
Bezoek de verschillende musea zoals het Marine-
museum en  Reddingmuseum, het openluchtmu-
seum Kunst- en Natuur project de Nollen, wandel 
door de indrukwekkende Japanse tuin van Hortus 
Overzee of beleef de vele forten en bunkers. 

Voor informatie over alle bezienswaardigheden, 
evenementen en activiteiten in Den Helder be-
zoek de portal www.denhelder.online 

1 - Fort Kijkduin
Bezoek Fort Kijkduin met een interactieve expo-
sitie over het ontstaan van het fort en een fraai 
Noordzeeaquarium. Ontdek de ondergrondse 
tunnel en andere geheime plekken. Geniet van 
het uitzicht over de Razende Bol op ons mooie 
terras gelegen op een van de bastions. Ervaar na 
afloop van uw bezoek de bijzondere natuur die 
het fort omringt. 
www.fortkijkduin.nl 

2 - Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers
Op Rijkswerf Willemsoord vind je het Nationaal 
Redding museum Dorus Rijkers. Dit is dé plek 
waar je van alles te weten kunt komen over het 
Nederlandse reddingwezen. Het museum heeft 
naast een prachtige vaste collectie ook nog zeven 
varende historische redding boten, aangemeerd 
aan de steiger. Deze zomer opent het museum de 
spannende tentoonstelling Gezonken Reddingen, 
waar de verhalen van zeven gezonken schepen 
centraal staan.
www.reddingmuseum.nl 

DEN HELDER, EEN 
VESTINGSTAD AAN ZEE

DIT IS DEN HELDER: STOER, ROBUUST, MISSCHIEN ZELFS EEN TIKKELTJE RAUW. 
MET AAN DRIE KANTEN ZEE KENT DEN HELDER EEN UNIEKE LIGGING EN BIEDT 

DE STAD TOEGANG TOT EEN GROTE VERSCHEIDENHEID AAN VERBORGEN 
PARELS. OM TE RECREËREN, TE ONTSPANNEN, TE GENIETEN VAN DE NATUUR, 

VOOR DE CULTURELE BEZIENSWAARDIGHEDEN EN GEZELLIGE HORECA, BEN JE 
IN DEN HELDER OP DE JUISTE PLEK. 

met een onuitwisbare historie

3 - Atlantikwall Centrum
Den Helder heeft tijdens de 2de wereldoorlog veel 
te verduren gehad door bombardementen, sloop en 
evacuaties. Ook was het onderdeel van de imposan-
te Atlantiwall. In het Atlantikwall  Centrum kunt u 
ervaren hoe het leven in Den Helder was tijdens die 
zwarte periode uit onze geschiedenis. Ook wordt er 
uitgebreid stil gestaan bij de nut en noodzaak van de 
Atlantikwall. 
Het Centrum is gevestigd in een voormalig admini-
stratie gebouwd door de Duitse bezetter.
www.atlantikwallcentrum.nl 

4 - De Helderse Vallei
Even met je voeten op het vaste land? Den Helder 
heeft een verrassend aanbod dat je vast niet zag 
toen je richting de Texelse boot reed! Bezoek gratis  
De Helderse Vallei en maak je voeten vies op het blote 
voetenpad of beklim de uitkijktoren voor een specta-
culair overzicht over duinen, strand en bos. Kom de 
dieren op de stadsboerderij aaien of natuurlijk spe-
len. Geniet van een heerlijke dag uit! 
www.deheldersevallei.nl

5 - Beleef de marine op én onder zee
Ontdek het Marinemuseum in Den Helder, hier 
is van alles te doen en beleven voor het hele gezin! 
In elk gebouw en schip ontdek je iets nieuws over 
de marine. Nergens anders in ons land vind je een 
onder zeeboot waar je in kan. Klim door het luik van 
onderzeeboot Tonijn, kijk door de periscoop en leer 
meer over het leven aan boord. 
www.marinemuseum.nl 
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