
 

 
 
 
 

Strandverkiezingen 2022: de winnaars!
Paviljoen Sjoerd op Ameland verkozen tot Paviljoen van het Jaar

Donderdag 28 juli werden de jaarlijkse prijzen voor het Beste Paviljoen en het
Schoonste Strand van Nederland uitgereikt. Paviljoen Sjoerd uit Ameland werd
uitgeroepen tot het Beste Paviljoen van 2022. Het strand van Goeree-Overflakkee
werd uitgeroepen tot Het Schoonste Strand van Nederland.

De jury reikte de prijs aan de ondernemer achter paviljoen Sjoerd uit bij Beachclub
Lekker. Dit paviljoen uit Vrouwenpolder werd vorig jaar uitgeroepen tot het Beste
Paviljoen van Nederland. Zowel het publiek als de mystery guests waren bijzonder
enthousiast over de gastvrijheid en de kwaliteit van paviljoen Sjoerd. “Niet voor niets
draait dit paviljoen al jaren mee bij de kanshebbers voor het Beste Paviljoen dankzij
goede beoordelingen en enthousiaste gasten die massaal stemmen op dit bedrijf. De
ondernemer achter Sjoerd zet zich daarnaast in voor zijn collega’s in de
belangenvereniging en maakt zich echt hard voor een schoon strand rónd de zaak en
een topproduct ín zijn zaak. Duurzaamheid, ondernemerschap en kwaliteit zijn hier
allemaal van een uitzonderlijk hoog niveau.”

Goeree-Overflakkee Schoonste Strand van Nederland
De verkiezing voor het Schoonste Strand is een belangrijk onderdeel van de
strandverkiezingen. Goeree-Overflakkee werd dit jaar door diverse inspecteurs
bezocht en na zorgvuldige metingen uitgeroepen tot het Schoonste Strand van
Nederland. De jury had daarnaast lovende woorden voor de gemeentes rond de
Waddenzee, waar de afgelopen jaren enorme uitdagingen lagen die fantastisch zijn
opgepakt. “Alle kustgemeenten hier staan in de top tien van de Schoonste Stranden.
Dat is echt een fenomenale prestatie, al helemaal in het licht van de problemen met
de bijna driehonderd containers die MSC ZOE hier in 2019 voor de kust van Ameland
verloor. Een prestatie van formaat die we, naast het mooie resultaat op Goeree-
Overflakkee, graag benadrukken.”

Duurzaamste paviljoen, beste zoetwaterpaviljoen, beste nieuwkomer
Behalve de prijzen voor het Beste Paviljoen en het Schoonste Strand, maakte de jury
de winnaars van de andere hoofdprijzen bekend. Het Duurzaamste paviljoen van het
jaar is Beach Inn uit IJmuiden. Bremerbaai uit Biddinghuizen werd uitgeroepen tot het
Beste Zoetwaterpaviljoen. Beachclub C uit Noordwijk werd uitgeroepen tot de Beste
Nieuwkomer onder de paviljoens.

Beste Paviljoens en Schoonste Strand per provincie

 



Naast de landelijke erkenning voor het Beste Paviljoen en het Schoonste Strand van
Nederland werden de prijzen ook per provincie uitgereikt. De prijzen zijn een kroon op
het werk voor ondernemers die samen met hun team een bijzondere gastvrije
ervaring op het strand neerzetten.

In Noord-Holland won het legendarische strandpaviljoen Woodstock ‘69 de prijs voor
het Beste Paviljoen. Den Helder mag zich het Schoonste Strand van Noord-Holland
noemen.

In Zeeland werd Dok 14 uit Cadzand uitgroepen tot het Beste Paviljoen van de
provincie. De gemeente Sluis had het Schoonste Strand.

Schiermonnikoog werd uitgeroepen tot het Schoonste Strand van De Wadden.
Uiteraard werd paviljoen Sjoerd hier uitgeroepen tot het Beste Paviljoen.

In Zuid-Holland werd Surf en Beach uit Katwijk uitgeroepen tot Beste Paviljoen van
2022 en won Goeree-Overflakkee uiteraard de prijs voor het Schoonste Strand van de
provincie.

Over de verkiezingen
De Strandverkiezingen worden georganiseerd door Strand Nederland en
Rijkswaterstaat en worden ondersteund door Koninklijke Horeca Nederland, Het
Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen, Blauwe Vlag/Green Key
Nederland en horecavakblad Entree.
 
Nieuws rondom de verkiezingen op social media volgen? #strandverkiezingen2022

Voor de redactie, niet ter publicatie
Voor beeldmateriaal kunt u contact opnemen met Stephan van der Stee van Strand
Nederland via:
www.strandnederland.nl
E info@strandnederland.nl
T 070-2203917
 
Heeft u vragen over het programma en de verkiezingen neem dan contact op met de
projectleider Bas de Jong via: 06 24 17 58 47.

 

KHN (Koninklijke Horeca Nederland) is de grootste horeca brancheorganisatie in ons land. Met ruim

235 afdelingen door heel Nederland vertegenwoordigen wij ruim 20.000 horecaondernemers met

zo’n 255.000 horecamedewerkers. Wij staan voor een professionele en toekomstbestendige

horecabranche. Onze leden ondersteunen wij door lobby, advies en financiële ledenvoordelen. Zo

geeft KHN de horeca power.
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Geen berichten meer ontvangen van ons? Klik hier.

https://twitter.com/KHN
https://linkedin.com/company/46839/admin/
https://www.facebook.com/KoninklijkeHorecaNederland
https://khn.smart.pr/[UNSUBSCRIBE]

