen ze een fijn 

assortiment aan lokale kazen, biologische 

wijnen en olijfolie. Het is een traditioneel 

familiebedrijf: het ging van vader op zoon 

en het hele gezin werkt of helpt mee. Je 

vindt er ook lekkere belegde broodjes om 

mee te nemen naar het strand.  

Open: ma-vr 8-18 uur (in de zomermaan-

den do tot 22 uur), za 8-17 uur, zo 12-17 uur 

(in de zomermaanden 9-17 uur).

’t Winckeltje, Voorstraat 136, Egmond 

aan Zee. 072-5062565, 

www.winckeltje.nl
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DE KUNST VAN HET VERTELLEN 

Als kind zwierf Cor Prins eindeloos door de duinen, op zoek 

naar ‘spannende zaken’. Later heeft hij er gelukkig zijn beroep 

van kunnen maken: hij werd archeoloog. In zijn Oudheidskamer 

in Egmond verzamelde hij de afgelopen 25 jaar vondsten die 

teruggaan tot wel zeshonderd jaar voor Christus. Cor kan 

prachtig vertellen over al zijn vondsten. Dit unieke adresje mag 

je niet overslaan! 

Stichting Archeologie Egmond, Smidsstraat 6, Egmond aan 

Zee. 072-5065967, c.prins@quicknet.nl 
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Dit stadsportret wordt samengesteld door Erika en 

Martine, de bedenkers en oprichters van greenleave.nl, 

een website over bijzondere en groene vakantieadres-

jes in binnen- en buitenland. “Wij vinden duurzaam 

geen vies woord. We zijn altijd op zoek naar leuke 

adresjes die oog hebben voor het milieu, de natuur-

lijke omgeving en lokale producten en gebruiken. De 

adresjes in dit stadsportret zijn in ieder geval goed 

bezig!” www.greenleave.nl

13

Monikkenpad 

Vanaf de Abdij van Egmond begint een afwisselende historische 

wandeling van 8,5 kilometer langs de drie Egmonden. In de 

Abdijwinkel (open: ma-za) kun je een informatieboekje kopen 

met achtergrond over deze route. Het kopen van een duinkaartje 

(€1,80 per persoon) is verplicht. 

SCHATKAMER VAN EGMOND 

Lief klein museum in Egmond, gerund door enthousiaste en 

betrokken vrijwilligers. Hier wordt de historie van de drie 

Egmonden in beeld gebracht en je kunt er een wisselende 

tentoonstelling bekijken. 

Open: di-zo 14-17 uur (mei-oktober). 

Museum van Egmond, Zuiderstraat 7, Egmond aan Zee. 

072-5069164, www.museumvanegmond.nl

  

TIJD VAN OORLOG

Sinds 2016 is in de duinen bij Boulevard Noord een voorma-

lig Duitse munitiebunker open voor publiek. Het Bunker-

museum bestaat uit twee kleine kamers, met vitrinekasten 

vol interessant materiaal over alles wat zich in Egmond 

afspeelde tussen 1940 en 1945. Open: elke eerste en derde 

zondag van de maand 11-16 uur (april-oktober).

Bunkermuseum Jansje Schong, Doctor Wiardi Beckman-

laan 78, Egmond aan Zee. 06-21583386, 

www.egmond4045.nl

  

VUURTOREN VAN SPEIJK

Trots torent hij hoog boven het zeeduin uit: de vuurtoren, 

vernoemd naar luitenant Van Speijk. Al eeuwenlang is de 

Egmondse vuurtoren een baken voor zeelieden. Nog elke 

avond schijnt Van Speijk zijn vertrouwde licht over dorp en 

zee. Elke vrijdag in juli en augustus kun je de 132 treden 

beklimmen. Kaartjes zijn verkrijgbaar bij het KNRM-boten-

huis (Boulevard Zuid 5). Leuk in combinatie met een bezoek 

aan het botenhuis! Open: vr 19-21 uur (juli-augustus). 

Vuurtoren J.C.J. van Speijk, Vuurtorenplein 1, Egmond 

aan Zee. 072-5062007
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