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Den Helder

Hortus Overzee
In het centrum van Den Helder ligt, verborgen in
een woonwijk, Hortus Overzee. U vindt hier niet
alleen een schitterende collectie kleurrijke, tropische
planten, maar ook de grootste Japanse tuin mét
stromend water in Nederland.

Maritieme stad.
Stoer en energiek.

De verzameling tropische planten en bomen
uit de hele wereld is in vele jaren opgebouwd
en stelt de bezoekers in staat een botanische
wereldreis te maken. U vindt er sinaasappelbomen, bananenplanten, orchideeën, palmen,
agaven. Te veel om op te noemen!

WWW.HORTUSOVERZEE.NL

In de tropische kas waant u zich in de tropen.
Naast volgroeide tropische planten leven er ook
vogels in deze tropische tuin. In de vlinderkas
is de levenscyclus van vlinder (ei – rups – pop
– vlinder) te bewonderen. De cactuscollectie
van Hortus Overzee is bijzonder in zijn soort.
Ook de fraaie verzameling kuipplanten is het
bewonderen waard!

Stap
aan
boord!
Kunstproject
de
Nollen
Reindert Wepko (Ruud) van de Wint (1942-2006)
heeft zich in 1980 teruggetrokken in het binnen
duingebied De Nollen, nadat hij het exposeren in
Europese musea achter zich had gelaten.
Hier concentreerde hij zich op het maken van
schilderingen, beelden en bouwsels, in samenhang met het duinlandschap. De Nollen werd
zijn levenswerk. Van de Wint is onder meer
bekend door zijn schilderingen in de Tweede
Kamer, en plafondschilderingen in het stadhuis
van Groningen en het werkpaleis van Koningin
Beatrix, Paleis Noordeinde. Daarnaast heeft hij
zo’n vijfendertig sculpturen gerealiseerd die
verspreid door Nederland staan. Vijfentwintig
jaar lang heeft Van de Wint zich in De Nollen
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geconcentreerd op het creëren van de condities voor heel basale ervaringen van donker
en licht, kleur, ruimte en maat, van verdieping
en relativering. Op één minuut loopafstand van
Station Den Helder Zuid bevind je je ineens in
een ‘’landschap van de verbeelding’’ dat je blik
op de werkelijkheid verscherpt. Wat begon als
een artistiek experiment in dit oude, verwaarloosde binnenduingebiedje in Den Helder,
groeide uit tot een ‘’totaalkunstwerk’’.
WWW.PROJECTDENOLLEN.NL

Wie de marine wil beleven, moet bij het Marine
museum zijn. Het Torentje laat u kennismaken met
de rijke geschiedenis.
Ontmoet zeehelden en bekijk wapens en uniformen. Het Marinemuseum is gevestigd op de
Oude Rijkswerf Willemsoord, waar vroeger marineschepen werden gebouwd en onderhouden.
Uniek is de onderzeeboot Tonijn, deze onderzeeboot kan van binnen bekeken worden.

Aan boord vertellen oud-bemanningsleden
spannende verhalen over de Koude Oorlog.
Het museum biedt diverse activiteiten voor
jong en oud. Zo zijn er theatervoorstellingen,
speurtochten voor diverse leeftijden en workshops in het kinderatelier.
WWW.MARINEMUSEUM.NL

de wereld
van heldhaftige
redders!

Beleef zelf

Ervaar windkracht 10 in de windtunnel van het
Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers, en neem
een kijkje op de legendarische, varende reddingboten.
Ontdek in het spannende museum het verhaal van het reddingwezen! Er is van alles te
beleven en uit te proberen voor jong en oud,
een interactieve ontdekkingstocht voor het hele
gezin! Beukende golven, gestrande schepen en
uitrukkende reddingboten. In het museum kun je
zelf uitproberen of je een echte held kunt worden
door het digitale Heldenspel te spelen. Je kunt
zelfs een rondvaart door de haven maken op een
echte historische reddingboot, de Johan de Witt!
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Rondvaarten zijn mogelijk van april tot en
met oktober. Het museum is ook goed toegankelijk voor de minder valide bezoeker.
Geopend van dinsdag t/m zondag van 10.00 tot
17.00 uur, met uitzondering van 1e kerstdag
en nieuwjaarsdag.

WWW.REDDINGMUSEUM.NL

Unesco
Werelderfgoed
de Waddenzee
Ten zuidoosten van Den Helder ligt het prachtige
natuurgebied Unesco Werelderfgoed de Waddenzee.
Het Balgzand is het westelijke deel van de
Waddenzee. Dit gebied is zeer belangrijk voor
trekvogels en voor vissen. Om zo veel mogelijk
mensen kennis te laten maken met dit prachtige
gebied, worden vanuit het Natuurinfocentrum
Balgzand” ’t Kuitje” wadexcursies georganiseerd
door de Waddenverening.
WWW.KUITJE-BALGZAND.NL

Zij laten de bezoekers kennismaken met
wadpieren, zagers, zeepokken, wadslakjes,
heremietkreeften en krabben. Onder de microscoop gaat een wondere waddenwereld open en
in de aquaria zwemmen verschillende soorten
vissen, die na een excursie gevoerd mogen
worden. In de voelbak mogen de bezoekers een
vis aanraken of een krab vasthouden.

Stelling
Den Helder

Den Helder kent een
unieke ligging, met aan
drie kanten zee. Een
stoere en energieke stad
met een afwisselend
actief, maritiem en
cultuurhistorisch aanbod.
Onder het cultuurhistorisch aanbod bevindt zich
de indrukwekkende Stelling Den Helder waar
u onder andere een aantal bijzondere forten
vindt die gebouwd zijn door Napoleon.
Ontdek bijvoorbeeld Fort Kijkduin.

Rob Scholte

WWW.DENHELDER.ONLINE
Bierbrouwerij in Fort Westoever
Ook prachtig is Fort Westoever. Een mooie
combinatie van een restaurant, bierbrouwerij en
een prachtig te bezoeken fort. Vanaf hier kunt u
met een fluisterbootje verder Den Helder en
haar historie ontdekken.

WWW.FORTKIJKDUIN.NL
WWW.FORTWESTOEVER.NL
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Museum

Kanoën langs de stelling Den Helder
Tijdens een route van circa 6 kilometer ontdekt
u de Stelling Den Helder vanaf het water.
De route voert u langs een aantal van de forten
en langs de oude Rijkswerf Willemsoord.

Het Rob Scholte Museum
bestaat 21 juni 2017 vier jaar.
Het museum is dagelijks geopend, behalve op
maandag, van 12 tot 17 uur. Meteen naast station
Den Helder-Centraal ligt dit uit eigen middelen
betaalde privé museum. Niet alleen Scholte is
hier te zien , maar ook nieuwe en oudere postmoderne kunst van de generatie Sluijters-Van
Meegeren-Wichman, Beuys-Warhol-Van Amen,
Koons-Bijl-Daniëls. Bijzonder is de speciale

aandacht voor de jaren 80 van de vorige eeuw,
samengebracht door een iconische sleutelfiguur
uit die tijd. Scholte als model voor Zwagerman’s
Gimmick. Aan tafel bij de DWDD, gast van
Ivo Niehe. De appropriation door Scholte van
het Copyright-teken en z’n schilderingen in
Huis Ten Bosch te Japan zijn wereldberoemd.
WWW.ROBSCHOLTEMUSEUM.NL

Woningstichting DH
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Keverdag
Noord-Holland

totin ziens

Schagen

Het grootste luchtgekoelde Volkswagen evenement
van Noord-Holland. Op en rond de Markt in het altijd
gezellige centrum van Schagen vindt op zondag 9 juli
2017 de 13e editie plaats van de Keverdag Noord-Holland (aanvang 11.00 uur).
Een meer dan leuk dagje uit voor het
hele gezin! Met ruim 450 luchtgekoelde
Volkswagens, een auto(gerelateerde)markt,
gezellige terrasjes en spetterende muziek op
het podium bij de kerk. Deelname en toegang
is gratis, inschrijven is niet nodig!
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Muziek en Tuinstad.
Schagen heeft het!

Voor de allerjongste Keverfans ontbreekt ook
dit jaar de kindertent niet. Met onder andere
een springkussen, schmink en natuurlijk de
bekende krijtkever...

Vanwege het grote succes van de afgelopen 9
jaar ontbreekt ook tijdens deze editie de ‘Bus
parking only’ niet (alle luchtgekoelde Volkswagenbussen bij elkaar op de parkeerplaats).
Show & Shine
En tijdens de ‘Show & Shine’ zijn er weer
mooie prijzen in diverse categorieën te winnen.
Wordt jouw luchtgekoelde Volkswagen een
Best of Show?
WWW.KEVERDAGNOORDHOLLAND.NL

Land van
Fluwel
Wandelen
in de
Kop
Het Land van Fluwel is een uniek beleef en doe bos
voor jong en oud waar je het hele seizoen bloeiende
tulpen kunt zien. Hier leer je alles over de geschiedenis van de tulp. Van het ontstaan in de wildernis tot de
moderne tulpenteelt.
Zwiebol - de mascotte van het Land van Fluwel
- neemt de kids mee op een speurtocht langs de
route van ‘Het Verhaal van de Tulp’. Er zijn kunstexposities waarin de bloembol centraal staat,
inspiratietuinen om verrassende tuinideeën op te
doen en het ‘Aards Paradijs’ waar jong
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Paadjes over onverharde dijken, dwars door het boerenland, door natuurgebieden en langs historische locaties. Van duingebied tot aan de polder en van knusse
dorpse sferen tot aan bruisende steden.
Er zijn eindeloos veel wandelroutes in de Kop
van Noord-Holland. Het Wandelnetwerk telt maar
liefst 770 kilometer aan routes door dit mooie
landschap.

en oud kan zien hoe het de bloembol vergaat
als ie onder de grond zit. En natuurlijk is er voor
de kinderen volop de ruimte om te spelen. In de
Koffiestal kun je ook zonder dat je het themapark
bezoekt even lekker bijkomen met een kop koffie
of een lekkere lunch.

Bij elk van de 46 startpunten kies je uit routes
van vijf tot tien kilometer, iedere route is bewegwijzerd met een eigen routekleur. Je kunt ook
zelf een route of ommetje samenstellen. Start
bijvoorbeeld vanuit Slot Schagen. Het Slot vormt

WWW.LANDVANFLUWEL.NL

WWW.WANDELNETWERKNOORDHOLLAND.NL

samen met de Grote Kerk op de Markt het hart
van Schagen en ook het hart van het wandelnetwerk.
Ben je een lange afstandswandelaar? Dan kun je
je hart ophalen, want via de website of de gratis
app van het Wandelnetwerk maak je de route zo
lang als je zelf wil. De routes zijn ingericht met
verrassend leuke wandelverbindingen, zoals
wandelbruggen en trekpontjes.

Ervaar
Westfriese
Folklore

Westfriese Omringdijk

een
wonder
van menselijke hand

Op nog geen 25 kilometer afstand van
Amsterdam ligt de Westfriese Omringdijk, een wonder van menselijke hand.
Ooit beschermde deze dijk mens, dier, huis en haard tegen het zoute
water. Nu slingert dit 126 kilometer lange monument door het Westfriese
landschap langs polders, molens, VOC-steden en stolpboerderijen, culturele
verassingen en heerlijke streekproducten. Kom fietsen of wandelen, bezoek
een museum en proef de producten direct van het land.
WWW.WESTFRIESOMRINGDIJK.NL

Strand
Kom in juli en augustus naar Schagen en bezoek
de Westfriese Folklore. Tien weken lang kun je
je vergapen aan de bonte stoet van in originele
Westfriese klederdracht gestoken Schagenezen.
Prachtige paarden trekken hen voort in boerenwagens, sjeezen en landauers. Ook zijn er
allerlei andere leuke activiteiten te doen en
optredens te bekijken.

kramen op de Nieuwe Laagzijde en Molenstraat.
Bovendien is er rond de Grote Kerk op de Markt
en de Nieuwstraat ook van alles te doen. Iedere
week staat een ander thema centraal, zoals oude
ambachten, klederdracht en theater.

De ‘normale’ markt in Schagen is al groot, maar
op de Westfriese donderdagen staan er ook
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WWW.WESTFRIESEFOLKLORE.NL

Callantsoog
Beleef een heerlijke zomer op het strand
met je blote voeten in het witte zand.
Beleef een heerlijke zomer op het strand met je blote voeten in het witte
zand. Callantsoog is een van de oudste en mooiste badplaatsen van ons
land en een belangrijke toeristische plaats met talrijke accommodaties.
Geniet van de talrijke restaurants, terrasjes en winkeltjes. De meeste
winkels zijn het hele jaar door ook op zondag geopend, wat zorgt voor een
gezellige sfeer het hele jaar rond.

Hoge duinen scheiden het dorp met het heerlijke
strand. Al sinds jaar en dag wappert hier de
Blauwe Vlag. Ontspannen met een hapje en een
drankje na een stevige strandwandeling doe je

bij de diverse strandpaviljoens. Een aantal is het
gehele jaar door geopend. Het prachtige witte
strand ligt al uitnodigend op je te wachten.
WWW.HOLLANDBOVENAMSTERDAM.COM/STRAND

Zet
de
zomer
in je agenda!

Foto: Floris Leeuwenberg.

Ku(n)stroute
Zijpe

“Met de voeten in het zand …
Tijdens de ondergaande zon ...
Bij het geruis van de zee ...”
Van 1 t/m 17 september is het strand van de
gemeente Schagen het decor van een nieuw
kunstevenement: Ku(n)stroute Zijpe aan Zee.
Op het strand en in de paviljoens van Groote
Keeten, Callantsoog, Sint Maartenszee en
Petten beleef je uiteenlopende kunstvormen.
Zelf kunst maken? Een kunstenaar begeleidt je
hierbij of neem deel aan workshops.
Aan elk paviljoen is een beeldend kunstenaar
gekoppeld, die zowel in als rondom het paviljoen kunstwerken tentoonstelt.
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Ook de leerlingen van het Regius College
en de leerlingen van de bovenbouw van de
basisscholen uit de gemeente Schagen stellen
kunst tentoon.
Naast kunst kun je ook genieten van losse
activiteiten, waaronder poëzievoordrachten,
stand-up comedy, klassieke muziekoptredens,
films in de pop-up strandbioscoop en dansvoorstellingen.

WWW.KUNSTROUTEZIJPE.NL

Vier de zomer in Westfriesland tijdens de
Westfriese Waterweken
Kleurrijke en uitgestrekte weilanden, polders,
gemalen, molens en dijkjes: wat is Westfriesland mooi vanaf het water. De zomer lonkt! En
in de zomer is het goed toeven in Westfriesland. Tijdens de ‘Westfriese Waterweken’, van
27 juli tot en met 10 september, viert Westfriesland ‘haar’ water.
In, op en langs het water ontdek je prachtige
dorpen en historische stadjes in het bijzondere landschap van Holland boven Amsterdam.
Onderweg word je uitgenodigd om Westfriesland te ontdekken en te beleven. Luister vanaf
je bootje naar de mooiste concerten, struin een

nautische markt af en doe mee met de vele
wateractiviteiten. Of geniet van de boten en de
drakenbootraces, dineer aan de waterkant en
bezoek een van de vele theatervoorstellingen:
• Enkhuizen: 27-30 juli
• Stede Broec: 5 augustus
• Opmeer: 5 augustus
• Drechterland: 6 augustus
• Medemblik: 11-13 augustus
• Hoorn: 7-10 september
Het waterrijke Holland boven Amsterdam en de
Westfriese Waterweken nodigen je uit voor een
onvergetelijke zomer in Westfriesland!

KPN
KPN
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Hollands Kroon

Wadlopen
op
Wieringen
Beleef een adembenemende wadlooptocht.
Modder, water en een prachtige wijde omgeving zijn de
ingrediënten voor een heerlijk actief dagje op het wad.
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Het polderse leven
langs de Waddenzee.

Beleef een adembenemende wadlooptocht.
Modder, water en een prachtige wijde omgeving
zijn de ingrediënten voor een heerlijk actief dagje
op het wad. Vanuit voormalig eiland Wieringen
neemt De Groot Recreatie je mee naar de Waddenzee, dat op de Werelderfgoedlijst van UNESCO staat. Onder begeleiding van een ervaren gids
ontdek je hoe uniek dit prachtige natuurgebied is.
WWW.DEGROOTRECREATIE.NL

Wie weet kom je onderweg ook nog zeehonden
tegen. De wadlooptochten zijn geschikt voor
kinderen vanaf 7 jaar.
Sluit de dag af met Boei-Badderen. Elke dag
stroomt er vers, schoon water van een lekkere
temperatuur in de boei. Plons in de boei en ga
heerlijk relaxt badderen.

Boerenversmarkt
		
Slootdorp
In de kassen van Kwekerij Siem Munster in Slootdorp
vind je de Boerenversmarkt. Verschillende telers laten
zien welke mooie en bovenal verse streekproducten
zij jaarlijks oogsten.
Een markt om te ruiken, te voelen en natuurlijk
te proeven. De boeren en tuinders vertellen je
graag alles over hun producten en inspireren
je met lekkere recepten en bijzondere weetjes.
Behalve de markt valt er ook voor de kids van
alles te beleven, zoals dieren met een hoog
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aaibaarheidsgehalte, een springkussen en
andere activiteiten.
De boerenversmarkt vindt plaats op zaterdag 2
en zondag 3 september van 10.00 - 17.00 uur.
WWW.BOERENVERSMARKT.COM

Zeeverse
Vismarkt
Elke zaterdag ZeeVerse Vismarkt Den Oever
Ben je een visliefhebber? En kan de vis je niet
vers genoeg zijn? Kom dan naar de ZeeVerse
Vismarkt in Den Oever (iedere zaterdagochtend). De vis wordt op vrijdag aangevoerd door
de vissers uit de regio en is speciaal geselecteerd voor de ZeeVerse Vismarkt. Schol, tong,
schar, garnalen, langoustines, ambachtelijk
gerookte vis; je vindt het hier allemaal en alles
kan ter plekke gefileerd worden. Ook wijn,
groente en streekproducten zijn hier te koop
om je gerecht helemaal compleet te maken.
WWW.VERSEVIS.NL

Zeeverse vis en Oeverse producten
op het VIStival
Op zaterdag 15 juli staan bij het Wierings VIStival zeeverse vis en Oeverse producten centraal.
In de haven van Den Oever maak je kennis met
vis, de visserij en alles wat Den Oever nog meer
te bieden heeft. Met Wieringer kotters als decor,
worden op het culinaire plein verschillende
vislekkernijen klaargemaakt en geserveerd
door vissersmannen en lokale restaurants.
Op de grote markt met zo’n 80 kramen kun je
lekker struinen langs tal van producten. Even
tussendoor uitwaaien? Maak een rondvaart
over de Waddenzee. Kinderen kijken hun ogen
uit bij het zeeaquarium en de visshowtafel.
WWW.VISTIVAL.NL

Ontdek dieren en natuur bij

Landgoed
Hoenderdaell
De zee
leeft.

Ontdek dieren uit alle delen van de wereld bij
Landgoed Hoenderdaell in Anna Paulowna.
In de tropische kas waan je je in een jungle waar
je kennismaakt met pinche-aapjes, krokodillen
en flamingo’s. Langs de route kom je zebra’s,
neusbeertjes, kangoeroes, wolven en andere exotische dieren tegen. In het opvangcentrum van
Stichting Leeuw verblijven diverse katachtigen,
zoals leeuwen, tijgers, panters en jaguars.
Na een bezoek aan het dierenpark kun je genieten van een wandeling door het stiltegebied.
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Het landgoed ligt in een prachtig uitgestrekt natuurgebied dat oorspronkelijk deel uitmaakte van
het Waddengebied. Edelherten, emoes, nandoes
en Schotse Hooglanders lopen hier vrij rond.
Tijdens het wandelen kun je vossensporen en
broedende vogels tegenkomen en aan de waterkant is het werk van verschillende knaagdieren
te zien. Even bijkomen na het bezoek aan het
dierenpark of de fikse wandeling? Bij Restaurant
Veer aan het water kun je heerlijk ontspannen.
WWW.LANDGOEDHOENDERDAELL.NL

Een avontuurlijke tocht naar zeehonden en andere
zeedieren. Ontdek wat je nog niet wist van en over de
zee en alles wat boven en onder water leeft!
De schepen van het Wadvissersgilde nemen
je mee naar de allermooiste plekjes van de
Waddenzee. Je bezoekt de Wieringer gronden
en tijdens de tocht kom je alles te weten over dit
bijzondere natuurgebied.
Beleef de zee. Met een sleepnet wordt naar
boven gehaald wat de zee voor het oog verborgen houdt. Het onderwaterleven; van kriebelige
WWW.DEZEELEEFT.NL

krabbetjes tot glazige garnaaltjes. Je krijgt de
mogelijkheid om de zeedieren van dichtbij te
bewonderen. Vanaf het dek is natuurlijk ook het
bovenwaterleven goed te zien: duizenden zeevogels in alle soorten en maten. En bij laag water
zie je de zeehonden op de zandbanken. Speur de
zee af met een verrekijker, snuif de zilte zeelucht
op en geniet van de zon en de serene rust. Dit is
de ultieme avontuurlijke tocht.

En voor straks:
heerlijk Nazomeren

in Niedorp
De Afsluitdijk,

nieuwe verhalen
Met de aanleg van de Afsluitdijk in 1932, als onderdeel
van de Zuiderzeewerken, schreef Nederland geschiedenis. We bedwongen het water en veranderden we
zout in zoet water.
Een zegen voor veiligheid, landbouw en drinkwatervoorziening. Inmiddels is de Afsluitdijk
aan vernieuwing toe.
Bij Kornwerderzand wordt het Afsluitdijk Wadden Center gerealiseerd (opening maart 2018).
Hier vertellen we straks het verhaal van het
UNESCO Werelderfgoed De Waddenzee, de
Vismigratierivier, de vernieuwde, toekomstbestendige Afsluitdijk en het IJsselmeer - de
voormalige Zuiderzee. Het Afsluitdijk Wadden
Center wordt veel meer dan een traditioneel
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informatiecentrum. Het wordt een totaalbeleving met onderdelen die Kornwerderzand
en de Afsluitdijk tot een bezienswaardigheid
maken.
Startpunt voor breder bezoek
Zo wordt het Afsluitdijk Wadden Center het
startpunt voor een bezoek aan het Kazemattenmuseum, de mogelijk verruimde schutsluizen, de te renoveren spuisluizen en de nog te
realiseren Vismigratierivier.
WWW.DEAFSLUITDIJK.NL

Nazomeren in Niedorp is een jaarlijks
terugkerend evenement in de 9 dorpskernen van de
voormalige gemeente Niedorp (tegenwoordig de
gemeente Hollands Kroon).
Op bijna 70 locaties kun je kennismaken met
deelnemers en exposanten uit de dorpen:
Barsingerhorn, Kolhorn, Haringhuizen, Winkel,
Lutjewinkel, Oude Niedorp, Nieuwe Niedorp, t
Veld en Zijdewind.
Tijdens dit gastvrije, gratis evenement geniet
je van tuinen, muziek, kunst, musea, fotografie
en tal van andere culturele activiteiten. In de
speciale nazomerkrant vind je alle adressen

en het volledige programma. De krant is verkrijgbaar bij alle deelnemers die te herkennen
zijn aan de speciale nazomervlag.
Nazomeren in Niedorp:
zaterdag 19 en zondag 20 augustus van 10.00
tot 17.00 uur. Toegang gratis.

WWW.NAZOMERENINNIEDORP.NL

Meerwerf
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Texel

Texel,
u bent er zo
Texel lijkt misschien ver weg, maar dat valt reuze mee...
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Het grootste Waddeneiland
met de meeste afwisseling.

Vanuit Amsterdam rijdt u in ca. 1 uur naar Den
Helder. Vanaf Den Helder is er ieder uur een
afvaart en de overtocht met de veerboot duurt
slechts 20 minuten. De overtocht is zeer voordelig en vooraf reserveren is niet nodig.
Texel is verrassend veelzijdig en heeft veel te
bieden. U vindt er rust, ruimte en unieke natuur.
Maak een heerlijke strandwandeling of geniet
van de wisselende vergezichten tijdens een
fietstocht. ’s Avonds geniet u van lokale

WWW.TEXEL.NET

producten in één van de vele restaurants. In de 7
gezellige dorpjes hangt een ontspannen sfeer.
Topbestemming
Texel valt jaarlijks in de prijzen bij verschillende
uitverkiezingen:
• Lonely Planet 2016: Top-10
reisbestemming in Europa.
• The Guardian: Nr. 1
in de Europese strandtoptien.
• Wadden: mooiste natuurgebied
van Nederland (publieksprijs – 2016).

Adembenemende

natuur

Actief
op
Texel

De natuur op Texel is adembenemend en wordt
niet voor niets ‘Nederland in het klein’ genoemd.
Vrijwel alle Nederlandse landschappen zijn
op Texel te vinden: duinen, bos, heide, polders,
strand en wad. Maar liefst een kwart van het
eiland is Nationaal Park en alle natuurgebieden zijn gratis toegankelijk.
Texel heeft ook fantastische stranden. Ruim
30 kilometer zandstrand ligt op u te wachten!
Geniet in alle rust van een strandwandeling of
een dagje relaxen. Alle natuurgebieden zijn een
bezoek waard, maar een aantal moet u echt
gezien hebben.
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Onze natuurtips
• Bezoek De Hors: de enige plek in Nederland
waar nog nieuwe duinen ontstaan.
• Geniet van het uitzicht vanaf
de Waddenzeedijk.
• Ervaar de kracht van de natuur in
De Slufter.
• De grootste lepelaarkolonie van Nederland
vindt u bij natuurgebied De Geul.
• Loop over de bodem van de zee tijdens
een Wadloopexcursie.
WWW.TEXEL.NET

Heeft u zin in een actief verblijf op Texel?
Dan bent u welkom op ons eiland!
Texel ontdekt u het best te voet of op de fiets.
Gezellig fietsen met het hele gezin of wandelen
door de uitgestrekte natuur. Volg één van de bewegwijzerde routes, of stippel zelf een route uit.
Ruim 300 kilometer aan wandel- en fietspaden
ligt op u te wachten.
WWW.TEXEL.NET

Zin in meer actie?
De zee en het uitgestrekte strand zijn de perfecte
plek om te kitesurfen, blokarten of catamaranzeilen.Op de 18 holes golfbaan kunt u heerlijk
relaxed een balletje slaan. En wat dacht u van
een parachutesprong? Alles kan op Texel!

Texelse
producten

Geniet van

Cultuur
snuiven
op
Texel
Dat Texel een interessant verleden heeft is overal
op het eiland te zien. De Texelaars vertellen er graag
over in de verschillende musea.
Vaak gaat er een verhaal van eigentijdse Texelaars schuil achter de oprichting van de musea
op het eiland. Bent u een kunstliefhebber?
Bezoek dan één van de bijzondere exposities
in de diverse galerieën die het eiland rijk is.
Texelse kunstenaars laten zich graag inspireren door de natuur en unieke sfeer op het
eiland. Een avondje uit naar het theater of de
bioscoop behoort ook tot de mogelijkheden.
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Houdt u van lekker eten en drinken? Dan bent u
op Texel op het goede adres! Hier groeien en bloeien
de mooiste producten. Wat dacht u bijvoorbeeld van
asperges, lamsvlees, bier, garnalen of gin?

Top 5 cultuur
• Ontdek het leven tijdens de VOC bij
museum Kaap Skil.
• Duik in de wereld van de zee en bezoek
de zeehonden bij Ecomare.
• Luister naar verhalen van echte Texelse
strandjutters bij Juttersmuseum Flora.
• Doe mee aan een workshop bij één van
de Texelse kunstenaars.
• Beklim de vuurtoren.

De chef-koks van het eiland maken graag gebruik van lokale kwaliteitsproduten. In alle zeven dorpen kunt u heerlijk eten. Jaarlijks staan
diverse Texelse restaurants in voorkeurslijsten
van culinaire tijdschriften en Bij Jef heeft zelfs
een Michelinster.

WWW.TEXEL.NET

WWW.TEXEL.NET

Culinaire tips
• Eet minimaal één keer tijdens uw verblijf
echt Texels lamsvlees.
• Ga op oesterexcursie met de Texelse
Oesterman.
• Geniet van een glaasje Texelse gin na
een stevige strandwandeling.
• Is het aspergeseizoen? Breng dan een
bezoek aan de familie Keijser.
• Altijd goed: een echt Texels biertje op
een gezellig terras.

Verrassende
winkeltjes
Sfeervolle
festivals
Op Texel kunt u heel gezellig winkelen. Of u nu op
zoek bent naar nieuwe kleding, woonaccessoires
of souvenirs, bij de Texelse winkeliers vindt
u het allemaal.
De meeste winkels bevinden zich in ‘hoofdstad’ Den Burg, van kleine lokale winkels tot
internationale ketens. Elke maandagochtend is
er tevens een gezellige markt in het centrum
van Den Burg.
In badplaats De Koog kunt u onder andere
terecht voor uw strandbenodigdheden, kampeerspullen en sportkleding. Daarnaast zijn er
diverse kleding- en woonwinkels. Wandel na
het shoppen naar het strand voor een welverdiend drankje.
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Ook in De Cocksdorp heerst een echt vakantiesfeertje. In en om het dorp vindt u een aantal uitgebreide speciaalzaken waarin het leuk
‘rondsnuffelen’ is. In en om Oudeschild zijn
diverse grote winkels, meest speciaalzaken,
waar u heerlijk kunt shoppen.
In de zomermaanden worden in verschillende
dorpen extra markten georganiseerd.

WWW.TEXEL.NET/WINKELEN

Verspreid over het jaar
vinden op het eiland veel
populaire evenementen
plaats, die befaamd zijn
om hun gezellige sfeer.
We geven hier alvast een
voorproefje.

HavenVIStijn [12 augustus]
De vissers van Texel geven uitleg over visserijtechnieken en diverse soorten vis. Er zijn
demonstraties en muziek en uiteraard is er
volop verse vis te krijgen. Natuurlijk kunt u
zich te goed doen aan lekkere hapjes, zoals ter
plaatse gerookte vis.

Sunbeats [8 en 9 juli]
Heerlijk met je blote voeten in het zand de
sterren van de hemel dansen, dat doe je
tijdens SunBeats op het strand bij Paal 17.
SunBeats is dé place to be voor liefhebbers
van dancemuziek.

Tropical Sea Festival [25 en 26 augustus]
In tien horecabedrijven in de Dorpstraat
kunnen bezoekers genieten van live-optredens
en deejays in tropische sferen. Caraïbische
muziek, reggaeton of Hollandse muziek: er is
voor ieder wat wils.

Beach Food Festival [28 en 29 juli]
Tientallen foodtrucks, strandhuisjes, zitzakken
en parasols maken het tot een waar zomers
feestje. Texelse chefs en koks vanuit elders in
Nederland maken de lekkerste gerechten van
lokale producten.

Texel Culinair [8 t/m 10 september]
In 3 dagen tijd worden zo’n 100 verschillende
kleine gerechtjes gemaakt door chef-koks van
meer dan 30 Texelse restaurants, eetcafés,
eethuisjes en cateringbedrijven.
WWW.TEXEL.NET

t/m 29 aug
t/m 29 dec
2 juli
7 juli t/m 3 sept
8 juli
8 t/m 9 juli
8 t/m 9 juli
15 juli

12/16 juli
23 juli
27 juli t/m 10
september

28 t/m 29 juli
5 augustus
7 augustus
12 aug
12 augustus
12 augustus
19 t/m 21 aug
20 aug
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Juttersmarkt (elke
dinsdag)
Dagverse vismarkt
Japanse Zondag
Oh die Zee
Dijkpop
Tuindorp goes
Country & Western
Sunbeats
Vlooienmarkt
Snouck van
Loosenpark &
Zuiderhavendijk
Concert
WK Schapen
Drijven
Oldtimer Festival
Westfriese Waterweken

Beach Food Festival
Proef Opmeer
Landbouwtentoonstelling
Be Tough zwemtocht
Hoornse Kermis
HavenVIStijn
Jutter havendagen/
Vis op de plint
Classic Motorrace

Den Helder
Den Helder
Den Helder
Den Helder
Andijk
Den Helder
Texel
Enkhuizen

www.hobdenhelder.nl

24 t/m 26 aug

Racing Aeolus

www.hortusoverzee.nl
www.kampanje.nl

25 augustus

Lichtjesavond
Broek op Langedijk
Tropical Sea
Festival
Historisch weekend
Fotoroute Den
Helder
Vliegerfeest aan
Zee
Texel Culinair

www.denhelder.online
www.texel.net

25 t/m 26 augustus
26 t/m 27 aug
27 aug t/m 1 okt
2 t/m 3 sept

Spanbroek/
Opmeer
Medemblik
Diverse
steden en
dorpen Westfriesland
Texel

8 t/m 10 september
9 t/m 10 sept
9 t/m 10 september
16 sept

www.texel.net

Opmeer
Opmeer
Den Helder
Hoorn
Texel
Den Helder
Den Helder

16 sept
16 t/m 17 september
21 september
29 sept
10 t/m 12 nov

www.denheldertexel.nl
9 dec
15 dec
www.texel.net
www.jutterhavendagen.nl
www.mcmios.nl/classic-demo-races

www.windenergyevents.com
Broek op
Langedijk
Texel

Den Helder

Den Helder
Den Helder

www.historischweekend.nl
www.windkracht13.nl

Den Helder

www.vriendenvandenhelder.nl

Texel

www.texel.net

Open Monumentendag Den Helder
Wijnfestival

Den Helder

www.denhelder.online

Heldair Show
maritiem
Powerfestival
Stoomweekend
Zuiderzeemuseum
Harddraverijdag
Shopping Night
EOC-Traditionele
Schepen Beurs
Fort Fairytale
Kerstmarkt en
lichtjesavond

Den Helder

www.heldairshowmaritiem.nl

Den Helder
Enkhuizen

www.powerfestival.nl

www.texel.net

Hoorn

Enkhuizen
Den Helder
Den Helder

www.hobdenhelder.nl
www.traditioneleschepenbeurs.nl

Den Helder
Den Helder

www.denhelder.online
www.deheldersevallei.nl

Amarahoeve

AH Julianaplein

Scholen aan zee
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Prisma Groep

SAIL
AANBIEDING

2
x
Footlong sub
SA

30 cm

voor

IL

10,-

BEATRIXSTRAAT 94-96
1781 ER DEN HELDER
TEL 0223 747 012
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www.subway.nl
Prijzen en participatie van vestigingen kunnen afwijken. Niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen. Niet geldig voor dubbel vlees, extra kaas
bacon of andere extra’s. Bij deze actie worden geen spaarzegels verstrekt. SUBWAY® is a Registered Trademark of Subway IP Inc. ©2017 Subway IP Inc,
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