
1

3

4

 
www.denhelder.nl/waterbreed

www.welkomindenhelder.nl

2

Legenda

4 Km Natuurroute

Route aanduiding

Doorvaarbare duiker/brug

Startpunt/kanoverhuur

Restaurant

Uitkijkpunt

Parkeergelegenheid

Helderse
Kanoroute

23



1  De Helderse Vallei
De Helderse Vallei is een natuurcentrum naast bos, vlakbij strand 
en bijzondere natuurgebieden en is de poort naar recreatiegebied 
Mariëndal! In het bezoekerscentrum vindt u informatie over de 
natuur en de activiteiten in de omgeving, er is een gezellige 
kinderboerderij en een hoge uitkijktoren met een prachtig weids 
uitzicht over de omgeving.

2  De KlimVallei
In recreatiegebied Mariëndal ligt De KlimVallei, verscholen in 
de bossen. De KlimVallei is een Eco- Klimpark met uitdagende 
hindernissen op 4 en 8 meter hoogte. Doordat je je steeds tussen 
de bomen bevindt, heb je het idee een ware Tarzan te zijn, die van 
boom tot boom zwaait. Het klimpark is aangelegd met volledig 
respect voor de natuur.

3  De Pannenkoekenvallei
Op een steenworp afstand van De KlimVallei ligt een 
bijzonder restaurant in recreatiegebied Mariëndal.
De Pannenkoekenvallei is gebouwd van natuurvriendelijke 
materialen en met een uitstekende menukaart. Een prettige 
plek voor ontspanning en ontmoeting voor jong en oud.

Prachtige Natuur
De Natuurroute is gelegen nabij de Helderse duinen, een duin- en 
bosgebied van ruim 800 hectare, dat bestaat uit een duinlandschap 
met lage duintoppen, een duinmeertje, duinvalleien en bossen. Samen 
met de Noordduinen vormt het een eldorado voor bijzondere planten 
en vogels. Al varende doorkruis je het recreatiegebied Mariëndal en 
een gebied voor bollenteelt waar je in de juiste periode kunt genieten 
van de kleuren en geuren van tientallen bollensoorten.

Info en activiteiten langs
             de Natuurroute

www.HelderseKanoroutes.nl

4  Camping ‘t Noorder Sandt
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! 

De verschillende Routes
Het Helderse Kanoroutenetwerk
bestaat uit 4 routes. 

 Stad- en Stellingroute (6 km)

 Boerenlandroute (12 km)

 Dorpsroute (15 km)

 Natuurroute (4 km)
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Het Routepaaltje
De bewegwijzering van de routes 
bestaat uit bruine kunststof palen 
met ronde markering (zie links). 
In de bovenste markering vindt 
u het Kanoroute-logo 
(rechts) met knooppunt-
nummer; eronder de 
pijlen die rechtdoor, naar 
links of rechts wijzen in 
de kleur van de te 
volgen route. 

Algemene regels
•	 Wanneer	u	een	recreatievisser	

nadert probeer dan het 
visgebied zo ruim als mogelijk 
te passeren.

•	 Afval	dient	u	ten	alle	tijden	
in de kano mee te nemen en 
bij aankomst in de daarvoor 
bestemde vuilnisbakken te 
deponeren.


