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WANDELEN EN FIETSEN LANGS 
DE STELLING DEN HELDER
Met aan drie kanten zee, kent Den Helder 
een unieke ligging. Napoleon zag in 1811 
deze plek langs de kust als het “Gibraltar 
van het Noorden” en stationeerde er de 
marinevloot, die nu al twee eeuwen Den 
Helder kenmerkt. Ook bouwde hij Fort 
Kijkduin. Hedendaags een prachtig fort 
om te bezoeken (dagelijks geopend) waar 
u meer te weten komt over de functie 
van het fort tijdens de Tweede Wereld-
oorlog en de tijd waarin Napoleon in 
Den Helder was. 

Voor de verdediging van de oorlogs haven 
liet Napoleon, naast Fort Kijkduin, meer-
dere forten bouwen. Deze forten werden 
later verbonden door een  liniedijk, 

gelegen in de veelzijdige natuur van Den 
Helder; samen vormen ze de Stelling 
Den Helder. Langs de Stelling ontdekt u 
niet alleen fraaie plekken, uitzichten en 
historische feiten. U komt langs diverse 
bouwwerken uit de tijd van Napoleon, 
Nederlandse verdedigingswerken en 
ook vele Duitse bunkers uit de Tweede 
Wereldoorlog. 

ONTDEK DE STELLING EN  
DE NATUUR OOK VANAF HET 
WATER
De Stelling is omringd door een groen 
gebied. Vanaf Fort Westoever kunt u met 
een Helderse Vlet langs de Stelling varen. 
Een geweldige combinatie van natuur, 
rust en ruimte en een heleboel cultuur. 
Een enthousiaste gids vertelt u onderweg 

alles over de historie van de Stelling Den 
Helder. Fort Westoever biedt ook een 
restaurant en biercafé met een terras aan 
het water.

GRAFELIJKHEIDSDUINEN
De natuur rondom Den Helder is 
vrij onbekend, maar zeer de moeite 
waard. Neem eens de tijd en pak 
de fiets of maak een wandeling. In 
de Huis duinerpolder vindt u paadjes 
langs heldere sloten en overal vogels. 
Zuidelijker, voorbij Fort Kijkduin, strekken 
de Grafelijkheidsduinen zich uit. Er 
grazen stoere Schotse Hooglanders 
en Konikpaarden! Iets verder, naast de 
Donkere Duinen, ligt een uitgestrekt en 
nat gebied, Mariëndal. Hier wemelt het 
van de vogels en de orchideeën en u  
kunt hier heerlijk struinen! 

Veelzijdige natuur in Den Helder Informatie
 
EEN GREEP UIT DE 
WANDELINGEN EN 
RONDLEIDINGEN:
• Napoleon route

• Stadsroute

• Wandelroute over de oude 

Rijkswerf Willemsoord

• Waddenwandeling Den Helder

• Rondje Julianadorp

• Verken Den Helder te voet

U kunt de wandelingen bekijken 

op www.denhelder.online onder 

‘drukwerk’.

BEREIKBAARHEID  
DEN HELDER 
Op slechts 1 uur rijden van 

 Amsterdam. Met de auto 

bereikbaar via de A7 en de A9. 

Met de trein reist u naar het 

station in het centrum en wandelt 

u in 10 minuten naar de Oude 

Rijkswerf Willemsoord. Toeristisch 

Informatie centrum Den Helder: 

Willemsoord 52 A, 0223-616100.

TIP
Volg een unieke rondleiding 

door Fort Harssens! Een prachtig 

 pantserfort gelegen aan zee.

Citymarketing Den Helder

www.denhelder.online
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DEN HELDER, BEKEND VAN MARINE EN ZEE, KENT ECHTER OOK EEN GROTE DIVERSITEIT  

AAN LANDSCHAPPEN. VELE KILOMETERS DUIN, STRAND, WAD, BOS EN DIJK BIEDEN TALLOZE 

MOGELIJKHEDEN VOOR FIETSERS EN WANDELAARS.
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