
Dit is Den Helder

Stap aan boord
Het Marinemuseum in Den Helder is dé plek waar je alles leert over de 
marine. In verschillende gebouwen én in een echte onderzeeboot nemen 

we je mee door de geschiedenis van de Koninklijke Marine. 

Of ervaar in het Reddingmuseum hoe het is om redder te zijn. Beleef de wilde 
zee met de vaarsimulator, ontdek hoe windkracht 10 aanvoelt in de windtunnel of 

vaar door de haven van Den Helder met een historische reddingboot. 

Stelling Den Helder
Den Helder dankt haar huidige vorm aan de Stelling van Den Helder. De stelling is 

grotendeels nog terug te zien in het landschap. Het is één van de oudste nog aanwezige 
militaire verdedigingslinies in Nederland en werd gebouwd in opdracht van Keizer Napoleon 

Bonaparte. De Stelling Den Helder bestaat uit zes forten, de Oude Rijkswerf Willemsoord en 
150 resterende bunkers. Vele van deze forten zijn te bezoeken waaronder Fort Kijkduin (met 
Noordzee aquarium). Hier beleef je twee eeuwen militaire geschiedenis. Verderop bevindt zich 
het Atlantikwall Centrum met een interactieve tentoonstelling over de oorlogsgeschiedenis 
van het Waddengebied en van Den Helder. 

Als belangrijkste marinestad van Nederland kan Den Helder 
omschreven worden als stoer en maritiem. Ontdek de nautische 

en cultuur historische kant van de stad en zie met eigen ogen wat 
deze stoere stad allemaal te bieden heeft.

De wandeling van  
  het Huizer Melkmeisje
De wandeling van het Huizer Melkmeisje is gebaseerd op een oud 
verhaal en voert langs historische locaties en panden in het oude 
centrum van Huizen.

In de zestiende eeuw was Huizen een arm boerendorp. De schrale zandgrond 
was weinig vruchtbaar en de boerenkinderen wisten wat honger was. 

Op een dag vestigde zich een vreemde boer in het dorp. Met zijn paard en 
drie koeien betrok hij de grootste boerderij. 

De boer besloot zijn melk aan de hongerige dorpsbewoners te verkopen. Maar hij 
vroeg woekerprijzen en bijna niemand kon zijn melk kopen. De gierige boer wilde 
zijn prijs niet laten zakken en gooide de liters melk die hij overhield in de waterput.

Op een mooie dag pakten donkere wolken zich samen boven zijn boerderij. Een 
bliksemschicht doorkliefde de lucht en een harde donderslag deed de boerderij op haar 
grondvesten trillen. De bliksem had zijn waterput getroffen. Over de randen van de put 
stroomde kokende melk. In het midden van die borrelende massa stond een jonge vrouw. 
Een volgende bliksemschicht raakte de boer in het hart en hij verdronk in de kokende melk.

De jonge, mysterieuze vrouw betrok de boerderij en ging dagelijks het dorp rond met een juk en 
twee emmers romige melk op haar schouders. Ze deelde de melk uit aan de arme gezinnen. Toen de 
bevolking flink was aangesterkt, verdween het Huizer Melkmeisje -zoals de dorpelingen haar noemde- 
weer plotseling. Hoewel, men beweert in het oude dorp dat ze af en toe nog weleens opduikt. In ieder 
geval is het de reden dat in het naambeeld en wapen van Huizen een melkmeisje staat afgebeeld. Met 
deze wandeling komt u veel van de Huizer historie te weten.

Informatie op www.huizen.nl >  
vrije tijd en toerisme. Wandelroute 
Melkmeisje: routesingooivecht.nl/
route/huizer-melkmeisje-2020.

Voor meer informatie over 
alle bezienswaardigheden ga 
naar www.denhelder.online 

Fotograaf: Bertil van BeekFotograaf: Bertil van Beek

Huizen
D
en

 H
eld

er

17Recreatiekrant Noord-Holland 2021


