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Legenda

6 Km Stad en Stellingroute

Route aanduiding

Doorvaarbare duiker/brug

Startpunt/kanoverhuur
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Winkels

Recreatiebaden

VVV kantoor

Parkeergelegenheid

Stelling Den Helder

Restaurant

Uitkijkpunt

Musea



1  Willemsoord
Den Helder heeft een bijzondere verdedigings-
linie die midden door de stad loopt. Deze 
Stelling is aangelegd om Willemsoord, ooit de 
haven en scheepswerf van onze marinevloot, 
tegen aanvallen vanaf het land te beschermen. 
Willemsoord is fraai gerestaureerd en huisvest 
een diversiteit aan ondernemers en nautische 
en culturele instellingen. Een bezoek aan 
Willemsoord staat dan ook garant voor een 
gezellig dagje uit! 

2  Fort Westoever
Fort Westoever is gebouwd rond 1825 ter  
verdediging van het net aangelegde Noord-
Hollands kanaal tegen aanvallen op de haven 
van Den Helder. In 1954 is het fort overgenomen 
door de Koninklijke Marine. Zij bouwden in het 
fort een noodstroomdieselcentrale. Fort Westoe-
ver is de laatste schakel in het snoer van forten, 
doorgang naar Willemsoord en buitenhaven. Het 
fort zal worden ontwikkeld tot een toeristische, 
recreatieve bestemming (vanaf 2014/2015).

3  Fort Dirksz Admiraal
Fort Dirksz. Admiraal is een levend geschiedenis- 
boek. Van 1812-1813 werd het fort door de 
Fransen gebouwd. In 1880-1890 werd het fort 

De verschillende Routes
Het Helderse Kanoroutenetwerk bestaat uit 4 routes. 

 Stad- en Stellingroute (6 km)

 Boerenlandroute (12 km)

 Dorpsroute (15 km)

 Natuurroute (4 km)

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.

Sluisje
Dirksz
Admiraal

In de fortgracht van Fort Dirksz. Admiraal liggen 
twee stuwen achter elkaar en vormen een soort 
sluis, waarin een bootje/kano kan schutten. 
De sluis werkt met een pasjes systeem. Pasjes 
zijn te verkrijgen bij alle startpunten van de 
verschillende routes en de VVV.

Informatie over
de Stad- & Stellingroute

voorzien van bomvrije onderkomens. Tijdens 
de Duitse bezetting werd het fort omgebouwd 
tot luchtdoelbatterij. Veel objecten zijn nog 
zichtbaar en het fortlandschap is bijzonder 
door de hoge ecologische- en natuurwaarde. 
Een dwarsdoorsnede van het fort zal worden 
hersteld waarmee de geschiedenis herleeft 
(vanaf 2014/2015).

4  Fort Erfprins
Fort Erfprins is met 49 hectare niet alleen het 
grootste fort, maar heeft ook de langste  
bomvrije kazerne  van Nederland. Het is een 
5-hoekig gebastionneerd fort met 3 ravelijnen 
en enveloppe. In de jaren zeventig van de 
vorige eeuw is een gedeelte van het zeefront 
verdwenen vanwege de verhoging van de 
Zeedijk. Tot vandaag de dag wordt het fort 
gebruikt door Defensie.  Aan de zuidzijde van 
Fort Erfprins bevinden zich de restanten van 
het oudste nog aanwezige verdedigingswerk 
van de Stelling Den Helder: Batterij Kaaphoofd.

Fort Kijkduin (museum en zeeaquarium), Fort 
Harssens en Fort Oostoever maken eveneens 
deel uit van Stelling Den Helder, maar grenzen 
niet direct aan de route.
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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 vind je 
het Kanoroute-logo (rechts) 
met knooppuntnummer; 
eronder de pijlen die rechtdoor, 
naar links of rechts wijzen in de 
kleur van de te volgen route. 
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