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Veelzijdige natuur
Den Helder leent zich bij uitstek voor een actief 
dagje per fiets, te voet of per kano. Verken deze 
prachtige stad en geniet van de ongereptheid van 
de vele soorten natuur die Den Helder te bieden 
heeft: dijk, duinen, parken, natuurgebieden en 
maar liefst 7 kilometer aaneengesloten schoon en 
breed strand met gezellige strandpaviljoens.

Wandelend of fietsend
Doe bijvoorbeeld een dagje Helderse duinen; al 
wandelend of fietsend genieten van een stukje 
 natuur, cultuur snuiven op de Stelling Den Helder, 
op afstand grazende schotse Hooglanders bewon-
deren; het kan er allemaal. Grenzend aan de Hel-
derse  Duinen vindt u de Helderse Vallei. Vanuit 
hier wandelt of fietst u door bos, duin en over het 
strand.  

Klimmend of per kano
Maar u kunt ook uw klimkwaliteiten testen…
midden in het bosrijke Mariëndal, gelegen bij de 
 Helderse Vallei, ligt De KlimVallei! Een klimpark 
met uitdagende hindernissen op 4 tot 8  meter 
hoogte. U waant zich als een ware Tarzan die van 
boom naar boom zwaait! Of per kano door de 
 Helderse binnenwateren.
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Oude Rijkswerf Willemsoord
Een uitje in een stoere omgeving op loopafstand 
van het stadscentrum? Bezoek dan de gerestau-
reerde Oude Rijkswerf Willemsoord. Musea, een 
jachthaven, een museumhaven met meer dan 30 
bijzondere schepen, een bioscoop, een theater, een 
casino, diverse restaurantjes waar u heerlijk kunt 
lunchen, borrelen en dineren; u vindt het er alle-
maal. Naast de vele faciliteiten die Willemsoord te 
bieden heeft is het terrein zelf al de moeite waard 
om te bezoeken, een prachtig cultureel erfgoed met 
de status van Rijksmonument!

Wandel mee in de voetsporen van  Napoleon 
en maak zo kennis met het militaire inzicht van één 
van de grootste strategen die  E uropa heeft voortge-
bracht. De Napoleonroute is ongeveer 11 km lang 
en brengt u niet alleen langs fraaie plekken en 
uitzichten. U komt ook langs diverse bouwwerken 
uit de tijd van Napoleon, Nederlandse verdedi-
gingswerken en vele Duitse bunkers uit de Tweede 
Wereldoorlog. Bezoek op eigen gelegenheid fort 
Kijkduin met haar 11-tal schitterende aquaria of 
fort Erfprins via een rondleiding (te boeken via het 
bezoekerscentrum).

Ontdek geheime tuinen 
U vindt een Helderse oase bij Oranjerie de Groene 
Parel. Geniet van rust vol met tropische planten 
en de grootste Japanse tuin van Nederland. De 
 Oranjerie ligt net buiten het centrum.
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Marineschepen en piraten:  
ervaar het leven aan boord
In het Marinemuseum staat de Marine centraal. 
Grote aandachtstrekker van het museum is al jaren 
de onderzeeboot de Tonijn. Oudgedienden vertel-
len hier spannende verhalen over de Koude Oorlog. 
Echter komen ook actuele zaken aan bod zoals de 
Somalische piraterij. Het museum is ook erg leuk 
om met kinderen te bezoeken, niet alleen omdat een 
groot gedeelte van de expositie interactief is, maar 
ook omdat er tal van ontdekkingstochten zijn. 

Leer van alles over het Nederlandse red-
dingwezen op zee
Het Reddingmuseum vertelt het verhaal over de 
geschiedenis van het Nederlandse reddingwezen 
op zee. Er is van alles te vinden wat met water en 
‘overleven’ te maken heeft. Ervaar windkracht 10 
in een windtunnel of test uw vaardigheid als red-
der in een computerspel. Tevens zijn er van april 
tot en met oktober dagelijks rondvaarten door de 
binnenhaven van Den Helder. Stap aan boord van 
de historische reddingboot Johan de Witt. 

Varen door de Marinehaven
Stap aan boord van het schip van de Nautic XXL 
van schipper Peter Timmerman. Elke dinsdag en 
donderdag vaart de schipper uit voor een 1,5 uur 
durende tocht door de Marine -, visserij - en offsho-
re haven. Rondvaarten te reserveren via bezoe-
kerscentrum Willemsoord.

Doe een dagje Den Helder: 
‘the best kept secret’
Den Helder, een robuuste vesting met een even onuitwisbare als onbetwiste (maritieme) 
historie en traditie. Puur, stoer en robuust, misschien zelfs een tikkeltje rauw. Dat is Den 
Helder. Als poort van Holland biedt het toegang tot een grote verscheidenheid aan ver-
borgen parels, om te  wonen, te studeren en te ondernemen. Maar ook om te recreëren, te 
ontspannen en te genieten van de natuur, het cultureel historisch erfgoed en de gezellige 
horeca. Den Helder, stad aan zee, met de meeste zonuren en de hoogste zonintensiteit. 

Kortom, beleven, de blik verruimen, eindeloos ver-
kennen en ontdekken. Het kan en is er allemaal in 
Den Helder, het hele jaar door, alle seizoenen lang. 
En over ontdekken gesproken, juist die nauti-
sche, avontuurlijke en historische kant van de stad 
 maken het de moeite waard om een dagje ‘Den 
 Helder’ te doen.
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Wist u dat Den Helder maar op een uur rijden van 
Amsterdam ligt? Zonder file te bereiken via de A7 
en de A9. Bovendien kunt u er bijna overal  gratis 
parkeren. Of per trein, waar u midden in het cen-
trum op maar 10 minuten loopafstand van de 
prachtig gerestaureerde Oude Rijkswerf Willems-
oord, lopend kunt beginnen aan uw ontdekkings-
tocht door de stad.


