DUURZAAM
ONTSPANNEN
Top

3

stranden

VOOR NEDERLAND &
VERENIGD KONINKRIJK
2

1

Ook voor beleggers is
het belangrijk om te ontspannen. Het strand is
daarvoor een ideale plek,
zeker nu de zomer in
volle gang is. Als belegger die ESG-criteria
volledig integreert in zijn
beleggingsproces, geven
we graag onze top 3 van
duurzame en schone
stranden in Nederland en
het Verenigd Koninkrijk.
Sommige zijn zeer
bekend, andere wat
minder. Het zijn onze
persoonlijke favorieten,
dus weet dat dit maar
een kleine greep is uit
talloze schitterende
plekken!
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2. Ameland

PROVINCIE FRIESLAND
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/// tekst MARC PAULISSEN

1. Strand Ouddorp

foto HOLLANDSE HOOGTE

PROVINCIE ZUID-HOLLAND
Ouddorp ligt in het kustgebied van Goeree-Overflakkee, dat
meerdere keren is bekroond met de gouden QualityCoast
Award, het Europese keurmerk voor duurzame ontwikkeling
van kustgemeenten. Volgens Green Destinations, de organisatie die zich inzet voor duurzaam toerisme, behoort dit kustgebied (samen met de kusten van Schouwen-Duiveland,
Veere en Westvoorne) tot de duurzaamste ter wereld. De
brede stranden van Ouddorp strekken zich uit over een
lengte van zeventien kilometer. Er zijn drukbezochte stukken
met strandpaviljoens en kitesurfscholen, maar ook uitgestrekte delen waar je bijna niemand tegenkomt. Zelfs in het
hoogseizoen!

3. Banjaardstrand, Kamperland
PROVINCIE ZEELAND

Het Banjaardstrand is door de Stichting Nederland Schoon
meerdere keren uitgeroepen tot schoonste strand van
Nederland. Naast een schone omgeving biedt het Banjaardstrand alle faciliteiten om te genieten van een dagje
aan zee. Er zijn sanitaire voorzieningen, een fijn strandpaviljoen en er zijn honderden meters strandvlonder aangelegd. Dankzij dat laatste hebben ook mindervalide bezoekers toegang tot het strand. Het drie kilometer lange
Banjaardstrand ligt aan de Zeeuwse kust, de plek met
gemiddeld de meeste zonuren van Nederland. Vergeet je
zonnebril niet!

Ameland is een van de Nederlandse Waddeneilanden en beschikt net als
Ouddorp over de gouden QualityCoast Award van Green Destinations. Door de
herhaaldelijke toekenning van deze award heeft Ameland internationale erkenning gekregen voor zijn inzet voor mens- en natuurvriendelijk toerisme. Het Waddeneiland telt vier dorpjes met een beschermd dorpsgezicht, 27 kilometer
hagelwit strand, 90 kilometer fietspad, twee internationaal bekende natuurgebieden, bos en duin, moeras en heide, talloze plantensoorten en een indrukwekkende vogelrijkdom. En wist u dat de Waddenzee, ten zuiden van Ameland, op
de Werelderfgoedlijst van UNESCO staat?
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1. Luskentyre Beach
SCHOTLAND

TOP 3

2
3

VOOR HET
VERENIGD
KONINKRIJK

2. Rhossili Bay
WALES

In het zuiden van Wales ligt het schiereiland Gower, waar een van
de mooiste stranden ter wereld te vinden is: Rhossili Bay. Het
strand is al meerdere keren uitgeroepen tot mooiste van het Verenigd Koninkrijk. Ook in Europa staat het hoog in de ranglijsten en
in 2017 werd Rhossili Bay zelfs uitgeroepen tot beste Europese
strand. Het beschikt over de Blue Flag-award (waterkwaliteit en
diverse milieucriteria) en een award van de Marine Conservation
Society (MCS) voor waterkwaliteit. Dicht bij de kustlijn zijn regelmatig dolfijnen te zien, wat Rhossili Bay extra bijzonder maakt.

‘Nee’ heb je

Media
that inspire

Onderhandelen is niet makkelijk, en toch krijgen we er allemaal
mee te maken. De geijkte boeken over onderhandelen leggen de
nadruk op het belang van uitkomen op een ‘ja’, maar dit boek draait
de algemeen aanvaarde wijsheid 180 graden om. De auteur, die
jarenlang FBI-onderhandelaar in gijzelingszaken is geweest, deelt
hierin een aantal principes die makkelijk te begrijpen, maar moeilijk
te leren zijn.
Hij is ervan overtuigd dat onderhandelingen moeten beginnen bij
‘nee’ en dat empathie van cruciaal belang is. Bij een geslaagde
onderhandeling heb je alle doelen bereikt die je voor ogen had en
is de tegenpartij ook blij met de uitkomst. De schrijver haalt daad-

Floris Oliemans is portfoliomanager van

werkelijk plaatsgevonden onderhandelingen als voorbeeld aan en

het Kempen Dividend-team. Omdat hij een

zet hiermee de principes in perspectief. Dat zorgt ervoor dat we

verwoed lezer én podcastluisteraar is, hebben

dagelijkse onderhandelingen kunnen relativeren.

we hem gevraagd naar zijn favorieten van dit
moment. Floris is ook te volgen op Twitter via:
@FlorisOliemans.
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Titel boek: Deel nooit het verschil
Auteur:
Chris Voss
ISBN-13: 978-9463190909

Luskentyre Beach ligt aan de westkust van het eiland Harris, in de Schotse Buiten-Hebriden. Het
zeewater is er kraakhelder, terwijl het zand van de stranden er schoner is dan waar dan ook. Luskentyre Beach behoort volgens de TripAdvisor Travellers’ Choice Awards tot de beste stranden van
het Verenigd Koninkrijk. Het strand kronkelt naar het westen, onderbroken door uitgestrekte duinen
aan de noordkant, terwijl zich landinwaarts de bergen van Noord-Harris aftekenen. Bij mooi weer is
het moeilijk om niet betoverd te raken door
de turquoise kleuren van de zee. Die vormt
dan een magische combinatie met het witte
zandstrand, de helderblauwe lucht, het
groene achterland en het grijs van de rotsen.

3. Blackpool Sands
DEVON

Een weelderige groene zoom omringt de afge-

Côte d’Azur wanen. In het laagseizoen, als

legen baai van Blackpool Sands, een van de

het weer koeler is, verandert de baai van

mooiste stranden van Zuid-Devon. Het strand

Blackpool Sands in een rustige, serene

is bekroond met een Blue Flag- en MCS-award

omgeving. Het is dan een plek waar het

en behoort tot de beste van de wereld. In de

heerlijk wandelen is. 

zomermaanden trekt het de nodige bezoekers, die op het fijne kiezelzand genieten van
de zon en zwemmen in de azuurblauwe baai.
Wie niet beter zou weten, zou zich aan de

Leer denken
als een shortseller

en komt met een gedetailleerd plan om nieuwe

kopen en waarderen

‘short’-kandidaten op het spoor te komen. Voor

van private onderne-

wie kritischer wil leren beleggen en valkuilen wil

mingen tot een drie-

Short selling is het

vermijden, is zijn Dead Companies Walking zeker

delige serie over

onderwerp van veel

een aanrader.

cryptovaluta, ofwel

kritiek, maar kan van
essentieel belang zijn
op de kapitaalmarkten.

cryptocurrencies.

Titel boek: Dead Companies Walking
Auteur:
Scott Fearon
ISBN-13:
978-1137279644

Mijn favoriete aflevering tot nu toe gaat niet

Een shortseller leent
aandelen om te specu-

eens over beleggen
maar over hoe we

len; hij werkt als een soort detective om

Over beleggen of
ouder worden

frauduleus handelen aan het licht te brengen. Als

Invest like the best is een van de populairste

leven heeft gewijd aan het bestuderen van het

long-onlyinvesteerders kunnen we nog heel wat

beleggingspodcasts, en die eer verdient hij. Deze

ouder worden.

leren van dit inzicht in hoe shortsellers denken.

podcast is een aanrader voor iedereen die zijn

Shortsellers zijn vaak uiterst precies in hun

beleggingshorizon wil verbreden. Iedere week

analyse, omdat er geen grens zit aan eventuele

komt er een nieuwe gast aan bod die wordt geïn-

verliezen. Scott Fearon is een boeiende schrijver

terviewd over onderwerpen die variëren van het

leren op een prijsdaling en helpt buitensporig optimisme te beteuge-

steeds ouder kunnen
worden met een hogere kwaliteit van leven. Hij
interviewt Peter Attia in aflevering 81, die zijn

Titel podcast:
Invest Like the Best
Auteur: Patrick O’Shaughnessy
Te vinden op: http://investorfieldguide.com/attia/
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