
6  ‘te voet’ speciale bijlage met stedentrips

7 kilometer breed zandstrand met diverse 
strandtenten,  duinen, dijk en prachtige 
 natuurgebieden waar u kunt wandelen, 
fietsen en kanoën.

WANDELEN 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 
 Wereldoorlog 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; samen 
vormen ze de Stelling Den Helder.  Wandel 
mee in de voetsporen van Napoleon en 
maak kennis met het militaire inzicht van 
één van de grootste strategen die Europa 
heeft voortgebracht. De Napoleon route 
is een wandelroute van ongeveer 11 km 
langs de historische verdedigings werken. 
Langs de route 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. 
Ook loopt u langs een gedeelte van de 
liniedijk, dat begin 2009 in ere is  hersteld. 
Hierover leest u meer in de folder 
die  verkrijgbaar is bij het Toeristisch 
Informatie  centrum Den Helder of die u via 
www.denhelder.online kunt downloaden. 
Langs de route zijn er meerdere mogelijk
heden voor een hapje & drankje.

HISTORISCHE  WANDELING 
MET GIDS
Elke woensdagmiddag en zaterdag
ochtend kunt u onder leiding van een gids 
een wandeling maken over Willemsoord. 
U wordt al wandelend geïnformeerd 
over de strategische ligging van Den 
Helder als marinehaven. De inval van de 
Engelsen en Russen in 1799, de aanleg 
van Willemsoord, de forten die de Stelling 
Den Helder vormen en de rol die koning 
 Willem I hierbij heeft gespeeld. Ook wordt 
er aandacht besteed aan de verschillende 
bouwstijlen, de unieke dokken, de vele 
bombardementen en het vertrek van 
Defensie van het terrein. Kaarten voor 
deze wandeling koopt u bij het Toeristisch 
Informatiecentrum Den Helder.

RONDLEIDING  KONINKLIJK 
INSTITUUT VOOR DE MARINE
Op de voormalige Oude Rijkswerf zijn het 
Marinemuseum en het Reddingmuseum 
Dorus Rijkers gevestigd. Daarnaast het 
Koninklijk Instituut voor de  Marine waar u 
elke woensdag en zaterdag een rond
leiding kunt volgen onder leiding van een 
enthousiaste gids. Hij vertelt u graag over 
de rijke historie. Indrukwekkend!

DEN HELDER, ‘DE PAREL VAN HET NOORDEN’, LIGT IN HET 

UITERSTE PUNTJE VAN NOORDHOLLAND EN IS NOG DOOR 

 VELEN ONONTDEKT. MAAR DEZE STOERE STAD HEEFT ZOVEEL 

TE BIEDEN DAT WIJ U GRAAG VERWELKOMEN OM HET MET 

EIGEN OGEN TE ZIEN.

Den Helder en NapoleonInformatie
 
EEN GREEP UIT DE 
WANDELINGEN EN 
 RONDLEIDINGEN:
• Napoleon route
• Stadsroute
• Wandelroute over de oude 

Rijkswerf Willemsoord
• Waddenwandeling Den Helder
• Het water om Den Helder
• Wandelen door Den Helder
• Rondje Julianadorp
• Verken Den Helder te voet
• Door de bollenstreek van 

NoordHolland
• Door de Kop van NoordHolland

U kunt de wandelingen bekijken 
op www.denhelder.online onder 
drukwerk.

BEREIKBAARHEID  
DEN HELDER 
Op slechts 1 uur afstand van 
Amsterdam. Met de auto 
 bereik baar 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 Informatiecentrum 
Den Helder: Willemsoord 52 A, 
0223616100.

TIP
Volg een rondleiding door Fort 
 Erfprins! Prachtig fort dat  alleen 
elke eerste zaterdag van de 
maand (apriloktober) te  
bezoeken is. Reserveren via  
het Toeristisch Informatie
centrum Den Helder.

Fo
to

: P
eter van

 A
alst


