
Fort Kijkduin  
Een Napoleontisch fort uit 1811 met 
een historisch museum en interessant 
Noordzeeaquarium dat dagelijks te 
bezichtigen is. Indrukwekkend zijn de 
ondergrondse tunnels, de aquariumtunnel 
en het skelet van een potvis. Ook heeft 
het fort een prachtig terras met uitzicht 
over zee. 

herfstindekop.nl

Nog een week en dan is het herfstvakantie. Tijd om leuke activiteiten te ondernemen. Tijd om Den Helder te beleven! 
Bezoek de verschillende musea en ontdek Willemsoord. Of kies voor iets uitdagends en ga klimmen of naar de escape room. 
Voor alle locaties geldt: reserveer of koop van tevoren een kaartje. 

Atlantikwall Centrum   
Het splinternieuwe Atlantikwall Centrum 
is geplaatst in de ruïnes van een Duits 
officierengebouw uit 1942. Het vertelt het 
verhaal van Den Helder tijdens de Tweede 
Wereldoorlog, de meest gebombardeerde 
stad van het land. De interactieve expositie 
is dagelijks te bezichtigen. 

herfst uitjes
in Den Helder

Beleef het spannende reddingwezen  
Beukende golven, gestrande schepen en uitrukkende reddingboten! Het Nationaal 
Reddingmuseum Dorus Rijkers in Den Helder is dé plek waar je van alles te weten kunt 
komen over het Nederlandse reddingwezen. Ervaar hoe het is om redder te zijn en laat je 
meeslepen in de spannende verhalen van heldhaftige redders.

Beleef de wilde zee met de vaarsimulator, vaar een reddingboot in het heldenspel en 
verstuur een bericht in morse. Kinderen kunnen een reddersmedaille winnen door 
vragen te beantwoorden van de gratis audiotour. Voor het museum liggen zes varende 
historische reddingboten aan de steiger. 

Oude Rijkswerf Willemsoord
Het unieke complex Willemsoord, wat vroeger de scheeps- en onderhoudswerf voor de 
Koninklijke Marine was, is nu een prachtig monumentaal deel van Den Helder dat zich 
gaandeweg verder ontwikkelt tot open stadsdeel. De restauratie van Willemsoord heeft 
een groot aantal jaren in beslag genomen met als resultaat een schitterend cultureel 
erfgoed. Willemsoord huisvest een diversiteit aan ondernemers, restaurants, musea 
waaronder het Marine- en Reddingmuseum en nautische en culturele instellingen.  
Een bezoek aan Willemsoord staat dan ook garant voor een gezellig dagje uit! 

Escape room Den Helder: 
Danger no voltage!
Lukt het jullie om een nieuwe cyberwar  
te voorkomen? Ga de uitdaging aan in  
de Control Room en de Engine Room!  
Danger No Voltage heeft twee escape-
rooms waarbij je een uur lang in de 
voetsporen stapt van de Marine Unit 
Technical Support. 

3D Street Art
De prachtig gekleurde kunstwerken zijn 
voor het derde jaar een vertrouwde 
verschijning in de Helderse binnenstad. 
Het leuke van een 3D kunstwerk is dat je 
er zelf onderdeel van kunt zijn. Neem een 
positie in op de tekening en maak vanaf 
de grondsticker de foto. Vooral de camera 
kan de 3D-vorm goed ‘zien’!

Neem s.v.p. de landelijke en lokale regels  
in acht. Vermijd drukte, geef elkaar de ruimte, 
houd 1,5 m. afstand en draag waar nodig een 
mondkapje.

Deze advertentie is een gezamelijke uiting van  
Holland boven Amsterdam en Citymarketing Den Helder.

Stap aan boord en beleef de marine! 
Het Marinemuseum in Den Helder is dé plek waar je alles leert over de  
marine. In verschillende gebouwen én in een echte onderzeeboot nemen we  
je mee door de geschiedenis van de Koninklijke Marine. 
  
Uniek in Nederland! 
Onderzeeboot Tonijn is onderdeel geweest van de Potvisklasse en heeft gevaren van 1960 
tot 1992. Geheel in oude staat is de Tonijn nu onderdeel van het museum en open voor 
publiek! Klim door het luik naar binnen en ervaar zelf hoe het leven aan boord was.  
Oud-opvarenden vertellen met veel passie de mooiste verhalen over hun tijd aan boord. 

Kunst in de natuur
Kunstproject De Nollen is het levenswerk 
van Reindert Wepko (R.W.) van de Wint 
(1942-2006). In dit oude duingebied, ervaar 
je de rust en schoonheid van de robuuste, 
veelal roestbruine kunstwerken die in 
volledige harmonie zijn met hun omgeving. 
De binnenruimtes zijn alleen toegankelijk 
met een gids.

De KlimVallei   
Kom klimmen in de KlimVallei! In het 
Klimpark klim je tussen de toppen 
van de bomen met uitdagende 
hindernissen op 4 tot 8 meter hoogte. 
Het park bestaat uit vier lussen met 
verschillende moeilijkheidscategorieën 
en zijn een beleving voor jong en oud. 

Waan je in een exotische oase bij  
Botanisch kassencomplex Hortus Overzee 
Een toeristische attractie in de binnenstad van Den Helder. Een exotische oase midden 
tussen de huizen van de Indische buurt. Laat je verrassen, verwonderen en inspireren in 
de sfeervolle kassen en geheime tuinen. Je vindt hier niet alleen een prachtige, kleurige 
collectie in- en uitheemse planten, maar ook de rustgevende Japanse tuin met stromend 
water, natuurstenen bruggetjes, koikarpers, schildpadden en heel veel mooie planten. 
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