1

3

2

Legenda
23
Helderse

Kanoroute

15 Km Dorpsroute

Stelling Den Helder

Winkels

Route aanduiding

Restaurant

VVV kantoor

Doorvaarbare duiker/brug

Uitkijkpunt

Startpunt/kanoverhuur

Musea

4

Parkeergelegenheid

www.denhelderwaterbreed.nl

Info en activiteiten langs
de Dorpsroute
1 Camping

‘t Noorder Sandt

2 Golfbaan Ooghduyne

Deze aan de kanoroute gelegen
familiecamping heeft beschutte
velden met afgebakende
plaatsen, en zeer veel
recreatiemogelijkheden zoals
een zwemparadijs ’t Spetternest
met glijbaan en minimanege.  
Dé plek om te genieten van je
welverdiende vakantie!

Golfbaan Ooghduyne is een aantrekkelijke golfbaan dicht bij
de duinen, het strand en de zee. De baan heeft de A-status
en een uitstekende kleedaccommodatie en een voortreffelijk
restaurant. Voor de geoefende Golfer is de Par 70 baan,
door de altijd aanwezige wind, een uitdaging. Door de
gunstige ligging is de baan vrijwel het hele jaar bespeelbaar.
Om kennis te maken met de golfsport en het perfectioneren
van uw spel is de Par 3, Family Golfbaan uitermate geschikt.

3 Julianadorp

Prachtige Natuur

De dorpsroute leidt je langs
het landelijk gelegen Julianadorp.
Begin 20e eeuw vestigden de eerste
bloembollentelers uit de buurt van
Haarlem en Lisse zich in deze omgeving.
Een deel van de route gaat langs
bollenvelden waar je in de juiste periode
geniet van de kleuren en geuren van
de bloemen.

Het Routepaaltje

De bewegwijzering van de
routes bestaat uit bruine
kunststof palen met ronde
markering (zie links). In de
bovenste markering vind je
Helderse
het Kanoroute-logo (rechts) Kanoroute
met knooppuntnummer;
eronder de pijlen die rechtdoor,
naar links of rechts wijzen in de
kleur van de te volgen route.
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Julianadorp is door mr. P. Loopuyt
gesticht in 1909 en in datzelfde jaar
gaf koningin Wilhelmina toestemming
het dorp de naam Julianadorp te
geven. Julianadorp heeft ongeveer
14000 inwoners. ‘s Zomers zorgen,
veelal Duitse, toeristen voor ruim
900.000 overnachtingen per jaar. In het
gezellige oude centrum vindt u diverse
horecagelegenheden, winkels en worden
diverse evenementen georganiseert.

De verschillende Routes
Het Helderse Kanoroutenetwerk bestaat uit 4 routes.

Stad- en Stellingroute (6 km)
Boerenlandroute (12 km)
Dorpsroute (15 km)
Natuurroute (4 km)

Onderleiders

De Boerenlandroute verbindt de watergangen van
Julianadorp met Den Helder. Naast dit ‘stedelijke
water’ zijn er nog twee waterstromen die altijd
gescheiden van elkaar blijven: het natuurlijke
duinwater en het water dat in de agrarische sector
wordt gebruikt. Het water van de akkers wordt via
ondergrondse watergangen (‘onderleiders’) onder
de kanoroute afgevoerd. Het schone duinwater
blijft zo behouden in de diverse natuurgebieden.

www.HelderseKanoroutes.nl

Algemene regels

• Wanneer je een recreatievisser
nadert probeer dan het
visgebied zo ruim als mogelijk
te passeren.
• Afval dien je te allen tijde in
de kano mee te nemen en
bij aankomst in de daarvoor
bestemde vuilnisbakken te
deponeren.

