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Citymarketing Den Helder

www.denhelder.online

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 afstand tot de arbeidsmarkt, een werkplek te bieden.
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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 koffie of thee.
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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

A d m i r A A l V e r h u e l l p l e i n 1 , 17 8 9 A X h u i s d u i n e n

BEZOEK HET STADSHART VAN DEN HELDER
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 ﬁjn te shoppen of om een
gezellig terrasje te pakken.

VOLG ONS ONLINE

www.facebook.com/heldersebinnenstad
www.instagram.com/heldersebinnenstad

WWW.HELDERSEBINNENSTAD.NL

welkom
Colofon Den Helder
heet u van harte welkom!
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

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 cultuurhistorie, 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.

www.denhelder.online

Citymap en
fiets-wandelvaarkaart

Stadtplan

Beleef Den Helder

en • Varen

Wandelen • Fiets
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CITYMARKETING DEN

Neben der Rad-Wander- und Bootskarte bietet Citymarder.online
w.denh
wwHelder
keting auch einen Stadtplan von Den
an.elDieser
Stadtplan informiert Sie über die schönsten Standorte,
Sehenswürdigkeiten, Aktivitäten und Veranstaltungen
in Den Helder, Julianadorp und Huisduinen. Der Stadtplan ist kostenlos bei vielen Unterkünften, Restaurants,
Einkaufszentren sowie bei der Touristeninformation Den
Helder erhältlich oder kann unter www.denhelder.online
heruntergeladen werden.
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In addition to the ‘Cycle-Hike-Sail Map’, Citymarketing
also provides the city map of Den Helder. This map informs you about the best locations, the sights, activities
MHelder,
ARKETI
and eventsCI
inTY
Den
Julianadorp
Huisduinen.
NG DENand
HEL
DER
The city map is free and can be picked up at most accommodations, restaurants, shopping centres and the
Den Helder tourist
point. The map can also
wwinformation
w.denheld
er.onl
be downloaded at www.denhelder.onlinein e

lianadorp
Huisduinen | Ju

| Julianadorp

Naast de Fiets-Wandel-Vaarkaart verzorgt Citymarketing
ook de citymap van Den Helder. Deze kaart informeert
je over de leukste locaties, bezienswaardigheden, activiteiten en evenementen in Den Helder, Julianadorp en
Huisduinen. De citymap is gratis te verkrijgen bij vele accommodaties, restaurants, winkelcentra, het toeristisch
informatie punt Den Helder of te downloaden via
www.denhelder.online

City map

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

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

Beleef Den Helde
r|

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

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

Den Helder
welcomes you!

r | Huisduinen

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

Den Helder
heiSSt Sie herzlich
willkommen!

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.

Beleef Den Helde

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

Anke de Vries
manager Citymarketing.

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.
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L eten in Den &Helder
Juliananadorp
Lekker op
het terras
Punt aardbei slagroom
met verse muntthee
of jus d’ Orange
voor € 5,00

Punt aardbei slagroom
met koffie of thee

eFFe IN 'T DORP

voor € 4,50

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 gerechten 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 beleving die totaal en compleet is.
Loopuytpark 10, 1787 AE Julianadorp | 0223 - 646 615
reserveren: reserveren@efferestaurants.nl | www.efferestaurants.nl

Multivlaai
Beatrixstraat 84
tel.: 0223 680 580

vijf minuten vanaf de boot!
36 verschillende
sMAKEN italiaans ijs
Elke dag geopend van 11.00 - 21.30 uur

Het mooiste uitzicht in de vernieuwde
binnenstad van dEn helder!
7 dagen per week geopend! Reserveer op NOZEMS.NL

IJsparadijs - Beatrixstraat 39 - 1781 EM Den Helder - 0223 759 059
www.ijs-paradijs.nl - M IJsparadijs Den Helder

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

www.denhelder.online/eten-drinken

marinemuseum

Stap aan boord en

beleef de marine!
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. Oudopvarenden vertellen met veel passie
de mooiste verhalen over hun tijd aan
boord.
Het leerzame uitje voor het hele gezin
In de tentoonstelling Zeeslag komen kinderen aan de hand van een interactieve
tijdlijn meer te weten over de Tocht naar
Chatham (1667) en de Slag in de Javazee (1942). In de tentoonstelling Schip
en Werf kruipen kinderen (en stiekem
ook ouders) in de huid van de technici
van de marine. Ze ontdekken spelenderwijs meer over sonar, bewapening en
navigatie. We dagen ze uit zelf een schip
uit te varen, radioverkeer te onderscheppen en ontcijferen en een boordkanon te
bemannen.

Speciaal voor kinderen van 4 tot 12 jaar
hebben we spannende ontdekkingstochten door het museum. De ontdekkingstocht ‘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 Nederlandse 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 Marinemuseum in Den Helder der richtige Ort.
Sie begrüßen jährlich mehr als 90.000
Besucher und teilen mit großer Leidenschaft ihr Wissen über die Marine, die
Alte Reichswerft Willemsoord und die
Marinestadt Den Helder.
WAS GIBT ES ZU SEHEN?
Das Marinemuseum bietet eine Entdeckungsreise durch Vergangenheit und
Gegenwart der niederländischen Marine.
500 Jahre Marinegeschichte können
im historischen Hauptgebäude besichtigt 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 passionately 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.
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
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HORTUS OVERZEE
Waan je midden in een exotische oase bij

Botanisch kassencomplex Hortus Overzee
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 stromend 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 volwassenen 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 Gewächshäusern und geheimen Gärten überraschen
und inspirieren. Bei uns finden Sie eine
schöne, farbenfrohe Sammlung einheimischer und exotischer Pflanzen, auch
einen beruhigenden japanischen Garten
mit fließendem Wasser, Natursteinbrücken, 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: 0031-223614206 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 native 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 Sunday from 12 pm to 4.30 pm, admission
€ 6,- for adults and € 3,- for children up
to the age of 12 (reservations: 0223614206 or info@hortusoverzee. nl).

DE NOLLEN

Kunst

Informatie/Information:

www.projectdenollen.nl

Burgemeester Ritmeesterweg 10,
Den Helder (near railway station
‘Den Helder Zuid’)

in de
natuuR

tot en met

31 OKT

foto: Karl Staepels

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.

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.

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.

Geopend tot en met 31 oktober, donderdag 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 winterperiode alleen geopend op de laatste
zondag van de maand.

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. Wintersonntage: vom 1. November – 31. März
nur an einigen speziellen Sonntagen
geöffnet.

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 November 1st till March 31th, de Nollen is only
open on a number of Sundays.

De forten van de Stelling

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 verloren maar bestaat vandaag de dag nog
uit 6 forten, de Oude Rijkswerf Willemsoord 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 aquariumtunnel 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

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

Fort Westoever
Dit fort uit 1825 bewaakt samen met
Fort Oostoever het Noord-Hollands
kanaal. Hedendaags heeft de Stadsbrouwerij 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. Regelmatig zijn er rondleidingen.
www.stellingdenhelder.nl

Wandelen, fietsen en varen
Over de ravelijnen rondom Fort Dirksz
Admiraal loopt een prachtige wandelroute
die ook onderdeel is van de Napoleonroute. Onderweg kom je diverse verdedigingswerken uit verschillende tijden
tegen. Er kan tussen Fort Westoever en
Fort Erfprins gevaren worden met kleine
bootjes en kano’s. In het polderlandschap van Huisduinen staat de 63-meter
hoge vuurtoren de Lange Jaap en op het
hoogste duin bevindt zich het ingegraven 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 Kroontjesbunker 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, reserveringen, de evenementenkalender en het
meest actuele aanbod kijk op
www.denhelder.online

van Den Helder

forten en bunkers



Die Forts der
Verteidigungslinie
von Den Helder

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 Helders 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 interactive 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

Den Helder verdankt seine heutige Form
der "Verteidigungslinie von Den Helder".
Hierbei handelt es sich um eine der ältesten erhalten gebliebenen militärischen
Verteidigungsanlagen der Niederlande,
die man noch in der Landschaft erkennen kann. Heute besteht die "Verteidigungslinie von Den Helder" aus 6 Festungen, der Willemsoord-Werft und ungefähr
150 noch vorhandenen Bunkern, die
mit einem 5 Kilometer langen Verteidigungsdeich verbunden sind. Einige Überreste kann man noch besichtigen!
Fort Kijkduin
Das “Fort Kijkduin” ist eine napoleonische Festung aus dem Jahr 1811, mit
einem historischen Museum und einem
interessanten Nordsee-Aquarium, das
täglich besichtigt werden kann. Die
unterirdischen Tunnel, der Aquarientunnel und das Skelett eines Pottwals sind
wirklich beeindruckend. Das Fort hat
auch eine schöne Terrasse mit Meerblick! 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 Sandbank "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 deutschen Gebäudes aus dem Jahr 1942.
Es erzählt die Geschichte Den Helders
während des Zweiten Weltkrieges. Den
Helder war die am meisten bombardierte Stadt des Landes. Die interaktive
Ausstellung kann täglich besichtigt
werden.
www.atlantikwallcentrum.nl
In Den Helder können Sie auf der Verteidigungslinie 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
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actief

Fietsen en wandelen
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 Reichswerft 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 Aussicht. Die Routen können von unserer
Website www.denhelder.online heruntergeladen werden.

Wandelen langs forten en bunkers.



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 opportunities 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 over de dijk van Den Helder.

ACTIEF
Escape room
Den Helder:
Danger no
voltage!

Kanoverhuur
Den Helder
Kanoverhuur Den Helder is het middelpunt van alle kanoroutes in Den Helder
en Julianadorp. Wij hebben vier routes
uitgestippeld door natuur, dorp, boerenland en stad/stelling. Wij verhuren
één- en tweepersoons kano’s en driepersoons Canadese kano’s.

Kanuverleih Den Helder ist das Zentrum
aller Kanorouten. Wir haben vier verschiedene 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 hindernissen 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 herausfordernden Hindernissen in 4 und 8
Metern Höhe. Die Kurse haben verschiedene 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 different difficulty categories and are fun
for young and old.

Lukt het jullie om een nieuwe cyberwar 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

DEN HELDER
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KANOVERHUUR DEN HELDER & DE KLIMVALLEI
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De Helderse Vallei 7a • 1783 DA Den Helder
06 1960 1500 • contact@deklimvallei.nl
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www.debedden.nl
®
Indrukwekkend
Ubica
Ubica Voordeel
Feestvoordeel

www.bcc.nl

www.gamma.com

Tweede Impression
*
matras

l

gratis

www.kanoverhuurdenhelder.nl deklimvallei.nl

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

www.jysk.nl

www.van-brederode.nl

www.gouwenbergwonen.nl

Uw TEMPUR® adviseur

1 betalen!*

Nederlands merk sinds 1926

ubica quadrant

26-01-2011 10:48:29

V o o r d e e l s e t Va n a f € 2 7 4 9 , =

www.rataplan.nl

Laminaat
boone
bedden
Vinylde Kleine ruimte
de oplossing Voor

PVC
www.tiptopvloeren.nl
Kurk

WWW.BELEEFHETAVONTUUR.NL

www. ravelijncenter.De
M facebook.com/ravelijncenter
www.debedden.nl

voorheen Helderse Bedden- en
Boxspringcentrale

www.metmega.nl

www.wilms.nl

Marmoleum

0223 62 40 93 | Industrieweg 4b | 1785 AG Den Helder | Waterbed verhuisservice

Faillissementsverkoop
Den Helder

Traprenovatie

100731 UBI [297x210mm impr-dealer].indd 1

www.kwantum.nl

De wakkere keuze in slapen

Hout

en Krijg 15% Korting
www.dierspecialistdenhelder.nl

Van € 7498,= voor € 6498,=
Showroommodel voor € 4999,=
ruimte besparende bedden

VlOEREN • GORDIJNEN • ZONWERING
DEN HELDER T 0223 660 601

Uw TEMPUR® adviseur

www.action.nl
www.reakt.nl
Nu 2 Impression matrassen
nieuw in de showroom

Koop een deKbed met oVertreK

www.keukensale.com

alle courante maten. Meer informatie in de winkel.

* Vraag naar de voorwaarden bij uw TEMPUR adviseur.

nieuwe collectie deKbedoVertreKKen

halen,

www.carpetright.nl

* Vraag naar de voorwaarden bij uw TEMPUR adviseur.

www.sanisale.com

tempur relaxation
eleKtrisch Verstelbare boxspring

GRATIS bedombouw + hoofdbord uit
= prijsvoordeel tot wel € 819,GRATIS
bedombouw
+ hoofdbord
uit
de
Prestige
Bedcollectie
t.w.v. w 1298,-*
(2 matrassen 90 x 220 cm)
de Prestige Bedcollectie t.w.v. w 1298,-*
Bij aankoop van 2 TEMPUR matrassen en 2 elektrisch verstelbare bedbodems
krijgt u de bedombouw met hoofdbord cadeau!
*Aanbod geldigbedbodems
bij aankoop van twee Impression Pocketverenmatrassen,
Bij aankoop van 2 TEMPUR matrassen en 2 elektrisch verstelbare
afdekking Latex of Sensus® naar keuze, doorstikt met 400 g/m² vochtkrijgt u de bedombouw met hoofdbord cadeau!
regulerende Climawatt®, comfortkeuze Medium en Firm. Verkrijgbaar in

www.glascentrum.nl

showroom opruiming

OPENINGSACTIE

Dealer
van: van 40 m2 laminaat of meer uit onze voorraad
Bij aanschaf
www.ubica.nl
vloeren leggen wij 5 m2 GRATIS 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

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

Een interactieve ontdekkingstocht voor jong en oud!
In verband met het coronavirus hebben wij maatregelen getroffen om een leuk
en veilig bezoek te garanderen. Kijk voor actuele informatie op onze website.
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Kijk op de website voor meer informatie: www.reddingmuseum.nl
Willemsoord 60 G • 1781 AS Den Helder
RM adv2020 (260x190) Magazine.indd 1
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shoppen

BEZOEK HET

STADSHART VAN DEN HELDER
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 monumentale Willemsoord met diverse bezienswaardigheden. 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 geheißen! Einen nur 5-minütigen Spaziergang vom TESO-Hafen entfernt, wo die
Fähre von Texel ankommt und abfährt,
befindet sich das Stadtzentrum Den Helders 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.

In de zomer kom je diverse streetart projecten tegen in het stadshart.
Jeden Samstag sind Sie von 8.00 bis
16.00 Uhr auf dem lebhaften Wochenmarkt 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 provides you with a comfortable and safe

Beleef het spannende
reddingwezen!
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 vaarsimulator, vaar een reddingboot in het heldenspel en verstuur een bericht in morse.
Kinderen kunnen een reddersmedaille
winnen door vragen te beantwoorden van de gratis audiotour. Voor het
museum liggen zes varende historische
reddingboten aan de steiger.
Vanwege het coronavirus zijn er maatregelen getroffen om een leuk en veilig
bezoek te garanderen. Kijk voor informatie en openingstijden op www.reddingmuseum.nl.



Rauschende Wellen, gestrandete Schiffe
und ausrückende Rettungsboote. Erleben 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 Museum liegen sechs fahrende historische
Rettungsboote.



Crashing waves and lifeboats being
launched - experience it all in the National Lifeboat Museum Dorus Rijkers. It
tells the story of the lifeboat service in
the Netherlands. Go on the ship simulator, 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.

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
from 8:00 am to 4:00 pm.
and departs and has a nice shopping
WWW.HELDERSEBINNENSTAD.NL
area and many pleasant terraces. On
SAFE SHOPPING IN DEN HELDER
your walk from the port to the city cenCITY CENTRE
tre, you will pass School 7,
voted best library in 2018.
You are welcome to join the
WWW.HELDERSEBINNENSTAD.NL
VEILIG WINKELEN IN DE HELDERSE BINNENSTAD
lively weekly market in the
Beatrixstraat every Saturday

REDDINGMUSEUM

BELEEF DE
MARINE OP
ÉN ONDER ZEE

Big Mac

2

e

gratis

MARINEMUSEUM.NL
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.

Beleef Den Helder
experience Den Helder
erleben Sie Den Helder

1 McDonald’s
Alkmaar Centrum
Laat 147-149, Alkmaar

4

2 McDonald’s
Alkmaar Oost

5

Robĳnstraat 1, Alkmaar

3 McDonald’s
Alkmaar West

Terborchlaan 202, Alkmaar

7

4 McDonald’s
Den Helder Centrum
Bernhardplein 16, Den Helder

5 McDonald’s
Den Helder
Verkeerstorenweg
6
3 1

2

Verkeerstorenweg 2, Den Helder

6 McDonald’s
Heerhugowaard

J. Duikerweg 21, Heerhugowaard

7 McDonald’s
Schagen

Grotewallerweg 2M, Schagen

Citymarketing Den Helder

www.denhelder.online

WILLEMSOORDv
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 befindlichen Gebäude, zu denen unter anderem
die Schmiede, die Motorenwerkstatt
sowie die Segel- und Kesselmachei
gehören.

Kade Willemsoord met vele terrasjes.

Oude Rijkswerf Willemsoord
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 genomen met als resultaat een schitterend
cultureel erfgoed. Willemsoord huisvest
een diversiteit aan ondernemers, restaurants, 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-

Zr. Ms. Bonaire, op afspraak te bezoeken.

tie over de oorspronkelijke bestemming
van de diverse gebouwen op Willemsoord, waaronder de smederij, de motorenwerkplaats en zeil- en ketermakerij.

Alte Reichswerft Willemsoord
Der einzigartige Willemsoord-Komplex,
der früher die Schiffs- und Wartungswerft der königlichen Marine war, ist
heute ein wunderschöner monumentaler Teil Den Helders, der sich allmählich
zu einem offenen Stadtviertel entwickelt. 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 ehemaligen Reichswerft
Napoleon Bonaparte genehmigte am 8.
März 1812 in Paris die Pläne des Wasserwissenschaftlers
Jan Blanken Jansz, eine Marinewerft
als sicheren Liegeplatz, als Reparaturort 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 Willemsoord. Die Wartung der Marineschiffe

MindsZ Gallery & Upcycle
MindsZ Gallery & Upcycle
Werkplaats verkoopt
verrassende en unieke design
meubelen en woonaccesoires,
gemaakt van herbruikbare
materialen.
MindsZ is onderdeel van GGZ NoordHolland-Noord en biedt kwetsbare
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een leer-/werkplek. U bent van
harte welkom in onze sfeervolle winkel
en werkplaats in het monumentale Gebouw 73 op de oude Rijkswerf Willemsoord te Den Helder. U bent van harte
welkom om u te laten inspireren!



Die MindsZ Laden & Upcycle Werkstatt
auf Willemsoord hat überraschende, einzigartige Designer-Möbel und Wohnaccesoires aus wiederverwendeten Materialien im Angebot, die Menschen mit
einem Rückstand auf dem Arbeitsmarkt
hergestellt wurden.



MindsZ Store & Upcycle Workshop at
Willemsoord has re-used various materials to create uniquely designed furniture
and home accesoiries.
Foto: Boyden van den Berg

Former Naval Base Willemsoord (“Oude
Rijkswerf Willemsoord”)
The unique Willemsoord complex, which
used to be the shipbuilding and maintenance yard of the Royal Netherlands
Navy, is now a beautiful monumental 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, Willemsoord houses a variety of entrepreneurs,
restaurants, nautical and cultural institutions, 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 Bonaparte 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 Willemsoord 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 workshop, and the sail and boiler manufacturers.

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.

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

Bekijk de website voor de meest
actuele informatie.

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.

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

