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Beleef historisch en natuurlijk Den Helder

Struinen door stad en duinen
Door de duinen, over de dijk, langs forten en bunkers en
ook nog uitzicht op zee. Dat is wandelen in Den Helder.
Door het gevarieerde aanbod van duinen, dijk, bos,
strand, havens en een imposante maritieme en culturele
historie kan elke wandelliefhebber zijn of haar hart
ophalen in Den Helder.

Helderse Duinen
Wandeling de Helderse Duinen – in
2019 uitgeroepen tot een van de vier
NS-wandelingen van 2019-2020! – start
bij station Den Helder Zuid; vanaf het
station wandel je zo naar kunstproject de
Nollen dat verscholen ligt in een duingebied. Een bezoek waard! Dit levenswerk
van kunstenaar R.W. van de Wint is

een lust voor het oog. Een wandeling
door De Nollen leidt langs grote stalen
sculpturen, langs bouwsels waar je van
licht naar donker, via een ondergrondse
toegang, weer in een lichte ruimte komt.

de 15 meters hoge uitkijktoren kijk je
uit over het hele gebied. Je vervolgt
de route verder via de Grafelijkheids
duinen waar stoere Schotse Hoog
landers en Konikpaarden grazen.

Verderop kom je bij de Helderse Duinen.
Hier volg je onverharde paadjes door
duinvalleien en dennenbossen. Vanaf

Napoleon
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Je wandelt vanaf Fort
Kijkduin binnen een
paar minuten het strand
van Huisduinen op.
Met de blik op oneindig
ontspannen.

Wil je even bijkomen van de wandeling
en het bouwwerk van Napoleon? Je
wandelt vanaf Fort Kijkduin binnen
een paar minuten het strand van
Huisduinen op. Met de blik op oneindig
ontspannen. Wellicht spot je zelfs een
zeehond. Uiteraard zijn er diverse
horecagelegenheden op de dijk. De
route vervolgt zich vanaf hier verder
over de dijk, waarbij je vuurtoren de
Lange Jaap passeert en langs Fort Erfprins wandelt. Mooie fotomomenten!
Aan het einde van de dijk kom je langs
het Marinemuseum en wandel je de
voormalige Rijkswerf van Den Helder
op. Een geweldig terrein met veel maritieme historie, diverse musea, horeca,
een haven met historische schepen en
een mooie verbinding met de binnenstad van Den Helder via bibliotheek
School 7 ( in 2018 uitgeroepen is tot beste
bibliotheek ter wereld!). De Helderse
Duinenroute kun je in diverse afstanden
lopen: 9.5, 14 en 15.5 kilometer.

Den Helder biedt naast het
wandelen een enorme diversiteit
aan bezienswaardigheden, je komt
al snel tijd tekort. Boek daarom een
overnachting bij een van de (boeren)
campings, B&B’s of hotels en breng
een bezoek aan bijvoorbeeld het
Reddingmuseum, de botanische tuin
Hortus Overzee, Fort Kijkduin of het
Marinemuseum. Wil je jouw over
nachting extra bijzonder maken? Kijk
dan eens naar de mogelijkheden tot
het overnachten op een hotelschip,
in de oude kustwachttoren of in een
hooiberghut.

Bereikbaarheid
Den Helder
Den Helder ligt op 1 uur rijden
van Amsterdam. Met de auto
bereikbaar via de A7 en de A9.
Met de trein reis je naar station
Zuid (startpunt van de Helderse
Duinenroute) of het station in
het centrum en wandel je in
10 minuten naar de Oude
Rijkswerf Willemsoord.

Tip: ontdek de Stelling en de
natuur ook vanaf het water
Een stad die aan drie kanten omringd
wordt door water is natuurlijk ook
prachtig om vanaf het water te beleven.
De Stelling is omringd door een groen
gebied. Vanaf Fort Westoever kun je
met een Helderse Vlet langs de Stelling
varen. Een geweldige combinatie van
natuur, rust en ruimte en een heleboel
cultuur. Een enthousiaste gids vertelt
je onderweg alles over de historie van
de Stelling Den Helder. Fort Westoever
biedt ook een restaurant en biercafé
met een terras aan het water.
Meer interesse in havens? Dan is een
boottochtje vanaf het Reddingmuseum
een aanrader. Op een oude reddingboot
krijg je een korte en interessante vaartocht langs de haven van Den Helder.
Informatie hierover en over alle andere
bezienswaardigheden vind je op
www.denhelder.online
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Kunstproject de Nollen

Verderop zie je Fort Kijkduin al liggen.
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 je
meer te weten komt over de functie
van het fort tijdens de Tweede Wereldoorlog en de tijd waarin Napoleon in
Den Helder was. Ook is er in het fort
een Noordzee-aquarium gevestigd.
Voor de verdediging van de oorlogs
haven liet Napoleon, naast Fort Kijkduin, meerdere 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 ontdek je niet alleen fraaie
plekken, uitzichten en historische feiten.
Je komt langs diverse bouwwerken
uit de tijd van Napoleon, Nederlandse
verdedigingswerken en ook vele Duitse
bunkers uit de Tweede Wereldoorlog.

Bijzonder overnachten

Fiets-, wandel- en
vaarkaart
Naast de Helderse Duinenroute
zijn er meer prachtige fiets-,
wandel– en vaarroutes in Den
Helder. Bij een bezoek aan de stad
kun je een handige plattegrond
met de routes ophalen bij het
Toeristisch Informatiecentrum
Den Helder: Willemsoord 52 A,
T. 0223-616100 of download de
kaart via www.denhelder.online/
publicaties/fiets-wandel-envaarkaart
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