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Het ultieme beachgevoel
Aan de Noordrand van de Schoorlse Duinen en op een steenworp afstand van de Noordzee wordt 

een nieuw park ontwikkeld: Sanduyn. Hier worden 43 prachtige Beachlodges gerealiseerd. Modern, 
comfortabel en relaxt: deze enorm gewilde locatie is dé plek om samen met uw gezin of vrienden 

heerlijke vakanties door te brengen! Kom volledig tot rust in uw eigen sauna en buitenjacuzzi. Vanaf 
uw eigen terras loopt u over het schelpenpad via de duinen zo naar het strand.
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Sanduyn ligt – de naam zegt het al – tegen de duinen en vlakbij het Noordzeestrand. 
Badgasten, golf-, wind- en kitesurfers, ruiters en vele andere gebruikers zullen hun weg 
vinden op dit nieuwe strand. De breedte van het nieuwe strand en de lagune nodigt uit 

tot strandsporten als blokarten, buggy-kiten en powerkiten.

Wandelaars, vogelaars, natuurfotografen en ieder ander die van dit kustgebied houdt 
kan vanaf Sanduyn de overweldigende natuur met volle teugen beleven.

Het Noord-Hollandse kustleven
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Tussen duinen en cultuur
Ontdek vanuit uw woning de veelzijdigheid van het Noord-Hollandse kustgebied. In de directe 

nabijheid van Park Sanduyn bevindt zich het dorpje Groet met op loopafstand restaurant 
De Bokkesprong, een supermarkt en een verse bakker. 

Het pittoreske dorp Schoorl grenst aan Nationaal Park de Schoorlse Duinen, met de breedste 
en hoogste duinen van Nederland. Vanuit het Buitencentrum van Staatsbosbeheer vertrekken 

meerdere wandelroutes dwars door het uitgestrekte duingebied. Het strand van Schoorl aan Zee 
is alleen per fiets en voet te bereiken, dat maakt het heerlijk rustig. Het Klimduin, 

midden in het dorp, is uniek en zeer kenmerkend. In het dorp zijn meerdere winkeltjes en goede 
restaurants gevestigd. 

Kunstenaarsdorp Bergen staat bekend om haar luxe boutiques en gezellige terrassen. 
Hier bevindt zich ook Museum Kranenburgh met steeds wisselende tentoonstellingen. 

Op het strand van Bergen aan Zee bevinden zich meerdere strandpaviljoens.

De stad Alkmaar leent zich uitstekend voor een dag shoppen. De historische binnenstad kent 
een groot winkelbestand, goede lunchgelegenheden en natuurlijk een grote markt op zaterdag.

Hargen aan 
Zee

Schoorlse 
Duinen

Zijpersluis

Groet

Klimduin

Camperduin

N9

Schoorl

Aagtdorp

Schoorldam

Alkmaar

Alkmaar

Den HelderPetten

Strand

SBB Buitencentrum 
Schoorlse Duinen

Bergen

Bergen 
aan Zee

Strandpaviljoen
Hargen

Strandpaviljoen
Paal 29

Strandpaviljoen
Noorderlicht

Hemingway’s Beach

Diverse
strandpaviljoens

Strandpaviljoen
Struin

Strandpaviljoen
Luctor et Emergo

Restaurant
De Bokkesprong

Diverse restaurants

Ambachtsbakker Bakker

Kaasboer Niek
Ekoplaza
Bakkerij Mol
Biologische slager 
Jumbo Supermarkt   

+ diverse winkels 
en boutiques

Supermarkt Spar

STEIF! Fietsverhuur

15 minuten 

20 minuten 

45 minuten 

5 minuten

10 minuten

25 minuten 
5 minuten 

N
O

O
RD

ZE
E

0 0.5 km 1.5 km1 km

Receptie 
Dutchen

10 



Sanduyn krijgt een gevarieerd beeld doordat de Beachlodges worden uitgevoerd met drie 
verschillende typen dakafwerking: hout, beton of metalen dak. De woning op de linkerpagina is 
voorzien van pannen. Met dit materiaal zal het merendeel van de woningen worden afgewerkt.

Beachlodges
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Verkaveling
Het terrein van Park Sanduyn is licht geaccidenteerd en iedere woning 

bevindt zich op een ruime kavel met veel privacy. Het aangrenzende Schoorlse 
duingebied wordt doorgetrokken op het park, met veel lokale begroeiing en 

natuurlijk vormgegeven hoogteverschillen. Het bestaande bomenbestand op 
het terrein zal worden aangevuld met nieuwe parasoldennen, zodat het park 

mooi zal aansluiten op de omgeving.
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Buitenleven op z’n best
Terrassen om de woningen, buitenkeukens, hangmatten, buitendouches, bergingen 

voor strandspullen, loungeplekken op het terras of met de voeten in het zand. 
Overal is aan gedacht en alles is zo ontworpen dat er optimaal van het buitenleven 

genoten kan worden. 

De strand- en duinsfeer wordt afgemaakt door de parasoldennen die kust en 
zomer uitstralen. Van de entree van het park tot aan de lakens op het bed, 

alles ademt strand, zee en duinen!

17 16 



Begane grond
Van ochtend tot avond wordt de woonkamer door de 5 meter hoge kozijnen verlicht tot de zon achter de 

duinen verdwijnt. De open keuken is met luxe inbouwapparatuur van alle gemakken voorzien.

Op de begane grond vindt u tevens een 2-persoons suite met inloopdouche, sauna en wastafel. 
De begane grond wordt door middel van een houten trap verbonden met de eerste verdieping.
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1e verdieping
Op de eerste verdieping bevindt zich de tweede 2-persoons slaapkamer met op de overloop een 
badkamer met wastafel en regendouche. Op de overloop bevindt zich een wasmachine opstelling 

en een ruime bergkast.

schaal 1:50
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Wellness & buitenkeuken
Uw terras is gelegen op het zuiden of zuidwesten en wordt voorzien van eigentijds 

buitenmeubilar. Uw terras is het verlengstuk van de woning, de glazen pui zorgt 
ervoor dat binnen en buiten naadloos in elkaar overlopen. Optioneel kunt u kiezen 

voor een buitenkeuken en een Jacuzzi.
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Interieur
Zowel het exterieur als het interieur sluiten naadloos aan op het duinlandschap. Het interieur 

van Hinabaay is de onmisbare schakel die buiten naar binnen haalt en binnen naar buiten brengt. 
Onze interieurontwerpers zetten met hoogwaardige merken en robuuste kwaliteit precies de 

juiste sfeer neer.
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Verhuur door Dutchen
Dutchen biedt een onderscheidend aanbod aan van luxe vakantievilla’s op kleinschalige 

parken. De parken zijn gelegen op unieke locaties langs de kust, op de Wadden en bij prachtige 
natuurgebieden in Nederland.

Een buitenhuis op Park Sanduyn is niet alleen een geweldig plek om uw vakantie door te brengen, 
maar tevens een lucratieve investering. De kwaliteit van het vastgoed en de schitterende locatie 
garanderen bestendigheid en groei van de vraagprijs. Maar dat niet alleen, door het professioneel 

verhuren van uw vakantievilla kunt u het rendement aanzienlijk opschroeven.

De verhuur en de exploitatie van de vakantiewoningen van Park Sanduyn worden volledig 
verzorgd door Dutchen, specialist in bijzondere vakantieverblijven. Dutchen is een goed geoliede 
organisatie die als commerciële partner naast u als eigenaar staat en u de verhuur, de marketing, 
de schoonmaak en het klein onderhoud van uw buitenhuis uit handen neemt neemt. U wordt dus 

volledig ontzorgt door een ervaren partij. Kijk op www.dutchen.nl om een indruk te krijgen van 
het bestaande verhuuraanbod. 

U kunt uiteraard contact opnemen met Dutchen voor meer informatie over de verhuur, 
de marketingvisie en de service aan eigenaren en VVE’s.
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Colofon

Dutchen Group

info@dutchengroup.com
www.sanduyn.nl

HINABAAY

info@hinabaay.nl
www.hinabaay.nl

PUUR Makelaars

023 54 10 905 
nieuwbouw@puurmakelaars.nl

www.puurmakelaars.nl

Woody World

info@woodyworld.me
www.woodyworld.me

office ban

info@officeban.eu
www.officeban.eu

IAAY | It’s all around you

info@iaay.nl
www.iaay.nl

Dutchen

info@dutchen.nl
www.dutchen.nl
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Verkoop & informatie

Bouwconcept
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Marketing

Verhuur

o f f i c e  b a n
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Aan de informatie in deze brochure kunnen op geen enkele wijze en op geen moment rechten worden ontleend. Afspraken en verplichtingen 
aangaande Park Sanduyn worden bij deelname of aankoop vastgesteld in een open overleg met u en vervolgens correct vastgelegd. 

De beelden die u hier vindt, waarop de te ontwikkelen beachlodges worden weergegeven, zijn artistieke impressies die, weliswaar zo getrouw 
mogelijk, in vorm en kleur en inhoudelijkheid kunnen afwijken van wat werkelijk gerealiseerd zal gaan worden.
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