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Gezellig koffie drinken, 
uitgebreid borrelen en genieten 

van een bijzondere lunch. 

Bij Grand Café de Koningin 
kun je terecht voor een uitgebreid 

ontbijtbuffet, ontbijt á la carte, 
heerlijke koffie en exclusieve thee 

van Fleur de Café. 

Op onze borrelkaart bieden 
we een uitgebreide selectie 

aan Europese wijnen.

Koningin Wilhelminastraat 14, 
Katwijk aan Zee

steedsaanzee.nl

Beim Einreichen dieses Gutscheins; 2. Tasse Kaffee oder Tee GRATIS.
When submitting this coupon; 2nd cup of coffee or tea FOR FREE.



 Voor u ligt de gids van Katwijk 

vol met informatie over uw bezoek aan 

deze gezellige familiebadplaats in Zuid 

Holland. Wij vertellen u wat meer over de 

geschiedenis van Katwijk, maar ook delen 

wij graag de leukste plekjes om te eten en 

drinken, overnachten en shoppen. Geniet 

van uw bezoek, welkom in Katwijk!

 This guide of Katwijk is full of 

information about your visit to this 

pleasant family seaside resort in South 

Holland. We will tell you more about the 

history of Katwijk, but we are also happy 

to share the best places to eat and drink, 

stay overnight and shop. Enjoy your visit, 

welcome to Katwijk!

 Dieser Reiseführer des Katwijk 

enthält viele Informationen über 

Ihren Besuch in diesem angenehmen 

Familienbadeort in Südholland. Wir 

erzählen Ihnen mehr über die Geschichte 

von Katwijk, teilen Ihnen aber auch gerne 

die besten Orte zum Essen und Trinken, 

Übernachten und Einkaufen. Viel Spaß 

bei Ihrem Besuch, willkommen in Katwijk!
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Plattegronden & wandel- en fietsroutes, folders, VVV cadeaukaarten en meer.

 Informatiebrochure ontvangen met overnachtingsadressen?

 Request a brochure with local adresses to stay?

 Broschüre mit Adressen empfangen?

 E-mail: info@vvvkatwijk.nl

 COLOFON 
Onder voorbehoud van druk- en typfouten. 
Productie VVV Katwijk, Leiden&Partners
Vormgeving Lieke ontwerpt - www.liekeontwerpt.nl
Beeldmateriaal: Treffend Beeld, Art Katwijk e.a. 
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CONTACT
VVV Katwijk  Tourist information

Koningin Wilhelminastraat 14, 2225 AZ Katwijk ZH

+31 (0)71 407 54 44    info@vvvkatwijk.nl

ditiskatwijk.nl

NL EN DE

   @ditiskatwijk                   /ditiskatwijk
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 KATWIJK, EEN FAMILIEBADPLAATS, 

 HET PERFECTE VERBLIJF AAN HET STRAND 

DIT! is Katwijk: Kustplaats met karakter. Centraal gelegen en goed 
bereikbaar. Met een prachtig strand en duinen waar je heerlijk tot 
rust komt. Met de leukste winkels, restaurants, campings, musea en 
terrassen. Katwijk - de plek om samen te zijn met vrienden of familie. 
Ga naar ditiskatwijk.nl voor meer informatie!
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 KATWIJK, EIN FAMILIENBADEORT, 

 DER PERFEKTE AUFENTHALT AM STRAND 

 KATWIJK, A FAMILY SEASIDE RESORT, 

 THE PERFECT STAY AT THE BEACH 

Katwijk ist eine Küstenort mit eigenem Charakter. Die freundliche Atmosphäre 
in Katwijk sorgt dafür, dass viele Besucher jährlich wiederkommen. Und das ist 
natürlich nicht umsonst. Der schönste Boulevard der Niederlande liegt in Katwijk. 
Das Leben ist gut, denn es ist der ideale Ort zum Wandern, Radfahren, sondern 
auch in den charakteristischen Geschäften Einkäufe zu machen. 
Gehen Sie zu ditiskatwijk.nl/de für weitere Informationen!

Katwijk is the proud owner of the most beautiful boulevard in the Netherlands. 
It is the ideal place for hiking, cycling, or shopping in the characteristic shops. 
A variety of restaurants and beach pavilions is ready to pamper you with coffee 
and delicious meals after a day spent at the beach or in the shopping centre. 
Go to ditiskatwijk.nl/en for more information!
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 VUURBAAK 

Het officiële geboortejaar van de vuurbaak 
is 1605, maar de allereerste vermelding van 
de vuurtoren komt al uit 1592. De vuurbaak 
in Katwijk is de op één na oudste van Ned-
erland, na de Brandaris op Terschelling. In de 
vuurtoren werd ’s nachts een licht ontsto-
ken voor de vele Katwijkse schepen op zee. 
De vuurtoren was tot 1913 in gebruik. Hierna 
werd hij niet meer gebruikt omdat er geen 
schepen meer aan land kwamen in Katwijk.

 VISSERIJ 

Al in de middeleeuwen gingen Katwijkers 
de Noordzee op om vis te vangen. Door 
het ontbreken van een haven viste men 
vanaf het strand met platbodemschepen. 
Eerst was dit de zogenoemde visserspinck, 
na 1830 werd het de hieruit ontwikkelde 
bomschuit. In 1916 bereikte de Katwijkse 
vloot een voorlopig hoogtepunt met 
ongeveer 130 zeilvaartuigen!

Vandaag de dag ligt de Katwijkse vloot in de 
haven van IJmuiden. Met de visserijschool 
in Katwijk, monumentale gebouwen en de 
vele visspeciaalzaken is de visserij nog 
steeds niet weg te denken uit Katwijk. Meer 
weten over de geschiedenis van de visserij? 
Bezoek dan het Katwijks Museum!

  DIT IS KATWIJK!

8



EVENEMENTEN

Wist je dat er in Katwijk ieder jaar zo'n 
300 evenementen plaatsvinden? 
Van muziekfestivals zoals Haringrock 
en het Noordzee Zomer festival, tot het 
Bloemencorso, de Feestweek Rijnsburg 
en de Paardenmarkt in Valkenburg. 
Er is van alles te beleven!

 KUNSTENAARSDORP KATWIJK 

Al vanaf de zeventiende eeuw bezoeken 
kunstenaars Katwijk om licht, strand en 
zee te bestuderen en op doek vast te 
leggen. Het was in de tweede helft van 
de 19e eeuw dat in Katwijk een kunste-
naarskolonie ontstond. Kunstenaars uit 
binnen- en buitenland, veelal bewonder-
aars en navolgers van de Haagse School, 
schilderden er ‘en plein air’, ofwel ‘in de 
buitenlucht’. Katwijkse klederdracht, bom-
schuiten en de visafslag op het strand 
waren een geliefd onderwerp op het doek.

De activiteiten van Stichting Kunst- 
vereeniging Katwijk getuigen nu van de 
terugkomst van een nieuwe generatie 
kunstenaars die bij voorkeur in de buiten-
lucht schilderen. Het DUNAatelier en het 
Katwijks Museum geven door middel van 
tentoonstellingen en publicaties bekend-
heid aan het thema.
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 VUURBAAK 

The official 'year of birth' of the lighthouse 'De 
Vuurbaak' is 1605, however the first reference 
to De Vuurbaak is from 1592. De Vuurbaak is the 
second oldest lighthouse in the Netherlands, after 
the Brandaris at Terschelling. Until the year 1913 
the Vuurbaak was a beacon for the fishermen at 
sea. After that year is has never been used again 
as a lighthouse, while vessels since that time didn't 
need to land on the beach of Katwijk anymore. 
Would you like to visit De Vuurbaak? You will have 
a fantastic view! Contact the Katwijks Museum for 
more information. 

 HISTORY AND FISHERY 

In Roman times, Katwijk was a place of strategic 
importance. It was located at the Roman Empire's 
northern border (called Limes), at the mouth of the 
Rhine river. No doubt at that time people already 
ate fish. You can still watch the Rhine river flow into 
the sea, a magnificent sight. Around 1231, the first 
reference to Catwijck appeared in the records. A 
reference to a fish market on the beach appeared 
in the records around 150 years later. While there 
wasn't a harbor in earlier times, from which the 
fishing vessels could sail to see, people used 
flatboats. First a so called Visserspinck, and after 
1830 a Bomschuit. In the year 1916 the fishing 
fleet reached a for the time being apex of 130 
sailing vessels! Nowadays you will find the fishery 
fleet of Katwijk in the harbour of IJmuiden, but 
there is still a fishery school in Katwijk!

 THIS IS KATWIJK!
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 EVENTS 

Did you know that about 300 events take 
place in Katwijk every year? From music 
festivals such as Haringrock and the 
North Sea Summer Festival, to the Flower 
Parade, the Rijnsburg Festival Week and the 
Paardenmarkt in Valkenburg. 

 ARTIST VILLAGE 

There’s no shortage of cultural history in 
Katwijk. The Romans left their marks in 
Valkenburg, and much of the history of 
Katwijk is on display in the museums. This is 
not limited to the fishing community. There 
is also the history of the artist’s colony in 
the village. More than eleven hundred Dutch 
and foreign painters were inspired by the 
clean air, the clear light and the hard and 
simple life of the fishermen.
The six museums in Katwijk each have 
their own share of art and culture. In the 
Katwijks Museum you’ll find – among other 
things - an impressive collection of paintings 
and an overview of the fishing history. The 
Spinozahuis is the small house in which the 
philosopher Benedictus de Spinoza lived and 
worked from 1661 until 1663. Here, you’ll 
find a unique reconstruction of Spinoza’s 
library and a collection of letters and portraits. 
Museum Oud Valkenburg is a treasure trove of 
archaeological finds from (Roman) Valkenburg. 
And last but not least, there’s Stoomtrein 
Katwijk Leiden, a steam locomotive museum 
with one of Europe’s biggest collections of 
original narrow-gauge trains.
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 LEUCHTTURM VUURBAAK 

Auf dem Boulevard befinden sich die Andreas-Kirche 
(1460) und der Leuchtturm de Vuurbaak (1605). Es ist 
die zweit älteste Leuchtturm der Niederlande! 

 GESCHICHTE UND FISCHEREI 

Katwijk hat eine reiche Kulturgeschichte. Die Römer 
hinterließen ihre Spuren in Valkenburg und viel 
von der Katwijker Geschichte wird in den Museen 
gezeigt. Es betrifft nicht nur die Geschichte der 
Fischergemeinschaft, sondern auch die des Küstenorts, 
der vor hundert Jahren eine Künstlerkolonie war. Mehr 
als 1100 niederländische und ausländische Maler ließen 
sich von der sauberen Luft, dem klaren Licht und dem 
harten einfachen Leben der Fischer inspirieren. 

Die sechs Museen in Katwijk haben auf dem Gebiet 
der Kunst und Kultur jeweils etwas anderes zu bieten. 
Im Katwijks Museum finden Sie unter anderem eine 
eindrucksvolle Malereisammlung und einen Überblick 
über die Katwijker Fischereigeschichte. Museum Oud 
Rijnsburg beherbergt archäologische Fundstücke aus 
dem 7. bis 18. Jahrhundert. Das Spinozahuis ist das 
kleine Haus, wo der Philosoph Benedictus de Spinoza 
zwischen 1661 und 1663 wohnte und arbeitete. Hier 
finden Sie eine einmalige Rekonstruktion seiner 
Bibliothek und eine von Sammlung Briefen und 
Porträts. Im Museum Oud Valkenburg wird ein Schatz 
an Fundstücken aus Valkenburg zur Schau gestellt. 
Schließlich gibt es Stoomtrein Katwijk Leiden mit einer 
der größten Schmalspursammlungen Europas.

 DAS IST KATWIJK!
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 VERANSTALTUNGEN 

Wussten Sie, dass jedes Jahr 
etwa 300 Veranstaltungen 
in Katwijk stattfinden? 
Von Musikfestivals wie 
Haringrock und dem North 
Sea Summer Festival bis 
hin zur Blumenparade, der 
Rijnsburg Festival Week 
und dem Paardenmarkt in 
Valkenburg. Es gibt viel zu 
erleben!

 KÜNSTLERKOLONIE 
 KATWIJK 

Schon seit dem siebzehnten 
Jahrhundert kommen 
Künstler nach Katwijk, um 
das Licht, den Strand und die 
See zu erforschen und auf 
der Leinwand festzulegen. 

Kunst in Katwijk wurde 
ins Leben gerufen, um die 
Erinnerung an Katwijk als 
Künstlerdorf wachzuhalten, 
die Anziehungskraft des 
Ortes auf Künstler der 
Gegenwart zu zeigen und 
das kulturelle Angebot in 
Katwijk zu erweitern.
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EVENTS IN KATWIJK 2022
Voor een overzicht van alle evenementen, scan de QR code!

For an overview of all events, scan the QR code!

Für eine Übersicht aller Veranstaltungen scannen Sie den QR-Code!

 BUITENSPORIG FESTIVAL • 18 JUNI 

Voetjes in het gras, heerlijke muziek en lekker eten.
Feet in the grass, great music and good food.
Füße im Gras, tolle Musik und gutes Essen.

buitensporigfestival.nl

 HARINGROCK • 8-9 JULI 

Het oudste en grootste gratis festival in Katwijk.
The oldest and largest free festival in Katwijk.
Das älteste und größte kostenlose Festival in Katwijk.

haringrock.nl
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 SOLDAAT VAN ORANJE – 
 DE MUSICAL 

Soldaat van Oranje - de musical 
is gebaseerd op het waarge-
beurde verhaal van één van de 
grootste verzetshelden uit onze 
vaderlandse geschiedenis: Erik 
Hazelhoff Roelfzema, speelt zich 
af in een 360 graden draaiende 
zaal. Het is de langstlopende 
voorstelling in de Nederlandse 
theatergeschiedenis met de 
meeste bezoekers ooit.

1e Mientlaan 75, Katwijk aan Zee 
soldaatvanoranje.nl

 NOORDZEE ZOMERFESTIVAL • 4-13 AUGUSTUS 

Workshops en muziekoptredens voor jong en oud. 
Workshops and music performances for young and old.
Workshops und Musikdarbietungen für Jung und Alt.

noordzeezomerfestival.nl

 OPEN MONUMENTENDAG • 17-18 SEPTEMBER 

Diverse locaties zetten hun deuren open voor publiek.
Various locations are opening their doors to public.
Verschiedene Standorte öffnen ihre Türen für Öffentlichkeit.

openmonumentendag.nl
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ALSO E-CHOPPER AVAILABLE IN OUR SHOP IN NOORDWIJK

ZUIDSTRAAT 98A - KATWIJK - OPEN 9.30 - 17.30 UUR

BOOK
ONLINE

BEST BIKES IN TOWN   |   LARGE CHOICE   |   GOOD PRICE   |   CITY BIKE   |   E-BIKE   |   TANDEMS   |   ...ALSO ELECTRIC

  RENT 
A BIKE



 JOLA TOURS 

Ontdek het dorp met 
deze selfguided speur-
tocht en sightseeing-
tour in één!
Enjoy a unique selfguided 
city game combined with 
a sightseeingtour!
Eine herausfordernde 
Schatzsuche gemischt 
mit einer Besichtigungs-
tour, entdeck die Stadt!

Noordwijk – Katwijk – 
Leiden & Kids tours
jolatours.com

 STOOMTREIN 
 KATWIJK - LEIDEN 

Ontdek, kijk, ruik en geniet 
van de sfeer van vroeger.
Discover, look, smell and enjoy 
the atmosphere of the past.
Entdecken, schauen, riechen 
und genießen Sie die Atmo-
sphäre der Vergangenheit.

Jan Pellenbargweg 1, 
Valkenburg
stoomtreinkatwijkleiden.nl
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 DRIFTWOOD DISTILLERY 

Op fietsafstand gelegen, in 
een gezellige Gin Distillery, 
maak je kennis met de gin 
spirit onder het genot van 
een gin & tonic!
Situated a bike-ride away, 
in a cosy Gin Distillery, 
find out about the gin spirit 
and the human spirit while 
enjoying a gin & tonic!
Mit dem Fahrrad erreichbar, 
in einer gemütlichen Gin-
Destillerie, können Sie bei 
einem Gin & Tonic die Gin-
Spirituose kennenlernen!

Vliegkamp Valkenburg
Building 326
1e Mientlaan, Katwijk
driftwooddistillery.nl
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SOEFICENTRUM EN BEZINNINGSGEBOUW
WWW.UNIVERSEL.NU



SOEFICENTRUM EN BEZINNINGSGEBOUW
WWW.UNIVERSEL.NU

 HORTUS BOTANICUS LEIDEN 

Bezoek de oudste botanische  
tuin van Nederland
Visit the oldest botanical garden  
in the Netherlands
Besuchen Sie den ältesten botanischen 
Garten der Niederlande

Rapenburg 73, Leiden
hortusleiden.nl

 KATWIJKS MUSEUM 

Katwijkse dracht en schilderpracht
7 juni t/m 3 september 2022
Katwijk als vissersdorp en kunstenaars-
dorp, met originele kostuums, sieraden  
en schilderijen waarop klederdracht en 
vissersleven in beeld zijn gebracht. 

Voorstraat 46, Katwijk aan Zee
katwijksmuseum.nl
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 SILK & DESIGN 

Silk & Design heeft een divers assortiment 
voor een creatieve en originele inrichting 
van uw huis. De exclusieve collecties, van 
meubels en spiegels tot kaarsen en lampen, 
zijn uniek en persoonlijk geselecteerd.

Princestraat 34, Katwijk aan Zee
silkendesignkatwijk.nl

 EYEWISH KATWIJK 

Bij EYE WISH Katwijk geloven wij dat 
iedereen er goed uit kan zien met een bril.
Zeer grote collectie monturen en zonne-
brillen van diverse merken waaronder  
Gucci, Hugo Boss, Michael Kors en nog  
vele anderen.

Princestraat 6A, Katwijk aan Zee
eyewish.nl 
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winkelen
Katwijk heeft vier winkelgebieden met veel parkeergelegenheid; 
Winkelhart Zeezijde, Hoornes Passage, Bosplein en In de Hoftuin 
en leuke weekmarkten. Winkelen in Katwijk is een dagje uit! 

Katwijk has four shopping areas with 

plenty of parking; Shopping heart 

Zeezijde, Hoornes Passage, Bosplein and 

In de Hoftuin and nice weekly markets. 

SHOPPING
Katwijk hat vier Einkaufsviertel mit 

ausreichend Parkplätzen; Einkaufsviertel 

Zeezijde, Hoornes Passage, Bosplein und 

In de Hoftuin und schöne Wochenmärkte. 

SHOPPEN
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TOERISTENMARKTEN KATWIJK 2022
 TOERISTENMARKT IN KATWIJK: 
 ELKE DINSDAG FEEST 
Van dinsdag 28 juni tot en met 30 
augustus vindt de best bezochte 
zomermarkt plaats in het centrum van 
Katwijk. Tussen 10.00 en 18.00 uur vind 
je een groot aantal marktkramen met 
heel divers aanbod. Daarnaast is er op het 
Andreasplein elke week iets bijzonders te 
beleven. Dinsdag 28 juni wordt de markt 
om 16.00 uur officieel geopend door de 
Piratenkoningin! This most visited summer 
market takes place in the center of Kat-
wijk every Tuesday between 28 June 
and 30 August and from 10 a.m. to 6 p.m. 
Dieser meistbesuchte Sommermarkt findet 
jeden Dienstag zwischen 28. Juni und 30. 
August von 10 bis 18 Uhr im Zentrum von 
Katwijk statt.

 CREAMARKT • 28 JUNI 
The place to be voor creatievelingen! 
The place to be for real creatives! 
The place to be für echte Kreative!

 MARITIEME MARKT • 5 JULI 
Alle aandacht voor de zee! De KNRM, KRB 
en het shantykoor zijn er ook. All attention 
to the sea! The KNRM, KRB and the shanty 
choir are also there. Alle Aufmerksamkeit 
auf das Meer! Auch der KNRM, KRB und der 
Shanty-Chor sind dabei.

 SURPRISE MARKT • 12 JULI 
Hou je wel van iets onverwachts? 
Kom dan deze dag naar de toeristenmarkt. 
Do you like something unexpected? 
Then come to the tourist market this day. 
Magst du etwas Unerwartetes? 
Dann kommen Sie an diesem Tag zum 
Touristenmarkt.

 OLDTIMER MARKT • 19 JULI 
Kom klassieke, antieke auto’s bewonderen 
en genieten van muziek in de sfeer van 
het tijdsbeeld. Come and admire classic, 
antique cars and enjoy music in the 
atmosphere of the era. Bewundern Sie 
klassische, antike Autos und genießen Sie 
Musik in der Atmosphäre der Epoche.
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 STANDWERKER MARKT • 26 JULI 
Allerlei demonstraties van hard werkende 
standhouders. All kinds of demonstrations 
by hard-working exhibitors. Allerlei 
Vorführungen von fleißigen Ausstellern.

 GEZOND EN GELUKKIG MARKT 
 2 AUGUSTUS 
Laat je toekomst voorspellen, krijg een 
compliment of leer lachen! Have your 
future predicted, get a compliment or learn 
to laugh! Lassen Sie sich Ihre Zukunft 
vorhersagen, erhalten Sie ein Kompliment 
oder lernen Sie lachen!

 FUN FOR KIDS MARKT • 9 AUGUSTUS 
Van 10.00 tot 15.00 uur: kinderrommel-
markt, muziek maken of een kunstje 
vertonen. Opgeven via info@KuCo.nl. 
Van 13.00 tot 17.00 uur schminken door 
“de Toverkist” en creatieve workshops. 
From 10 a.m. to 3 p.m.: children's flea 
market! From 1:00 pm to 5:00 pm face 
painting and creative workshops. 
Von 13:00 bis 17:00 Uhr Kinderschminken 
und kreative Workshops.

 KUNST IN KATWIJK MARKT 
 16 AUGUSTUS 
Kennismaken en in gesprek met regionale 
kunstenaars en musea. Schilderen “en 
plein air” en op de foto met een “Giant Tulip 
Bulb”. Meet and talk to regional artists 
and museums. Painting “en plein air” and 
photographing with a “Giant Tulip Bulb”. 
Treffen und sprechen Sie mit regionalen 
Künstlern und Museen. Malen „en plein air“ 
und Fotografieren mit einer „Giant Tulp Bulb“.

28 JUN  Creamarkt

5 JUL  Maritieme markt

12 JUL Surprise markt

19 JUL  Oldtimer markt

26-JUL Standwerker markt

2 AUG Gezond en Gelukkig markt

9 AUG  Fun voor kids markt

16 AUG Kunst in Katwijk markt
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HOORNES
PASSAGE

HOORNESPLEIN
2221 BC KATWIJK

HET VERSCENTRUM VAN KATWIJK

GROTE DIVERSITEIT aan winkels
OVERDEKT schoon en veilig
GRATIS parkeren
2 PINAUTOMATEN in totaal
EENVOUDIG bereikbaar

Supermarkt 
Slager  
Brood en banket
Slijterij

Horeca
Bloemen
Mode/schoenen
Speelgoed
Kapper

Visspeciaalzaak
Kaasspeciaalzaak
Drogist
Apotheek



 HENGELSPORT ONS STEKKIE 

Wij staan paraat als het om 
vissen gaat!

Wist u dat u een strandhengel 
kunt huren voor € 17,50 per dag 
(exclusief aas)? Bij ons kunt u ook 
terecht voor uw visvergunning. 
Tevens hebben wij zeeaas, maden, 
wormen en casters op voorraad

Voorstraat 50, Katwijk aan Zee

 ‘T SMAUSJE 

Van Spekbol tot Oud Hollandse 
Drop. Bij ons vindt u het meest 
uiteenlopende snoepgoed. 

Ons Snoepgoed wordt dagelijks  
bijgevuld en u betaald voor ons 
schep-snoep slechts € 0,79 per 
100 gram. 

Op bestelling maken wij 
traktaties en snoeptaarten in 
iedere prijsklasse.

Badstraat 13, Katwijk aan Zee
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theater hangaar

Welcome to Zeezijde Katwijk

Shop, taste & experience

zeezijdekatwijk.nl
zeezijdekatwijk
winkelhartzeezijde

Follow us Online.

When in  Katwi jk  aan Zee,  the poss ib i l i t ies  are  endless !  From 
the beach and sea to  the shopping centre  and i ts  p icturesque 
s t reets .  Zeezi jde Katwi jk  prov ides enough to  meet   everyone’s 
needs.  Discover  the unique bout iques,  beach pavi l ions ,  and 

nature in  the n icest  f ish ing v i l lage in  South-Hol land.

Everything is within 
walking distance! So 
you can easily combine 
shopping and a walk on the 
beach. Did you know that 
Katwijk is known for having 
one of the cleanest beaches 
of the Netherlands?

Shop

about katwijk
taste

experience

One street behind the boulevard, you will 
find the shopping centre. In addition to 
large retail chains, you will discover up to 
100 shops, special boutiques, and concept 
stores from local entrepreneurs. Have fun! 

Want to relax and recover from shopping? 
Discover our local hotspots! From trendy 
coffee shops to modern beach pavilions. If 
you’re a foodie, you have come to 
the right place!  

Combine your day of shopping with a 
cultural trip to the Katwijks Museum or visit 
the beach! Sports enthusiasts can take a surf 
lesson, while bon vivants settle down at a 
beach pavilion with a cocktail in hand. Enjoy!   
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needs.  Discover  the unique bout iques,  beach pavi l ions ,  and 

nature in  the n icest  f ish ing v i l lage in  South-Hol land.

Everything is within 
walking distance! So 
you can easily combine 
shopping and a walk on the 
beach. Did you know that 
Katwijk is known for having 
one of the cleanest beaches 
of the Netherlands?

Shop

about katwijk
taste

experience

One street behind the boulevard, you will 
find the shopping centre. In addition to 
large retail chains, you will discover up to 
100 shops, special boutiques, and concept 
stores from local entrepreneurs. Have fun! 

Want to relax and recover from shopping? 
Discover our local hotspots! From trendy 
coffee shops to modern beach pavilions. If 
you’re a foodie, you have come to 
the right place!  

Combine your day of shopping with a 
cultural trip to the Katwijks Museum or visit 
the beach! Sports enthusiasts can take a surf 
lesson, while bon vivants settle down at a 
beach pavilion with a cocktail in hand. Enjoy!   



KATWIJK

Bezoek onze winkel voor bijvoorbeeld 
de leukste mode collecties, cadeautjes, 
of strandspulletjes. Maak je bezoek 
compleet met een heerlijke lunch of 
ijskoffie in ons restaurant.

de gezelligste 
HEMA aan zee. 

Taatedam 53-55, 
2225 BN Katwijk  

071 407 5550
@hemakatwijk

 HUIS&ZO 
 LUNCHCAFÉ ROOS 

Shoppen voor de leukste 
cadeautjes en woon-
accessoires bij Huis&Zo 
en daarna genieten van 
lekkere koffie met home-
made taartjes en broodjes 
bij Lunchcafé ROOS. 

Emmaplein 6, 
Katwijk aan Zee
lunchcaferoos.nl



ETEN & DRINKEN
In Katwijk is het van ‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds laat gezellig. 
Begin de dag met een heerlijk ontbijtje, geniet van een uitgebreide 
lunch, en ga lekker dineren of borrelen met uitzicht op zee!

In Katwijk it is pleasant from early in 

the morning until late at night. 

Start the day with a delicious break-

fast, enjoy an extensive lunch, and 

have a nice dinner or drink with a view 

of the sea!

FOOD & DRINKS
In Katwijk ist es von früh morgens bis 

spät in die Nacht angenehm. Beginnen Sie 

den Tag mit einem köstlichen Frühstück, 

genießen Sie ein ausgiebiges Mittagessen 

und genießen Sie ein schönes Abendessen 

oder einen Drink mit Blick auf das Meer!

ESSEN & TRINKEN
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 POLDERHUIS 
 VAKANTIEPARK KONINGSHOF 

Uitgebreid dineren in het restaurant met 
indoor-speelruimte, overdag koffie en 
borrelen, burgers & pizza’s in het snackcafé.
Extensive dining in the restaurant with 
indoor-play-area, daytime coffee and 
drinks, burgers & pizzas in the snackcafé.
Umfangreiches Abendessen im Restaurant 
mit Indoor-Spielbereich, tagsüber Kaffee und 
Getränke, Burger & Pizzen im Snack-Café.

Elsgeesterweg 8, Rijnsburg
koningshofholland.com

 CAFÉ THE POCKET 

Café The Pocket kent 
een ruim en gezellig 
bargedeelte waar je 
kunt genieten van een 
hapje en een drankje en 
een ruim assortiment 
speciaalbieren. Je kunt 
er ook snookeren, poolen 
of darten. Dagelijks 
geopend vanaf 14.30 uur. 

Badstraat 38,
Katwijk aan Zee
+31 (0)71 40 721 27
thepocket.nl
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 BRASSERIE BUITENHUIS 

Bij Brasserie Buitenhuis is het ouderwets genieten. 
Even écht tijd hebben voor elkaar, in een relaxte 
ambiance met prachtig uitzicht en heerlijk eten!
Brasserie Buitenhuis is located next tot he Lake of 
Valkenburg, just outside of Leiden. Come to relax, 
enjoy the view and some good food!
Die Brasserie Buitenhuis ist der Ort, an dem Sie 
einfach eine tolle Zeit verbringen können!
 
J. Pellenbargweg 2, Valkenburg
brasseriebuitenhuis.nl
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 KATTUKKERZANDT 

Op het meest bijzondere 
plekje langs de boulevard ga 
je terug naar de toekomst... 
Verrukkelijke koffie op 
een windvrij terras met 
adembenemend uitzicht 
en luwte van het duin. Er is 
genoeg ruimte voor iedereen! 
Sporters, senioren en... voor 
onze kleintjes een uniek 
Kattukkerzandt-bakkie… 
 
Boulevard Zeezijde 49, 
Katwijk aan Zee
kattukkerzandt.nl
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 CAFÉ LINDEBOOM 

In het centrum treft u 
dit gezellige café aan. 
Hier kunt u genieten 
van een lekker drankje 
in de sfeer van een 
bruine kroeg. Kom 
langs en probeer eens 
een speciaal biertje of 
een van onze cocktails.

Voorstraat 36, 
Katwijk aan Zee
cafelindeboom.nl

 CAFÉ STAIRS 

Zin om te dansen en een 
lekker drankje? Dan zit je 
goed bij de Stairs! Iedere 
avond een optreden van 
bekende DJ’s uit Katwijk. 
Do: 22.00 -  02.00 uur. 
Vr en Za: vanaf 22.00 uur 
tot in de late uurtjes. 

Badstraat 36, 
Katwijk aan Zee
stairs.nl
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 FRIENDS 

Geniet met vrienden 
of collega’s van onze 
heerlijke tapas als 
lunch of diner. Voor 
jong en oud, een plek 
waar je afspreekt met 
je vrienden of waar je 
die toevallig tegen het 
lijf loopt. Dat is Friends.

Boulevard 68,
Katwijk aan Zee
friendskatwijk.nl

Het enige echte ambachtelijke, authentieke Spaans tapasbar/restaurant van Katwijk 
La Vida Loca  |  Voorstraat 41, Katwijk  |  www.lavidalocakatwijk.nl
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 CASA CARA DINE & DANCE 

Dé plek waar Dine & Dance samen-
komt. Kom genieten van livemuziek, 
shared dining, heerlijke wijnen & 
cocktails. Geopend voor lunch & diner. 
The place where Dine & Dance comes 
together. Come and enjoy live music, 
shared dining, delicious wines & 
cocktails. Open for lunch & dinner. 
Der Ort, wo Dine & Dance zusam- 
menkommt. Kommen Sie und 
genießen Sie Live-Musik, gemein-
sames Essen, leckere Weine und 
Cock-tails. Geöffnet für Mittag-  
und Abendessen. 

Tramstraat 3, Katwijk aan zee     
casacarakatwijk.nl

NIEUW IN 
KATWIJK!
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 STEEDS AAN ZEE 

Kies voor luxe in onze Hotel Suites, voor 
gemak in een ruim Hotel Appartement of 
voor de authentieke sfeer van onze Bed & 
Breakfast. Alle locaties zijn op loopafstand 
van het strand. 

Koningin Wilhelminastraat 14, 
Katwijk aan Zee
steedsaanzee.nl

 EETERIJ NEEFIES 

Een gemoedelijk restaurantje voor jong en 
oud met goede sfeer en gastvrijheid.
A friendly restaurant for young and old with 
a good atmosphere and hospitality.
Ein freundliches Restaurant für Jung 
und Alt mit guter Atmosphäre und 
Gastfreundschaft.

E.A. Borgerstraat 28A, Katwijk aan Zee
neefies.nl
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OVERNACHTEN
Overnachten aan zee, in de mooie natuur of in het gezellige centrum, 
in Katwijk kan het allemaal! Met drie campings, strandhuisjes, hotels, 
appartementen, B&B's en zomerhuisjes is er volop keuze! 

Spending the night by the sea, in 

beautiful nature or in the cozy center, 

it's all possible in Katwijk! With three 

campsites, beach houses, hotels, 

apartments, B&Bs and summer 

houses, there is plenty of choice!

OVERNIGHT STAYS
Am Meer, in der wunderschönen Natur oder 

im gemütlichen Zentrum übernachten, in 

Katwijk ist alles möglich! Mit drei Camping-

plätzen, Strandhäusern, Hotels, Apartments, 

B&Bs und Sommerhäusern gibt es eine 

große Auswahl!

ÜBERNACHTEN
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 B&B MOL 

B&B Mol ligt slechts op 50 meter afstand 
van het strand en centrum van Katwijk 
aan Zee. Het B&B beschikt over 3 twee-
persoonskamers met douche, WC, TV,  
WiFi  en koelkast op de kamer.

Kon. Wilhelminastraat, Katwijk aan Zee

 NICOLETTE APPARTEMENTEN 

Vakantieappartementen bij strand en 
centrum
Holiday apartments near beach en center
Ferienwohnungen in der Nähe von Strand 
und Zentrum

Voorstraat 3A, Katwijk
nicoletteappartementen.nl

 HOTEL ZEE EN DUIN 

Een 3-sterren hotel op de Noord-boulevard 
met schitterend uitzicht over de Noordzee. 
A 3-star hotel on the North boulevard with 
a magnificent view over the North Sea.
Ein 3-Sterne-Hotel am Nordboulevard mit
einen herrlichen Blick über die Nordsee.

Boulevard 5, Katwijk aan Zee
zeeenduin.nl
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 B&B AAN STRAND 

Deze B&B ligt direct aan 
het prachtige uitgestrekte 
strand van Nederland.
This B&B is located directly 
on the beautiful long beach 
in the Netherlands.
Dieses B&B liegt direkt am 
schönen langen Strand in 
den Niederlanden.

Boulevard 129, 
Katwijk aan Zee
+31 (0)71 40 138 90
aan-strand.com

 STRANDCAMPING 
 ZUIDDUINEN 

Strandcamping Zuidduinen 
is dé uitvalsbasis tijdens een 
bezoek aan de Bollenstreek. 
Slechts 200 meter van 
het strand, midden in het 
prachtige duingebied Berk-
heide en op loopafstand van 
het centrum van Katwijk.

Zuidduinseweg 1, 
Katwijk aan Zee
zuidduinen.com
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STRAND & ZEE
Wandelen op koudere dagen en lekker zonnen in de zomer, aan zee 
is het altijd genieten! Dit jaar heeft Katwijk wederom een QualityCoast 
Award gewonnen.

Walking on colder days and sunbathing 

in the summer, it is always fun by 

the sea! This year Katwijk received a 

QualityCoast Award again.

BEACH & SEA
An kälteren Tagen spazieren gehen und sich 

im Sommer sonnen, am Meer macht es immer 

Spaß! Auch in diesem Jahr hat Katwijk wieder 

einen QualityCoast Award gewonnen.

STRAND & MEER
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Het Restaurant aan Zee met een 
ambachtelijke keuken. Het Strand gewoon goed! 
Recht voor de Witte kerk op het strand.
The Restaurant by the Sea with traditional cuisine. 
Het Strand is simply good!
Right in front of the White Church on the beach.
Das Restaurant am Meer mit traditioneller Küche.
Het Strand ist einfach gut!
Direkt vor der Weißen Kirche am Strand.
Boulevard Zeezijde 23, 2225 BB, Katwijk
www.het-strand.nl               0714012048
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Paal 14
Welkom bij jouw huiskamer op het strand! Ontbijt 
aan zee, een uitgebreide lunch, gezellig borrelen 
of smaakvol dineren. Waai bij ons aan op het 
buitenterras, waar het bier koud staat en de 
tafelvuurtjes zorgen voor warmte! 
Ben je op zoek naar een mooie locatie voor een 
feestje, barbecue of borrel? Wat leuk dat je aan ons feestje, barbecue of borrel? Wat leuk dat je aan ons 
denkt! Wij denken graag met je mee, hoe we jouw 
dag of avond zo bijzonder mogelijk kunnen maken. 

www.paal14.nl
Boulevard Zeezijde 7
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 STRANDHUISJES 
 DE WATERING 

Heerlijk genieten van de onder-
gaande zon met een prachtig 
uitzicht op de Noordzee.
Enjoy the setting sun with a 
beautiful view of the North Sea.
Genießen Sie die untergehende 
Sonne mit einem wunderschö-
nen Blick auf die Nordsee.

Boulevard Zeezijde 3A, 
Katwijk aan Zee
de-watering.nl

52



 STRANDHUYSJES KATWIJK 

Zowel in het voor- en naseizoen als in de warme, zonnige 
zomermaanden, ontvangen we je met de authentieke 
Katwijkse gastvrijheid. De Strandhuysjes geven je het 
echte strandgevoel. Wakker worden met uitzicht op zee, 
ontbijten met je voeten in het zand en de dag afsluiten 
bij zonsondergang. Kom, ervaar en beleef! 
 
Boulevard Zeezijde 47, Katwijk aan Zee
strandhuysjeskatwijk.nl
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Boulevard Zeezijde 41
2225 BB Katwijk aan Zee
06 8356 3942
info@kust.nu
www.kust.nu

STRANDHUIS J ES

Te huur per 
weekend,
midweek of week
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Boulevard Zeezijde 41
2225 BB Katwijk aan Zee
06 8356 3942
info@kust.nu
www.kust.nu

STRANDHUIS J ES

Te huur per 
weekend,
midweek of week

 ÉÉN GROOT OPENLUCHT MUSEUM 
Struin je door de stegen van Leiden, dan 
waan je je even terug in de Gouden Eeuw. 
Rembrandt van Rijn is hier geboren. Ontdek 
zijn jeugd in de Young Rembrandt Studio 
en hij zal je schetsen bij de Latijnse School.

Een stad met 13 musea, rondvaarten over 
de grachten, vele stadswandelingen en een 
variëteit aan goede horeca. Winkelen in 
de mooiste steegjes of beklim je liever de 
Burcht? Trakteer jezelf op Leiden!

 EIN GROSSES FREILICHTMUSEUM 
Wenn Sie durch die Gassen von Leiden 
schlendern, stellen Sie sich vor, Sie wären 
zurück im Goldenen Zeitalter. Das Erbe des 
jungen Rembrandt ist in der Gegenwart 
noch sichtbar. Vergiss nicht, du bist in der 
Stadt der Entdeckungen!

Leiden hat 13 fantastische Museen. Von 
Rembrandts Meisterwerken bis zu einer 
Reise durch den menschlichen Körper. Die 
alte Innenstadt ist von Wasser umgeben. 
Buchen Sie eine Rundfahrt oder ein Stadt-
rundgang. Genießen Sie von Restaurants 
und Shops in schöne Gassen.

 A BIG OPEN-AIR MUSEUM 
Strolling through the alleys of Leiden, you 
imagine yourself back in the Golden Age. 
The legacy of the young Rembrandt is still 
visible in the present. Don't forget, you are 
in the City of Discoveries!

Leiden has 13 fantastic museums. From 
Rembrandt’s master pieces to a journey 
through the human body. Or enjoy a boat 
tour on the canals, a guided tour or good 
food. Shop in the historic city centre or dis-
cover hidden courtyard gardens and Burcht.

visitleiden.nl 
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