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Strandtenten Index 2020: Noordwijk duurste strand, strandtenten van 
Callantsoog goedkoopst 

Utrecht, Nederland – 26 mei 2020. Eindelijk is het zover: 1 juni mogen strandpaviljoenen weer open! 
Maar waar vind je de beste strandtenten van Nederland en welk strand is het voordeligst voor je 
portemonnee? Reiswebsite Holidayguru zocht het uit en brengt de ‘Strandtenten Index 2020’ uit.  

Met meer dan 330 strandtenten aan de Noordzee en op de Waddeneilanden is er tijdens een zomers 
dagje strand altijd wel een leuke tent in de buurt. Waar staan de duurste strandtenten van Nederland en 
welke worden het best gewaardeerd? In de Strandtenten Index 2020 laat Holidayguru zien welke 
strandpaviljoens het best worden beoordeeld en wat een lunch per strand gemiddeld kost.  

Noordwijk het duurste strand 
Wie deze zomer op de centen moet letten, doet er goed aan het strand van Noordwijk aan Zee te 
vermijden. Noordwijk is namelijk het strand met de duurste strandtenten van Nederland. Voor twee 
koppen koffie, een uitsmijter en een broodje zalm betaal je hier gemiddeld €25,75. Dat is €7,40 duurder 
dan op het goedkoopste strand van Nederland. Kwaliteit kent z’n prijs, van alle grote badplaatsen 
hebben de strandtenten in Noordwijk gemiddeld wel de beste beoordelingen.  

Het goedkoopste strand van Nederland 
Aan het strand van Callantsoog in Noord-Holland zijn badgasten beduidend goedkoper uit. Bij het 
afrekenen staat de teller gemiddeld op €18,35 voor twee koffie, een uitsmijter en een broodje zalm. 
Callantsoog heeft dan ook de goedkoopste strandtenten van Nederland. Het is ook direct de badplaats 
met de beste prijs-kwaliteitverhouding, met een gemiddelde klantenbeoordeling op Google van 4,25 op 
5.  

De beste strandtenten van Nederland 
De beste strandtenten van Nederland zijn Woodstock ’69 in Bloemendaal, Tulum in Noordwijk en 
Strandtent het Puntje in Scheveningen. Dit concludeerde Holidayguru door de klantenbeoordelingen van 
alle strandpaviljoens van Nederland met elkaar te vergelijken. 

Regio Naam strandpaviljoen Aantal 
sterren 

Aantal 
beoordelingen 

Noord-Holland, Bloemendaal - Woodstock ‘69 4,6 1.063 

Zuid-Holland, Noordwijk  
Zuid-Holland, Scheveningen 

- Tulum 
- Strandtent Het Puntje 

4,6 
4,6 

551 
115 

Zeeland, Westkapelle - Strandpaviljoen Scheldezicht 
- BomBaai 

4,5 
4,5 

1.106 
207 

Waddeneilanden, De Cocksdorp (Texel) - Strandpaviljoen Kaap Noord 4,5 2.099 

https://www.holidayguru.nl/
https://www.holidayguru.nl/strandtenten-index/


Voor dit onderzoek heeft Holidayguru.nl 327 strandtenten met elkaar vergeleken. Uitsluitend strandtenten met een 
vermelding op Google (Maps) en een beoordeling zijn toegevoegd aan de totale lijst. Voor de beste strandtenten 
van Nederland zijn alleen strandtenten meegenomen met meer dan honderd beoordelingen.  

Over Holidayguru.nl 

Holidayguru.nl is één van de grootste reiswebsites in Duitsland en Nederland. Met meer dan 6,9 miljoen 
Facebook-fans en elke maand meer dan 17 miljoen pageviews behoort het tot één van de succesvolste 
websites in Duitsland en Nederland. Daniel Krahn en Daniel Marx hebben Holidayguru in 2012 opgericht. 
Vandaag de dag zijn zij de bestuurders van UNIQ GmbH, dat naast de Duitse Urlaubsguru en de 
internationale Holidayguru websites nog met vier andere projecten actief is. Meer dan 160 medewerkers 
werken voor deze start-up, verspreid over vier vestigingen. Sinds juni 2019 is het Nederlandse 
Holidayguru team gevestigd in Utrecht.  
 
Contact:        Uitgever: 

Sami Chouchane       UNIQ B.V. / Holidayguru.nl 

Sales & Marketing Manager Holidayguru.nl    Euclideslaan 1, 3584 BL Utrecht  

pers@hoidayguru.nl      www.holidayguru.nl/pers    

Meer weten? We staan je graag te woord! Neem contact op met Sami Chouchane (pers@hoidayguru.nl) 

voor al je vragen over dit persbericht, interviewverzoeken en andere vragen over reizen en/of 

Holidayguru.  

Bijlage: Graphic best beoordeelde strandtenten Nederland 2020 

Persberichten per regio 

▪ Zeeland: Beste prijs-kwaliteit aan het strand van Schouwen-Duiveland   
▪ Zuid-Holland: Noordwijk meest luxe strand, beste prijs-kwaliteit in regio Rotterdam 
▪ Noord-Holland: Callantsoog goedkoopste strand van Nederland, Zandvoort het duurste strand… 
▪ Waddeneilanden: Terschelling heeft de goedkoopste en beste strandtenten 
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