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Holland bestaat dankzij de duinen, de Hollandse duinen. 
Uniek aan de Hollandse duinen is dat ze zo dichtbij liggen; 
je gaat razendsnel van de drukte van de stad naar de rust 
van de natuur en weer terug. In het gebied kun je veel meer 
ontdekken dan je dacht. Het is enorm divers, steeds  
anders en vol beleving. Een plek waar natuur, kunst en 
cultuur samenkomen. Met een beetje geluk zie je vossen, 
reeën en zeehonden die leven middenin het drukst bevolkte 
gebied van Nederland. Het sterke contrast tussen het  
verstedelijkte Holland en de natuur maken dit een  
fascinerend gebied.

Nationaal Park 
Hollandse 
Duinen
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Soms dichtbij, dan weer ver weg door de afwisseling 
tussen eb en vloed. Het gebied transformeert zich terwijl 
je er midden in staat.
Het stuivende strand en de duinen leven en zijn continu 
in beweging. Ook op de strandvlakten en –wallen, met 
haar bossen, landgoederen en bollenvelden, kun je er
samen op uit trekken om je hoofd te legen en je batterij 
weer op te laden.  
De mens speelt een grote rol in de ontwikkeling en het 
leefbaar houden van Hollandse Duinen. De visserij, 
bollenteelt, waterwinning, landbouw en kassenbouw zijn 
zichtbare voorbeelden. Het gebied is groot geworden 
door initiatieven en het Het verhaal van Hollandse Duinen 
oppakken van kansen en mogelijkheden. Dat ervaar je 
ook in de slimme oplossingen voor kustbescherming zoals 
de Zandmotor en de verborgen parkeerplaatsen onder 
de duinen in Katwijk. Zo bloeien steden en natuur gelijk-

tijdig. Vindingrijkheid uit zich ook in kleine dingen zoals 
een concert in de duinen, excursies voor vloggers of een 
duintuin met buitenleslokalen. Nieuwe belevingsvormen 
ontstaan met de natuur als decor.
Hollandse Duinen heeft voor ieder wat wils. Natuurlief-
hebbers, dagjesmensen en fanatieke sporters kunnen hier 
hun hart ophalen. Fiets langs kleurrijke bollenvelden,
sfeervolle dorpen en eeuwenoude kastelen. Wandel door 
de groene en bosrijke omgeving vol met prachtige land-
goederen en buitenplaatsen. Duik in de geschiedenis
en bekijk de Atlantikwall. Bezoek museum Voorlinden, 
Madurodam of de Keukenhof.
Struin door de duinen en wordt verrast door de duinha-
gedis die plotseling voor je voeten wegschiet.
Dit is de plek waar de zee het land ontmoet en de natuur 
de stad. Geen wonder dat ze een enorme aantrekkings-
kracht heeft op Nederlanders en bezoekers uit heel de
wereld. De ervaring en zelfs de gedachte aan Holland-
se Duinen is genoeg om op te laden en te ontspannen. 
Kortom, Hollandse Duinen geeft inspiratie en energie!en 
energie!

De ultieme verrassing 
van het gebied is het 
zicht op zee, dat zich  
na een wandeling  
door de duinen  
ineens ontvouwt. 


