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DEN HELDER, 
HET GROOTSTE KOOPCENTRUM 

VAN DE NOORDKOP!

In de Helderse binnenstad kunt u veilig winkelen en wordt 
u gastvrij onthaald.

Het Stadshart ligt op 5 minuten lopen van de TESO. 
De winkeliers en Horeca staan klaar om u hartelijk te 
ontvangen in de mooie gerenoveerde binnenstad.

Daar vindt u het winkelgebied om fi jn te shoppen of om een 
gezellig terrasje te pakken.
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MindsZ heeft verrassende en unieke designmeubelen en accessoires gemaakt 
van herbruikbare materialen. Elk product van MindsZ heeft zodoende een 
uniek karakter.

Naast eigen creaties maakt het enthousiaste team ook graag producten in 
opdracht van onze klanten. 

MindsZ stelt als doel om mensen, met een psychische kwetsbaarheid en af-
stand tot de arbeidsmarkt, een werkplek te bieden.

In gebouw 73 op de monumentale rijkswerf Willemsoord te Den Helder 
bevindt zich onze werkplaats en winkel. U bent van harte welkom om rond 
te kijken en u te laten inspireren met een gratis kopje kof� e of thee. 

Willemsoord gebouw 73
1781 AS Den Helder

0223-613105
www.mindsz.nl

Openingstijden  Dinsdag t/m vrijdag 09:30 uur tot 16.30 uur
 Zaterdag 12:00 uur tot 17:00 uur



	

	

	

	
uiTGave:
Citymarketing Den Helder

oplaGe:
35.000 exemplaren

verSpreiDinG:
aan boord van de texelse boten en 
bij de kiosk in de veerhaven.

vormGevinG en aDverTenTieS:
Zeeman reclamegroep BV

van De reDacTie:
Citymarketing Den Helder bedankt 
de teSO voor de mogelijkheid 
om deze krant aan boord van de 
schepen en via de kiosk te mogen 
verspreiden. 

 
einDreDacTie:
Citymarketing Den Helder
kirsty den Dulk
kirstydendulk@ 
citymarketingdenhelder.nl

Wijzigingen en druk-/zetfouten 
voorbehouden 

colofon

www.DenHelDer.online

welkom

Het kan niet anders dan dat u onderweg 
naar texel via Den Helder op de boot 
bent gestapt. U gaat misschien uw 
vakantie doorbrengen op het prachtige 
Waddeneiland. Deze krant informeert 
u over ‘een dagje overkant’. Want Den 
Helder ligt slechts op 20 minuten varen 
van texel. De stoere marinestad heeft 
u veel te bieden op gebied van cultuur-
historie, musea en gezellige horeca. 
Vanaf de plek waar de boot aanmeert 
kunt u te voet de oude rijkswerf met de 
museumhaven, het marinemuseum, het 
reddingmuseum en de gezellige horeca 
aan de kade beleven. Of huur een fiets 
en rijd net als napoleon langs de stoere 
stelling met haar forten en bunkers.  
Hieronder ziet u waar u de gratis  
Citymap van Den Helder met het  
complete aanbod kunt verkrijgen of  
kijk voor digitale informatie op  
www.denhelder.online. 
Wij wensen u een fijn verblijf in de  

kop van noord-Holland.

anke de vries
manager citymarketing.

  Den HelDer 
HeiSST Sie HerzlicH 
willkommen!

Diese Zeitung informiert 
Sie über "einen tag auf 
der anderen Seite". 

Den Helder ist nur eine 20-minütige 
Bootsfahrt von texel entfernt. Diese 
robuste marinestadt hat auf dem gebiet 
von kulturgeschichte, museen und 
gemütlichen restaurants viel zu bieten.
Vom Fähranleger aus können 
Sie die alte reichswerft mit dem 
museumshafen, dem marinemuseum, 
dem rettungsmuseum und den 
gemütlichen restaurants an der Pier 
zu Fuß erreichen. Sie können natürlich 
auch ein Fahrrad mieten und wie 
napoleon durch die Verteidigungslinie 
mit deren Festungen und Bunkern 
fahren.
Weitere informationen über Den Helder 
finden Sie unter www.denhelder.online.

  Den HelDer  
welcomeS you!
With this newspaper we would like 
to inform you about ‘slipping off to 
the other side’ for a day. Because Den 
Helder is only 20 minutes by ferry from 
texel. this trendy maritime city has a 
lot to offer in terms of cultural history, 
museums and cosy restaurants. 
From where the ferry moors, you 
can easily explore the port area by 
foot: the historic naval dockyard 
rijkswerf with its museum port, 
the naval museum, the national 
Lifeboat museum and the charming 
restaurants on the quay-side. Or rent 

a bike and ride like napoleon along the 
impressive Defence Line with its forts 
and bunkers. Discover more about Den 
Helder at www.denhelder.online.

Den HelDer 
Heet U Van Harte WeLkOm!

	 	

Helaas zijn wegens de  
Coronacrisis alle evenemen-
ten tot 1 september op last 
van de Nederlandse overheid 
niet toegestaan.

Kijk voor de meest recente 
informatie over de evene-
menten en activiteiten in  
Den Helder op onze website  
www.denhelder.online 

  

Leider wurden aufgrund der 
Koronakrise die Veranstal-
tungen in Den Helder bis 
1. September abgesagt. Die 
neuesten Informationen zu 
Veranstaltungen und Akti-
vitäten in Den Helder finden 
Sie auf unserer Website 
www.denhelder.online 

   

Unfortunately, due to the 
corona crisis, events in Den 
Helder are canceled until 1 
September. For the latest in-
formation about events and 
activities in Den Helder, visit 
our website  
www.denhelder.online

ciTymap en 
fieTS-wanDel-
vaarkaarT
naast de Fiets-Wandel-Vaarkaart verzorgt Citymarketing 
ook de citymap van Den Helder. Deze kaart informeert 
je over de leukste locaties, bezienswaardigheden, acti-
viteiten en evenementen in Den Helder, Julianadorp en 
Huisduinen. De citymap is gratis te verkrijgen bij vele ac-
commodaties, restaurants, winkelcentra, het toeristisch 
informatie punt Den Helder of te downloaden via  
www.denhelder.online

  STaDTplan
neben der rad-Wander- und Bootskarte bietet Citymar-
keting auch einen Stadtplan von Den Helder an. Dieser 
Stadtplan informiert Sie über die schönsten Standorte, 
Sehenswürdigkeiten, aktivitäten und Veranstaltungen 
in Den Helder, Julianadorp und Huisduinen. Der Stadt-
plan ist kostenlos bei vielen Unterkünften, restaurants, 
einkaufszentren sowie bei der touristeninformation Den 
Helder erhältlich oder kann unter www.denhelder.online  
heruntergeladen werden.

  ciTy map
in addition to the ‘Cycle-Hike-Sail map’, Citymarketing 
also provides the city map of Den Helder. this map in-
forms you about the best locations, the sights, activities 
and events in Den Helder, Julianadorp and Huisduinen. 
the city map is free and can be picked up at most ac-
commodations, restaurants, shopping centres and the 
Den Helder tourist information point. the map can also 
be downloaded at www.denhelder.online 

Beleef Den Helder

www.denhelder.online

Wandelen • Fietsen • Varen
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Beleef Den Helder

www.denhelder.online
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Beleef D
en H

elder | H
uisduinen | Julianadorp

CITYMARKETING DEN HELDER

Gratis | Frei | Free

Huisduinen | Julianadorp



Den Helder 
& Juliananadorp

Lekker 
     eten in

www.DenHelDer.online/eTen-Drinken

culinair

effe in 'T Dorp
eFFe in ’t Dorp is de plek voor elke afspraak. gezellig privé of zakelijk, kunt u 
bij ons genieten van een koffie tot wijn. Mooie eerlijke en smaakvolle gerech-
ten zijn met zorg uitgekozen voor een lunch of uitgebreid diner. Uniek en zeer 
smaakvol is dat er in onze keuken gewerkt wordt met een Black Basterd bbq 
hierdoor krijgen onze gerechten die mooie specifieke smaak en laten we de 
mooie producten voor u nog meer tot hun recht komen en dat voor een bele-
ving die totaal en compleet is.
Loopuytpark 10, 1787 ae Julianadorp  |  0223 - 646 615
reserveren: reserveren@efferestaurants.nl   |  www.efferestaurants.nl

lekker op 
HeT TerraS
Punt aardbei slagroom 

met verse muntthee  

of jus d’ Orange 

voor € 5,00

Punt aardbei slagroom 

met koffie of thee 

voor € 4,50

Multivlaai
Beatrixstraat 84

tel.: 0223 680 580

HeT mooiSTe uiTzicHT in De vernieuwDe 
BinnenSTaD van Den HelDer!
7 dagen per week geopend! reserveer op nOZemS.nL

Beatrixstraat 100 
1781 er  Den Helder
0223 - 86 42 83
info@nozems.nl

verSe viSmarkT | friScHer fiScHmarkT | freSH fiSH markeT
elke vriJDaGmiDDaG verSe viSmarkT in De Haven van Den HelDer.
adres: Het nieuwediep 27B, Den Helder. Van 10.00 tot 17.30 uur kunt u hier 
terecht voor alle vissoorten die in de noordzee gevangen worden.
INFo / BESTELLEN +31- (0)6-22791930

NACHTS VoM KUTTEr, ABENdS AUF IHrEM TELLEr. Frischer Fischmarkt 
Den Helder, Jeden Freitag nachmittag von 10.00 - 17.30 Uhr im Hafen. 
adresse: Het nieuwediep 27B, Den Helder. 
TodAY'S dINNEr IS YESTErdAY'S CATCH. Fresh fish market in Den Helder. Every 
Friday afternoon from 10.00 - 17.30 pm at the harbour. 
address: Het nieuwediep 27B, Den Helder. www.vrijdagvisdag.nl

ElkE dag gEopEnd van 11.00 - 21.30 uur

vijf minutEn vanaf dE boot!

ijsparadijs  -  bEatrixstraat 39  -  1781 Em dEn HEldEr  -  0223 759 059
  www.ijs-paradijs.nl  -  M ijsparadijs dEn HEldEr

36 vErscHillEndE 
smakEn italiaans ijs



	

HeT marinemuSeum in Den 
HelDer iS Dé plek waar Je 
alleS leerT over De marine. 
op SlecHTS 500 meTer lopen 
van De TeSo veerHaven vinD 
Je willemSoorD waar ook HeT 
marinemuSeum GeveSTiGD iS. 
in verScHillenDe GeBouwen 
én in een ecHTe onDerzeeBooT 
nemen we Je mee Door 
De GeScHieDeniS van De 
koninkliJke marine.
 
uniek in nederland!
Onderzeeboot tonijn is onderdeel 
geweest van de Potvisklasse en heeft 
gevaren van 1960 tot 1992. geheel in 
oude staat is de tonijn nu onderdeel 
van het museum en open voor publiek! 
klim door het luik naar binnen en ervaar 
zelf hoe het leven aan boord was. Oud-
opvarenden vertellen met veel passie 
de mooiste verhalen over hun tijd aan 
boord.
 
Het leerzame uitje voor het hele gezin
in de tentoonstelling Zeeslag komen kin-
deren aan de hand van een interactieve 
tijdlijn meer te weten over de tocht naar 
Chatham (1667) en de Slag in de Java-
zee (1942). in de tentoonstelling Schip 
en Werf kruipen kinderen (en stiekem 
ook ouders) in de huid van de technici 
van de marine. Ze ontdekken spelender-
wijs meer over sonar, bewapening en 
navigatie. We dagen ze uit zelf een schip 
uit te varen, radioverkeer te onderschep-
pen en ontcijferen en een boordkanon te 
bemannen.
 

Speciaal voor kinderen van 4 tot 12 jaar 
hebben we spannende ontdekkings-
tochten door het museum. De ontdek-
kingstocht ‘missie marinemuseum’ 
daagt kinderen uit om als verkenner op 
onderzoek uit te gaan in het museum. 
kunnen ze de geheime code ontdekken?
De ‘Zeeheldenzoektocht’ laat kinderen 
dwalen door het verleden van de neder-
landse marine. Ze maken kennis met 
nederlandse zeehelden en kunnen een 
onderscheiding verdienen.
 

   
erleBen Sie Die marine 
- kommen Sie an BorD
Wer die marine aus nächster nähe 
erleben will, zum Beispiel an Bord echter 
marineschiffe, für den ist das marine-
museum in Den Helder der richtige Ort. 
Sie begrüßen jährlich mehr als 90.000 
Besucher und teilen mit großer Leiden-
schaft ihr Wissen über die marine, die 
alte reichswerft Willemsoord und die 
marinestadt Den Helder.

waS GiBT eS zu SeHen?
Das marinemuseum bietet eine entdec-
kungsreise durch Vergangenheit und 
gegenwart der niederländischen marine. 
500 Jahre marinegeschichte können 
im historischen Hauptgebäude besich-
tigt werden. Die prächtige kollektion 
umfasst unter anderem Schiffsmodelle, 
gemälde, Uniformen und Waffen. Der 
Besucher kann modernen Piraten ins 
auge blicken und dabei zusehen, wie sie 
von der marine bekämpft werden.
 

  
experience THe navy – 
STep aBoarD
the navy museum in Den Helder is the 
place to visit to experience the navy, 
for example on board the original navy 
ships. each year the navy museum pas-
sionately share their stories on the navy, 
the former royal Dockyard Willemsoord 
and on the naval town of Den Helder 
with the public.
 
wHaT’S on?
explore past and present of the navy at 
the navy museum. Discover 500 years 
of naval history in our monumental 
Main-building. The magnificent 

collection consists of ship models, 
paintings, uniforms, weapons and more. 
Stand face to face with present-day 
pirates and witness how the navy  
combats them.

marinemuSeum

StaP aan BOOrD en 
Beleef De marine!

openingstijden: 
maandag t/m zondag 

van 10.00 tot 17.00 uur.
vanaf november op 

maandag gesloten, met 
uitzondering van de 

nederlandse schoolvakanties.

 
Tickets/informatie:

www.marinemuseum.nl



Wist u dat Den Helder tussen ‘40 – ‘45 de meest gebombardeerde  

stad van Nederland is? De impact op inwoners en de omgeving is  

groot. De strategische ligging van Den Helder in de Atlantikwall (van 

Noorwegen tot Spanje) heeft hier een flink aandeel in. Bezoek het 

Atlantikwall Centrum en ontdek de geschiedenis van deze 

verdedigingslinie en de Tweede Wereldoorlog in Den Helder. 

Deze interactieve expositie is voor jong en oud.

R.W. van de Wintstraat 41 Huisduinen | T: 0223 219999
300 

meter lopen 

vanaf 

Fort Kijkduin!

www.atlantikwallcentrum.nl
X

combiticket 
met Fort Kijkduin

*

€12,-

* kijk voor alle prijzen op de website.

van de Duitse verdedigingslinie

Hoe Den Helder 

onderdeel werd
Beleef vandaag



	

  
een ToeriSTiScHe aTTracTie 
in De BinnenSTaD van Den 
HelDer. een exoTiScHe oaSe 
miDDen TuSSen De Huizen in De 
inDiScHe BuurT. 

Laat je verrassen, verwonderen en 
inspireren in onze sfeervolle kassen en 
geheime tuinen. Je vindt bij ons niet 
alleen een prachtige, kleurige collectie 
in- en uitheemse planten, maar ook een 
rustgevende Japanse tuin met stro-
mend water, natuurstenen bruggetjes, 
koikarpers, schildpadden en natuurlijk 
veel mooie planten. Hortus Overzee is 
geopend van maandag t/m vrijdag van 
11.00 – 16.30 uur en zondag van 12.00 
-16.30 uur. toegang € 6, - voor volwas-
senen en € 3, - voor kinderen tot 12 
jaar (reserveren: 0223-614206 of info@
hortusoverzee.nl).

  
Der BoTaniScHe 
GewäcHSHauSkomplex 
HorTuS overzee iST eine 
TouriSTenaTTrakTion im 
STaDTzenTrum von Den 
HelDer. eine exoTiScHe oaSe 
inmiTTen Der HäuSer DeS 
inDiScHen vierTelS.

Lassen Sie sich in unseren gewächshäu-
sern und geheimen gärten überraschen 
und inspirieren. Bei uns finden Sie eine 
schöne, farbenfrohe Sammlung einhei-
mischer und exotischer Pflanzen,  auch 
einen beruhigenden japanischen garten 
mit fließendem Wasser, naturstein-
brücken, koi-karpfen, Schildkröten und 
schönen Pflanzen.  Hortus Overzee ist 
montags bis freitags von 11 bis 16.30 
Uhr und sonntags von 12 bis 16.30 Uhr 
geöffnet. eintritt € 6,- erwachsene und € 
3,- kinder bis 12 (reservieren: 0031-223-
614206 oder info@hortusoverzee.nl). 

  
BoTanical GreenHouSe 
complex HorTuS overzee iS 
a TouriST aTTracTion in THe 
ciTy cenTer of Den HelDer. 
an exoTic oaSiS in THe miDDle 
of THe HouSeS of THe inDian 
neiGHBorHooD. 

Be surprised, amazed and inspired in 
our attractive greenhouses and secret 
gardens. Visiting us you will not only 

find a beautiful, colorful collection of na-
tive and exotic plants, but also a relaxing 
Japanese garden with running water, 
natural stone bridges, koi carp, turtles 
and of course many beautiful plants. 

Hortus Overzee is open from monday to 
Friday from 11 am to 4.30 pm and Sun-
day from 12 pm to 4.30 pm, admission 
€ 6,- for adults and € 3,- for children up 
to the age of 12 (reservations: 0223-
614206 or info@hortusoverzee. nl).

Waan Je miDDen in een exOtiSCHe OaSe BiJ 
BoTaniScH kaSSencomplex HorTuS overzee 

HorTuS overzee

	

  
kunSTproJecT De nollen 
iS HeT levenSwerk van 
reinDerT wepko ( r.w.) van 
De winT (1942-2006). in DiT 
ouDe DuinGeBieD ervaar Je De 
ruST en ScHoonHeiD van De 
roBuuSTe, veelal roeSTBruine 
kunSTwerken Die in volleDiGe 
Harmonie ziJn meT Hun 
omGevinG. BinnenruimTeS 
alleen ToeGankeliJk meT een 
GiDS.

geopend tot en met 31 oktober, donder-
dag t/m zondag. Ontvangstruimte open: 
10.30 uur tot 17.00 uur. Bezichtiging 
binnenruimtes alleen onder begeleiding 
van een gids. rondleidingen: om 11.00 
uur, 13.00 uur en 15.00 uur. in de win-
terperiode alleen geopend op de laatste 
zondag van de maand.

  
DaS kunSTproJekT De nollen  
iST DaS leBenSwerk von 
reinDerT wepko ( r.w. ) van 
De winT (1942-2006). in DieSem 
alTen DünenGeBieT erleBen Sie 
Die ruHe unD Die ScHönHeiT Der 
roBuSTen, meiST roSTBraunen 
kunSTwerke, Die in völliGer 
Harmonie miT iHrer umGeBunG 
verScHmelzen. Die innenräume 
können nur miT einem füHrer 
BeSucHT werDen.

reguläre Öffnungszeiten: 1. april – 31. 
Oktober, Donnerstag bis zum Sonntag. 
Der empfangsbereich hat von 10.30 Uhr 
– 17.00 Uhr geöffnet. Besichtigung der 
innenräume immer in Begleitung eines 
Führers. Um 11.00 Uhr, 13.00 Uhr und 
15.00 Uhr gibt es Führungen. Winter-
sonntage: vom 1. november – 31. märz 
nur an einigen speziellen Sonntagen 
geöffnet. 

  
arT proJecT De nollen iS 
THe life’S work of reinDerT 
wepko ( r.w.) van De winT ( 
1942-2006). in THiS olD Dune 
area you’ll experience THe 
peace anD BeauTy of roBuST, 
moSTly ruSTy coloureD 
workS of arT, wHicH are in 
perfecT Harmony wiTH THeir 
environmenT. inTernal areaS 
are open To viSiTor wiTH a 
quiDe only.

regular opening hours: from april 1st 
– October 31th, thursday till Sunday. 
reception area’s open from 10.30 am till 
17.00 pm. Visiting the indoor exhibits is 
only possible with a quide. guided tours 
take place at 11.00 am, 13.00 pm and 
15.00 pm. During winter, from novem-
ber 1st till march 31th, de nollen is only 
open on a number of Sundays.
 

kunST 
in De 
natUUr

De nOllen

foto: karl Staepels

informatie/information:

www.projectdenollen.nl 
Burgemeester ritmeesterweg 10, 

Den Helder (near railway station 
‘Den Helder zuid’)

ToT en meT

31 okT



	

Den HelDer DankT ziJn 
HuiDiGe vorm aan De STellinG 
van Den HelDer, Die noG 
GroTenDeelS aanweziG iS in 
HeT lanDScHap. De STellinG 
iS in opDracHT van keizer 
napoleon BonaparTe GeBouwD 
Ter BeScHerminG van De 
zeeHaven en De marinewerf 
willemSoorD. HeT iS één van 
De ouDSTe noG aanweziGe 
miliTaire verDeDiGinGSlinieS 
in neDerlanD.

De Stelling Den Helder heeft de laatste 
jaren meerdere verdedigingswerken ver-
loren maar bestaat vandaag de dag nog 
uit 6 forten, de Oude rijkswerf Willems-
oord en nog ongeveer 150 resterende 
bunkers verbonden met een 5 kilometer 
lange liniedijk. Hierlangs loopt een 
prachtige wandel- fiets- en vaarroute.

De Stelling van Den Helder is nu een 
aantrekkelijk gebied met bijzondere 
bebouwing, mooie groene routes en 
vermakelijke evenementen.
 
fort kijkduin
een napoleontisch fort uit 1811 met 
een historisch museum en interessant 
noordzeeaquarium dat dagelijks te 
bezichtigen is. indrukwekkend zijn de 
ondergrondse tunnels, de aquariumtun-
nel en het skelet van een potvis. Ook 
heeft het fort een prachtig terras met 
uitzicht over zee. kaarten kunnen online 
op tijdslot worden aangeschaft via 
www.fortkijkduin.nl

 fort westoever
Dit fort uit 1825 bewaakt samen met 
Fort Oostoever het noord-Hollands 
kanaal. Hedendaags heeft de Stads-
brouwerij Helderse Jongens er een 
biercafé en een restaurant, zijn er twee 
escaperooms gevestigd en kun je vanaf 
het fort vletvaren over de stelling. met 
mooi weer is het goed toeven op het 
terras.
www.fortwestoever.nl

 fort Harssens
Het kustpanterfort op zandplaat ‘de 
Harssens’ is aangelegd rond 1885 en 
staat op defensieterrein. 

De laatste jaren door vrijwilligers 
geschikt gemaakt voor excursies. regel-
matig zijn er rondleidingen.
www.stellingdenhelder.nl
 

atlantikwall centrum
Dit splinternieuwe bezoekerscentrum 
is geplaatst in de ruïnes van een Duits 
officierengebouw uit 1942. Het vertelt 
het verhaal van Den Helder tijdens 
de tweede Wereldoorlog, de meest 
gebombardeerde stad van het land. 
De interactieve expositie is dagelijks te 
bezichtigen.
www.atlantikwallcentrum.nl
 
wandelen, fietsen en varen
Over de ravelijnen rondom Fort Dirksz 
admiraal loopt een prachtige wandelroute 
die ook onderdeel is van de napoleon-
route. Onderweg kom je diverse verde-
digingswerken uit verschillende tijden 
tegen. er kan tussen Fort Westoever en 
Fort erfprins gevaren worden met kleine 
bootjes en kano’s. in het polderland-
schap van Huisduinen staat de 63-meter 
hoge vuurtoren de Lange Jaap en op het 
hoogste duin bevindt zich het ingegra-
ven Fort kijkduin. De naam ‘kijkduin’ 
komt nu goed tot zijn recht vanwege het 
prachtige uitzicht op zee, op het duin en 
op het dorpje Huisduinen. maar in tijden 
van oorlog noemde men dat ‘strategisch 
overzicht’. Vanaf dit fort kun je meerdere, 
even prachtige richtingen op: via de 
grafelijkheidsduinen waar de kroontjes-
bunker te zien is door het bos de Donkere 
Duinen, langs de brede stranden van de 
noordzeekust of door het duin richting de 
badplaats Julianadorp. Onderweg is dan, 
verscholen in de duinen, bunkercomplex 
de m219 te zien. Voor routes, reserve-
ringen, de evenementenkalender en het 
meest actuele aanbod kijk op
www.denhelder.online

De forTen van De STellinG van Den HelDer



	forTen en BunkerS

THe forTS of THe 
DefenSe line of Den 
HelDer
Den Helder owes its current form to the 
‘Stelling van Den Helder’, which is still 
present in the landscape. it is one of 
the oldest remaining military defenses 
in the netherlands.the ‘Stelling Den 
Helder’ still consists today out of 6 forts, 
the naval shipyard Willemsoord and 
about 150 remaining bunkers connected 
to a 5-kilometer-long defense dike.

fort kijkduin
a napoleonic fort from 1811 with a 
historical museum and interesting north 
Sea aquarium that can be visited daily. 
the underground tunnels, the aquarium 
tunnel and the skeleton of a sperm 
whale are impressive. the fort also has 
a beautiful terrace with sea views.
www.fortkijkduin.nl
 
fort westoever
this fort from 1825, together with Fort 
Oostoever, monitors the north Holland 
canal. nowadays the City Brewery Hel-
ders Boys has a beer café, restaurant, 
escape rooms and you can sail on the 

theorem. With nice wheater the terrace 
is a good place to be.
www.fortwestoever.nl
 
fort Harssens
the coastal panther fort on sandbank 
"de Harssens" was built around 1885 
and is located on a defense site. guided 
tours by volunteers are organized 
regularly.
www.stellingdenhelder.nl
 

atlantikwall centrum
this brandnew visitor center is placed 
in the ruins of a german building from 
1942. it tells the story of Den Helder 
during the Second World War, the most 
bombed city in the country. the interac-
tive exhibition can be viewed daily.
www.atlantikwallcentrum.nl
 
in Den Helder you can cycle, sail and 
walk on the Stelling van Den Helder. 
One of the routes is the ‘napoleonroute’, 
along the way you will pass dunes, 
forests, green meadows, the sea and 
hidden fortresses and bunkers. For all 
routes, events and more information 
about Den Helder visit 
www.denhelder.online

  
Die forTS Der  
verTeiDiGunGSlinie  
von Den HelDer
Den Helder verdankt seine heutige Form 
der "Verteidigungslinie von Den Helder". 
Hierbei handelt es sich um eine der ältes-
ten erhalten gebliebenen militärischen 
Verteidigungsanlagen der niederlande, 
die man noch in der Landschaft erken-
nen kann. Heute besteht die "Verteidi-
gungslinie von Den Helder" aus 6 Festun-
gen, der Willemsoord-Werft und ungefähr 
150 noch vorhandenen Bunkern, die 
mit einem 5 kilometer langen Verteidi-
gungsdeich verbunden sind. einige Über-
reste kann man noch besichtigen!

fort kijkduin
Das “Fort kijkduin” ist eine napoleoni-
sche Festung aus dem Jahr 1811, mit 
einem historischen museum und einem 
interessanten nordsee-aquarium, das 
täglich besichtigt werden kann. Die 
unterirdischen tunnel, der aquarientun-
nel und das Skelett eines Pottwals sind 
wirklich beeindruckend. Das Fort hat 
auch eine schöne terrasse mit meer-
blick! tickets können online, in einem 
Zeitfenster, unter www.fortkijkduin.nl 
gekauft werden.
 
fort westoever
Diese Festung aus dem Jahr 1825 
überwacht zusammen mit dem Fort 
Oostoever den nordhollandkanal. 
Heutzutage verfügt die Stadtbrauerei 
“Helderse Jongens” über ein Biercafé, 

ein restaurant und escape rooms. 
Sie können sogar mit einem Boot über 
die Verteidigungslinie fahren! 
Bei schönem Wetter ist die terrasse ein 
großartiger Ort zum Verweilen.
www.fortwestoever.nl
 
fort Harssens
Das küstenpantherfort auf der Sand-
bank "de Harssens" wurde um 1885 
erbaut und befindet sich an einem 
Verteidigungsstandort. Hier werden 
regelmäßig Führungen durch Freiwillige 
organisiert.
www.stellingdenhelder.nl
 
atlantikwall zentrum
Dieses brandneue Besucherzentrum 
befindet sich in den Ruinen eines deut-
schen gebäudes aus dem Jahr 1942. 
es erzählt die geschichte Den Helders 
während des Zweiten Weltkrieges. Den 
Helder war die am meisten bombar-
dierte Stadt des Landes. Die interaktive 
ausstellung kann täglich besichtigt 
werden.
www.atlantikwallcentrum.nl
 
in Den Helder können Sie auf der Vertei-
digungslinie von Den Helder rad fahren, 
segeln und spazieren gehen. eine der 
routen ist die "napoleon route", auf 
der Sie Dünen, Wäldern, grünen Wiesen, 
dem meer, versteckten Festungen und 
Bunkern begegnen werden. alle routen 
und Veranstaltungen sowie weitere 
Informationen zu Den Helder finden Sie 
unter www.denhelder.online

De forTen van De STellinG van Den HelDer



the shops of schootenplaza
die Geschäfte von schootenplaza

de winkels van schooten plaza

Vrede en Vrijheid |  den helder

WONINGINRICHTING

A

Kitty’s Heksenketel

Vrede en Vrijheid |  den helder

Gewoon voor iedereen!
Gratis parkeren op twee ruime parkeerplaatsen

free parkinG in two spacious parkinG spaces

kostenlose parkplätze auf zwei GeräumiGen parkplätzen

overdekt winkelcentrum
indoor shoppinG center

indoor-einkaufszentrum

8.00 tot 22.00 open



	

Den HelDer en JulianaDorp 
kennen vele verScHillenDe 
fieTS- en wanDelrouTeS Die 
Je op een onTDekkinGSTocHT 
nemen lanGS forTen, 
BunkerS, De ouDe riJkSwerf 
willemSoorD, De Duinen en 
De zeeDiJk. onDerweG ziJn 
er volop moGeliJkHeDen 
om neer Te STriJken BiJ 
één van De GezelliGe caféS 
of reSTauranTS voor een 
verSnaperinG. STrek even 
De Benen en GenieT van HeT 
uiTzicHT. 

nS-wandeling Helderse duinen (9,5, 14 
of 15,5 km)
Deze afwisselende wandelroute brengt 
je vanaf Den Helder Zuid (hier bevindt 
zich tevens het kunst- en natuurproject 
De nollen) over slingerpaadjes door de 
duinen naar de Helderse Zeedijk waar 
je zult genieten van het uitzicht en even 
kunt uitwaaien. Onderweg kom je langs 
de Stelling Den Helder, (openlucht) 
musea, prachtige uitgestrekte natuur die 
je kunt bezichtigen vanaf een 15 meter 
hoge uitkijktoren. De route eindigt in de 
binnenstad van Den Helder waar het 

goed vertoeven is op terrasjes aan het 
water of in de winkelstraat. alle routes 
zijn te downloaden via onze website 
www.denhelder.online

   
Den Helder en Julianadorp haben viele 
unterschiedliche rad, Wandern und 
Segeln routen zu bieten. Die routen 
führen Sie auf ihrer entdeckungstour 
an Forts, Bunkern und der alten reichs-
werft Willemsoord vorbei sowie durch 
die Dünen und über den Seedeich. 
machen Sie bei einem der Cafés oder 
restaurants eine Pause, um die Beine 
zu strecken und genießen Sie die aus-
sicht. Die routen können von unserer 
Website www.denhelder.online herun-
tergeladen werden. 

  
Den Helder and Julianadorp offer many 
cycling, walking and sailing trails which 
take you along forts, bunkers, the old 
rijkswerf Willemsoord, through the 
dunes and across the sea dike. along 
the trails, there are plenty of opportu-
nities to sit down at one of the inviting 
cafes or restaurants for a delicious cup 
of coffee. Stretch your legs and enjoy 
the view. all trails can be downloaded 
from our website www.denhelder.online 

fieTSen en wanDelen
acTief

	acTief

kanoverHuur 
Den HelDer
kanoverhuur Den Helder is het middel-
punt van alle kanoroutes in Den Helder 
en Julianadorp. Wij hebben vier routes 
uitgestippeld door natuur, dorp, boe-
renland en stad/stelling. Wij verhuren 
één- en tweepersoons kano’s en drieper-
soons Canadese kano’s. 

kanuverleih Den Helder ist das Zentrum 
aller kanorouten. Wir haben vier ver-
schiedene routen. Wir vermieten ein-, 
Zwei- und Drei-Personen kanus.

 
Canoe rental Den Helder is the center of 
all canoe routes. We have four different 
routes. We rent one, two and three 
person canoes. 

De klimvallei
kom klimmen in de klimVallei! in ons 
klimpark klim je tussen de toppen van 
de bomen met uitdagende hindernis-
sen op 4 tot 8 meter hoogte. Het park 
bestaat uit vier lussen met verschillende 
moeilijkheidscategorieën en zijn een 
beleving voor jong en oud. 

klettern Sie mit im De klimVallei auf he-
rausfordernden Hindernissen in 4 und 8 
metern Höhe. Die kurse haben verschie-
dene Schwierigkeitsgrade und machen 
Spaß für Jung und alt.

 
Come climbing in the Climbing Valley 
on challenging obstacles at a height of 
4 and 8 meters. the courses have dif-
ferent difficulty categories and are fun 
for young and old. 

eScape room 
Den HelDer: 
DanGer no  
volTaGe!
Lukt het jullie om een nieuwe cyber-
war te voorkomen? ga de uitdaging 
aan in de Control room en de engine 
room! Danger no Voltage heeft twee 
escaperooms waarbij je een uur lang in 
de voetsporen stapt van de marine Unit 
technical Support. Beide rooms hebben 
dezelfde uitdaging, maar een compleet 
andere beleving. 

information en reservations:
contact@deklimvallei.nl
+31 (6) 19 60 15 00

Fietsen over de dijk van Den Helder.

Wandelen langs forten en bunkers.



Beukende golven, gestrande schepen en uitrukkende reddingboten. 
Beleef het mee in het Reddingmuseum!

In verband met het coronavirus hebben wij maatregelen getroff en om een leuk 
en veilig bezoek te garanderen. Kijk voor actuele informatie op onze website.

Het Reddingmuseum vertelt het spannende verhaal van het reddingwezen in 
Nederland. Ervaar hoe windkracht 10 aanvoelt in de windtunnel, beleef 
de wilde zee met de vaarsimulator en verstuur zelf een bericht in morse. 
Kortom, in het Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers zit je niet stil.

In verband met het coronavirus hebben wij maatregelen getroff en om een leuk 
en veilig bezoek te garanderen. Kijk voor actuele informatie op onze website.

Ervaar 
windkracht 10

Een interactieve ontdekkingstocht voor jong en oud!

Verrassen
d leuk 

    en informatief’

Na twee uur nog niet uitgekeken

en veilig bezoek te garanderen. Kijk voor actuele informatie op onze website.en veilig bezoek te garanderen. Kijk voor actuele informatie op onze website.

windkracht 10

Verrassen
d leuk 

    en informatief’Verrassen
d leuk 

    en informatief’

  Trossen los voor de rondvaart

Een interactiev
e beleve

nis

Kijk op de website voor meer informatie: www.reddingmuseum.nl 
Willemsoord 60 G  •  1781 AS Den Helder  

niet uitgekeken
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KANOVERHUUR DEN HELDER & DE KLIMVALLEI
De Helderse Vallei 7a • 1783 DA Den Helder

06 1960 1500 • contact@deklimvallei.nl
www.kanoverhuurdenhelder.nl deklimvallei.nl

DEN HELDER

en kanoën op één van de prachtige kanoroutes.Het
avontuur 
voor jong 

en oud!

WWW.BELEEFHETAVONTUUR.NL

l

www. ravelijncenter.De  
M facebook.com/ravelijncenter

www.bcc.nlwww.beterbed.nl

www.jysk.nl

www.debedden.nl

www.debedden.nl 
0223 62 40 93  |  Industrieweg 4b  |  1785 AG Den Helder  |  Waterbed verhuisservice

www.ubica.nl

Dealer van:

ubica quadrant
Voordeelset  Vanaf €  2749,=

De wakkere keuze in slapen

* Aanbod geldig bij aankoop van twee Impression Pocketverenmatrassen, 
afdekking Latex of Sensus® naar keuze, doorstikt met 400 g/m² vocht-
regulerende Climawatt®, comfortkeuze Medium en Firm. Verkrijgbaar in 
alle courante maten. Meer informatie in de winkel.

Indrukwekkend
Ubica Voordeel

nu 2 impression matrassen  

halen, 1 betalen!*

tweede impression 
matras gratis* 
= prijsvoordeel tot wel € 819,- 

(2 matrassen 90  x 220 cm)

Ubica® 
Feestvoordeel

Nederlands merk sinds 1926

100731 UBI [297x210mm impr-dealer].indd   1 26-01-2011   10:48:29

Van € 7498,= voor € 6498,=
Showroommodel voor € 4999,=

180x 200 vlak van € 3445,= voor € 2995,=
Showroommodel voor € 2499,=

auping dublin maximus

Uw TEMPUR® adviseur

GRATIS bedombouw + hoofdbord uit 
de Prestige Bedcollectie t.w.v. w 1298,-*

Wordt dit uw nieuwe
TEMPUR® Bed?

Bij aankoop van 2 TEMPUR matrassen en 2 elektrisch verstelbare bedbodems 
krijgt u de bedombouw met hoofdbord cadeau! 

* Vraag naar de voorwaarden bij uw TEMPUR adviseur.

GRATIS
BED

Nu ook in le
der

lo
o

k

Uw TEMPUR® adviseur

GRATIS bedombouw + hoofdbord uit 
de Prestige Bedcollectie t.w.v. w 1298,-*

Wordt dit uw nieuwe
TEMPUR® Bed?

Bij aankoop van 2 TEMPUR matrassen en 2 elektrisch verstelbare bedbodems 
krijgt u de bedombouw met hoofdbord cadeau! 

* Vraag naar de voorwaarden bij uw TEMPUR adviseur.

GRATIS
BED

Nu ook in le
der
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o
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nieuw in de showroom

Koop een deKbed met oVertreK
en Krijg 15% Korting

ruimte besparende bedden

showroom opruiming

nieuwe collectie deKbedoVertreKKen

tempur relaxation
eleKtrisch Verstelbare boxspring

boone bedden
de oplossing Voor de Kleine ruimte

www.wilms.nlwww.carpetright.nl

www.grando.nl

www.gamma.com

www.gouwenbergwonen.nl

VlOEREN • GORDIJNEN • ZONWERING
DEN HELDER  T 0223 660 601

www.glascentrum.nl

www.sanisale.com

www.van-brederode.nl

GROOTS IN WONEN EN SLAPEN

www.deschakelwonen.nlwww.leenbakker.nl

www.keukensale.com

www.kwantum.nl

www.tiptopvloeren.nl

Laminaat
Vinyl

PVC
Kurk

Marmoleum

Trap
renovatie

H
o

u
t

OPENINGSACTIE
Bij aanschaf van 40 m2 laminaat of meer uit onze voorraad
vloeren leggen wij 5 m2GRATIS en krijgt u 5 m2 laminaat

ondervloer en plinten GRATIS!
HEROPENING DONDERDAG 1 DECEMBER
Bij aanschaf van een houten vloer krijgt u een
GRATIS rubber ondervloer met plinten

ADRES:
Ravelijncenter
Industrieweg 4a
1785 AG Den Helder
T. 0223 66 88 78
M. 06 215 34 495

OPENINGSTIJDEN:
woensdag 10.00 - 18.00 uur
donderdag 10.00 - 21.00 uur
vrijdag 10.00 - 18.00 uur
zaterdag 10.00 - 17.00 uur
koopzondag 12.00 - 17.00 uur

www.fameuswonen.nl

www.reakt.nlwww.action.nl

Faillissementsverkoop 
Den Helder

voorheen Helderse Bedden- en
Boxspringcentrale

www.rataplan.nl

www.i-kook.nl

www.metmega.nl

www.praxis.nl

32.500 m2 Woon- en winkelplezier

32.500 m2 Wohn- und Einkaufsvergnügen 

• elektrische laadstations / elektrische ladestationen.

•  een aantal winkels zijn 7 dagen per week geopend /  

eine reihe von Geschäften ist 7 tage die woche geöffnet.

gRATIS 
pARkEREn
koSTEnloS
pARkplATz

www.dierspecialistdenhelder.nl



	

BeukenDe Golven, GeSTranDe 
ScHepen en uiTrukkenDe 
reDDinGBoTen! HeT naTionaal 
reDDinGmuSeum DoruS 
riJkerS in Den HelDer iS Dé 
plek waar Je van alleS Te 
weTen kunT komen over HeT 
neDerlanDSe reDDinGwezen. 
ervaar Hoe HeT iS om reDDer 
Te ziJn en laaT Je meeSlepen 
in De SpannenDe verHalen van 
HelDHafTiGe reDDerS.

Beleef de wilde zee met de vaarsimula-
tor, vaar een reddingboot in het helden-
spel en verstuur een bericht in morse. 
kinderen kunnen een reddersmedaille 
winnen door vragen te beantwoor-
den van de gratis audiotour. Voor het 
museum liggen zes varende historische 
reddingboten aan de steiger. 

Vanwege het coronavirus zijn er maat-
regelen getroffen om een leuk en veilig 
bezoek te garanderen. kijk voor informa-
tie en openingstijden op www.redding-
museum.nl.

   
rauschende Wellen, gestrandete Schiffe 
und ausrückende rettungsboote. erle-
ben Sie es im nationaal reddingsmuse-

um Dorus rijkers. Das museum erzählt 
die geschichte der niederländischen 
rettungsgeschichte. erleben Sie das 
wilde meer mit dem Schiffssimulator, 
rette den ertrinkender,  und verschicken 
Sie eine morsenachricht. Vor dem mu-
seum liegen sechs fahrende historische 
rettungsboote. 

  
Crashing waves and lifeboats being 
launched - experience it all in the nati-
onal Lifeboat museum Dorus rijkers. it 
tells the story of the lifeboat service in 
the netherlands. go on the ship simu-
lator, rescue a drowning man and send 
a message in morse code. and what’s 
more: free audio tour! Berthed in front of 
the museum are six historic lifeboats.

reDDinGmuSeumBeleef HeT SpannenDe 
reDDinGwezen! 

	SHoppen

WWW.HeLDerSeBinnenStaD.nL
veiliG winkelen in De HelDerSe BinnenSTaD

in De HelDerSe BinnenSTaD 
kun Je GezelliG en veiliG 
winkelen en worD Je GaSTvriJ 
onTHaalD. 

Vanaf de boot wandel je in een cultuur 
historische omgeving binnen 5 minuten 
naar het gevarieerde stadshart van Den 
Helder en de vele gezellige terrasjes. 
Onderweg kom je langs het monumen-
tale Willemsoord met diverse beziens-
waardigheden. elke zaterdag ben je 
van 08.00 uur tot 16:00 uur van harte 
welkom op de gezellige weekmarkt in de 
Beatrixstraat. 

  BeSucHen Sie DaS  
STaDTHerz von Den 
HelDer!
in der innenstadt Den Helders können 
Sie bequem und sicher einkaufen. Hier 
werden Sie herzlich willkommen ge-
heißen! einen nur 5-minütigen Spazier-
gang vom teSO-Hafen entfernt, wo die 
Fähre von texel ankommt und abfährt, 
befindet sich das Stadtzentrum Den Hel-
ders mit einem schönen einkaufsviertel 
und vielen gemütlichen terrassen. auf 
dem Weg vom Hafen zur innenstadt 
kommen Sie an der Bibliothek “Schule 7” 
vorbei, die im Jahr 2018 zur weltbesten 
Bibliothek gekürt wurde.

Jeden Samstag sind Sie von 8.00 bis 
16.00 Uhr auf dem lebhaften Wochen-
markt in der Beatrixstraat willkommen.
www.HelDerSeBinnenSTaD.nl
SicHer in Der innenSTaDT von Den 
HelDer einkaufen

 viSiT Den HelDer 
ciTy cenTre
Den Helder city centre not only provi-
des you with a comfortable and safe 

shopping experience, but also extends a 
warm welcome. Den Helder city centre 
is only a 5-minute walk from the teSO 
port where the ferry from texel arrives 
and departs and has a nice shopping 
area and many pleasant terraces. On 
your walk from the port to the city cen-
tre, you will pass School 7, 
voted best library in 2018. 
you are welcome to join the 
lively weekly market in the 
Beatrixstraat every Saturday 

from 8:00 am to 4:00 pm.
www.HelDerSeBinnenSTaD.nl
Safe SHoppinG in Den HelDer  
ciTy cenTre

BeZOek Het 
STaDSHarT van Den HelDer

in de zomer kom je diverse streetart projecten tegen in het stadshart.



MARINEMUSEUM.NL

BELEEF DE
MARINE OP
ÉN ONDER ZEE
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Big Mac

McDonald’s 
Alkmaar Centrum
Laat 147-149, Alkmaar

McDonald’s 
Alkmaar Oost
Robĳnstraat 1, Alkmaar

McDonald’s 
Alkmaar West
Terborchlaan 202, Alkmaar

McDonald’s 
Den Helder Centrum
Bernhardplein 16, Den Helder

McDonald’s 
Heerhugowaard
J. Duikerweg 21, Heerhugowaard

McDonald’s 
Schagen
Grotewallerweg 2M, Schagen

McDonald’s 
Den Helder 
Verkeerstorenweg
Verkeerstorenweg 2, Den Helder

Niet geldig in combinatie met andere McDonald’s aanbiedingen. 
Alléén geldig tegen inlevering van deze voordeelbon bĳ McDonald’s 
Alkmaar Centrum, Oost of West, McDonald’s Den Helder Centrum 
of Verkeerstorenweg, McDonald’s Heerhugowaard of McDonald’s 
Schagen t/m 31-12-2020.

2e
gratis

BeleeF Den HelDer
experience Den HelDer
erleBen Sie Den HelDer

Citymarketing Den HelDer
www.denhelder.online
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HeT unieke complex 
willemSoorD, waT vroeGer De 
ScHeepS- en onDerHouDSwerf 
voor De koninkliJke marine 
waS, iS nu een pracHTiG 
monumenTaal Deel van Den 
HelDer DaT zicH GaanDeweG 
verDer onTwikkelT ToT open 
STaDSDeel. 

De restauratie van Willemsoord heeft 
een groot aantal jaren in beslag geno-
men met als resultaat een schitterend 
cultureel erfgoed. Willemsoord huisvest 
een diversiteit aan ondernemers, restau-
rants, musea waaronder het marine- en 
reddingmuseum en een museumhaven 
en nautische en culturele instellingen. 
een bezoek aan Willemsoord staat dan 
ook garant voor een gezellig dagje uit! 

Historische wandeling over de  
voormalige rijkswerf
napoleon Bonaparte gaf op 8 maart 
1812 in Parijs zijn goedkeuring aan de 
plannen van waterstaatkundige Jan 
Blanken Jansz een marinewerf aan te 
leggen als veilige lig- en herstelplaats 
voor de oorlogsvloot en als onderdeel 
van de Stelling Den Helder. na de val 
van de Franse keizer gaf de eerste 
nederlandse koning, Willem i, in 1813 
opdracht de plannen uit te voeren. 
Vandaar de naam Willemsoord. Het 
onderhoud aan de marineschepen vindt 
sinds 1993 plaats op de nieuwe Haven. 
Het complex Willemsoord is sinds 1997 
een rijksmonument. 

De route van 3 kilometer is te vinden op 
www.denhelder.online en geeft informa-

tie over de oorspronkelijke bestemming 
van de diverse gebouwen op Willems-
oord, waaronder de smederij, de moto-
renwerkplaats en zeil- en ketermakerij.

 
Alte reichswerft Willemsoord
Der einzigartige Willemsoord-komplex, 
der früher die Schiffs- und Wartungs-
werft der königlichen marine war, ist 
heute ein wunderschöner monumenta-
ler teil Den Helders, der sich allmählich 
zu einem offenen Stadtviertel entwic-
kelt. Die restaurierung von Willemsoord 
nahm viele Jahre in anspruch. 
Das ergebnis dieser arbeit ist ein 
großartiges kulturerbe. auf Willemsoord 
gibt es viele Unternehmen, restaurants, 
museen, wie z. B. das marinemuseum 
und das rettungsmuseum sowie 
nautische und kulturelle einrichtungen. 
Willemsoord ist ein tolles ausflugsziel 
für einen tagesausflug!

Historischer Spaziergang auf der ehe-
maligen reichswerft
napoleon Bonaparte genehmigte am 8. 
märz 1812 in Paris die Pläne des Was-
serwissenschaftlers 
Jan Blanken Jansz, eine marinewerft 
als sicheren Liegeplatz, als reparatu-
rort für die kriegsflotte und als teil der 
Verteidigungslinie Den Helder zu bauen. 
nach dem Sturz des französischen 
kaisers befahl der erste niederländische 
könig Wilhelm i im Jahr 1813 die Pläne 
umzusetzen. 
Daher stammt auch der name Willems-
oord. Die Wartung der marineschiffe 

wird seit dem Jahr 1993 im “nieuwe 
Haven”durchgeführt. 
Der komplex Willemsoord ist seit 1997 
ein nationales Denkmal.

Die ± 3 Kilometer lange Strecke finden 
Sie unter www.denhelder.online. Dort 
finden Sie auch Informationen zur 
ursprünglichen Zweckbestimmung der 
verschiedenen auf Willemsoord befindli-
chen gebäude, zu denen unter anderem 
die Schmiede, die motorenwerkstatt 
sowie die Segel- und kesselmachei 
gehören.

Former Naval Base Willemsoord (“oude 
rijkswerf Willemsoord”)
the unique Willemsoord complex, which 
used to be the shipbuilding and main-
tenance yard of the royal netherlands 
navy, is now a beautiful monumen-
tal part of Den Helder that gradually 
develops into an open town district. 
the restoration of the former naval 
base took many years to complete and 
has resulted in a magnificent piece of 
cultural heritage. nowadays, Willems-
oord houses a variety of entrepreneurs, 
restaurants, nautical and cultural insti-
tutions, and museums, including the 
Dutch navy museum and the national 
Lifeboat museum. a visit to Willemsoord 
is a guaranteed pleasant day out!
 
Historic walk on the former Naval Base 
(“rijkswerf”)
On 8 march 1812 in Paris, napoleon Bo-
naparte approved the plans of hydraulic 
engineer Jan Blanken Jansz to build 
a naval base as a safe mooring and 
maintenance place for the war fleet and 
as part of the fortified Defence Line Den 
Helder (“Stelling Den Helder”). in 1813, 
after the fall of the French emperor, 
the first Dutch King, Willem I, ordered 
the the plans to be executed. Hence, 
the name Willemsoord. Since 1993, 
maintenance of naval ships has taken 
place at the royal netherlands navy 
site “nieuwe Haven”. in 1997, the Wil-
lemsoord complex became a national 
monument.

the walking route of approximately 3 
kilometres can be found on the website 
www.denhelder.online. the route gives 
information about the original purposes 
of the various buildings at Willemsoord, 
including the forge, the engine work-
shop, and the sail and boiler manufac-
turers.

willemSoorD

minDSz Gallery & upcycle 
werkplaaTS verkoopT 
verraSSenDe en unieke DeSiGn 
meuBelen en woonacceSoireS, 
GemaakT van HerBruikBare 
maTerialen. 

mindsZ is onderdeel van ggZ noord-
Holland-noord en biedt kwetsbare 
mensen met een afstand tot de arbeids-
markt een leer-/werkplek. U bent van 
harte welkom in onze sfeervolle winkel 
en werkplaats in het monumentale ge-
bouw 73 op de oude rijkswerf Willems-
oord te Den Helder. U bent van harte 
welkom om u te laten inspireren! 

   
Die mindsZ Laden & Upcycle Werkstatt 
auf Willemsoord hat überraschende, ein-
zigartige Designer-möbel und Wohnac-
cesoires aus wiederverwendeten ma-
terialien im angebot, die menschen mit 
einem rückstand auf dem arbeitsmarkt 
hergestellt wurden.

  
mindsZ Store & Upcycle Workshop at 
Willemsoord has re-used various materi-
als to create uniquely designed furniture 
and home accesoiries. 

minDSz Gallery & upcycle

Foto: Boyden van den Berg

ouDe riJkSwerf willemSoorD
Kade Willemsoord met vele terrasjes.

Zr. Ms. Bonaire, op afspraak te bezoeken.



R.W. VAN DE WINT – 
HET NOLLENPROJECT

Reindert Wepko
(Ruud) van de Wint 
(1942-2006) 
heeft zich in 1980 
teruggetrokken in 
het oude binnenduin 
gebied 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. 

BEZICHTIGING BINNENRUIMTES 
is altijd onder begeleiding van een 
gids: 11.00, 13.00 en 15.00 uur 
zijn er rondleidingen.

ADRES: DE NOLLEN 
Burgemeester Ritmeesterweg 10, 
Den Helder (op 1 minuut loopafstand 
van NS-halte Station Den Helder Zuid) 

T     0223 - 660 200
E     info@projectdenollen.nl
W    www.projectdenollen.nl

REGULIERE OPENINGSTIJDEN 
1 april - 31 oktober, 
donderdag t/m zondag
ontvangstruimte 
open: 10.30 - 17.00 uur

Van 1 november - 31 maart alleen 
de laatste zondag van de maand 
geopend.

Bekijk de website voor de meest 
actuele informatie.


