een robuuste vesting met
een even onuitwisbare als ie
onbetwiste maritieme histor

Den Helder
Puur, stoer, robuust, misschien zelfs een
tikkeltje rauw. Dat is Den Helder. Als
poort van Holland biedt het toegang tot
een grote verscheidenheid aan verborgen
parels.
Maar ook om te recreeeren, te ontspannen en te
genieten van de natuur, het cultureel historisch
erfgoed en de gezellige horeca bent u in Den
Helder op de juiste plek. Bezoek bijvoorbeeld de
verschillende musea zoals het Marinemuseum,
Reddingmuseum en Fort Kijkduin. Of wandel
door de indrukwekkende Japanse tuin in de
Hortus Overzee.
Kortom, beleven, de blik verruimen, eindeloos
verkennen en ontdekken. En over ontdekken
gesproken, juist die nautische, avontuurlijke en
historische kant van de stad maken het de
moeite waard om een dagje ‘Den Helder’ te doen.
Den Helder, stad aan zee, met de schoonste lucht
en heel vaak de meeste zonuren.

ONTDEK DE STELLING DEN HELDER
De Stelling is een prachtige groene zone om het
centrum van Den Helder heen. Tijdens de
Tachtigjarige oorlog werd de Stelling als verdedigingslinie gebruikt tegen aanvallen vanuit zee.
Maar bij de landing van de Britse-Russische
troepenmacht bij de Groote Keeten in 1799 werd
Den Helder zonder slag of stoot ingenomen
omdat de stad vanaf de landzijde niet was
beschermd. In 1811 bezocht keizer Napoleon
Bonaparte Den Helder en besloot toen de stad
het ‘Gibraltar van het Noorden’ te maken. Er
werden forten gebouwd die door een verdedigingslinie van aarden wallen en fortgrachten met
elkaar werden verbonden. Het verdedigingswerk
bestaat uit zes forten, schootsvelden, verschillende bouwwerken en een liniedijk van zeker vijf
kilometer die een deel van de forten en bouwwerken met elkaar verbindt. Ontdek de Stelling
door bijvoorbeeld één van de forten te bezoeken.

elektrische aandrijving. Per vletje kunnen er tot
8 personen mee en er wordt gevaren bij
minimaal 4 gasten. Een vaartochtje duurt
ongeveer anderhalf uur.
Het vletvaren is op afspraak en te reserveren bij
Fort Kijkduin.

BEZOEK DE STRANDEN VAN DEN
HELDER, HUISDUINEN EN JULIANADORP
Den Helder heeft een prachtig breed strand dat
zich uitstrekt over ruim 7 kilometer, van
Huisduinen tot en met Julianadorp aan Zee. Voor
een dagje strand kunt u terecht op een van de 7
strandslagen. Den Helder heeft momenteel 3
stranden met het keurmerk Blauwe Vlag. Het
strand van Julianadorp staat al enige tijd in de
Top 10 van Schoonste Stranden van Nederland.
Bij alle stranden van Den Helder en Julianadorp
kan gratis geparkeerd worden.
Voor meer informatie over alle activiteiten van
Den Helder verwijzen wij u naar
www.denhelder.online

BELEEF DEN HELDER VANAF HET WATER
Verken het Helderse binnenwater vanaf een vlet
met een schipper die tevens als gids fungeert.
U kunt kiezen uit twee routes: een stadsroute
door de Helderse grachten en een prachtige
groene route die langs de Stelling Den Helder
gaat. Onderweg ziet u 5 van de 6 forten. U
vertrekt vanaf Fort Westoever, vanaf daar wordt
er gevaren langs Fort Dirksz Admiraal, Fort
Erfprins en in de verte kan Fort Kijkduin nog
gespot worden. De Stichting Stelling Den Helder
beschikt over 3 authentieke Helderse vletjes met

Recreatiekrant

9

Noord-Holland

