
 

 

 

 

 

 
Omschrijving route: 

 Start route: Marsdiepstraat ter hoogte van De Zeester (Marsdiepstraat 300 - Den Helder) 
Aansluiting voor bewoners en bezoekers van De Zeester  

 Loop recht tegenover De Zeester de ‘Falga Tuinen’ in 
Vraag: Wat voor gebouw stond hier? Oude wijkhuis 
Vraag: Wat voor bomen staan hier? Iep, Es 
Vraag: Welk gebouw staat naast de Falga Tuinen? H & O kleindieren, kleindiersportvereniging 
Let op: het water op de Falga Tuinen is niet geschikt om te drinken! 
Doe tip: breng een bezoek aan de ‘Tuin van Overvloed’, deze tuin is te vinden aan het einde van de 
Falga Tuinen, dit is een ontmoetingstuin.  

 Sla na de Falga Tuinen linksaf en loop verder over de stoep (Markstraat) 

 Loop aan het einde van de straat een klein stukje naar links en steek bij de verkeersdrempel over, ga 
dan rechts over de stoep verder 

 Sla links de Dommelstraat in, hier is het Cruyff Court te zien 

 Steek naar rechts over, over de verkeersdrempel (naast de Troubadour); sla aan het eind van het 
pad rechtsaf (dit is de Eemstraat) 
Aansluiting voor De Troubadour 
Vraag: Welke boomsoorten groeien hier? Sorbus, prunus, kastanje  

 Sla aan het einde van de straat linksaf de Texelstroomlaan op en steek over bij de verkeersdrempel 
Let op: de Texelstroomlaan is een drukke weg 
Aansluiting Den Koogh: volg de Drs. F. Bijlweg, vervolgens de Flevostraat en pak de route op de 
Texelstroomlaan op (sla rechtsaf op de Texelstroomlaan)  

 Sla linksaf de Scheldestraat in 
Vraag: Wat stond hier vroeger? Een kleuterschool, daarna de bibliotheek, verderop stond de sporthal 
en aan het einde van de Scheldestraat stond de Albert Heijn. 

 Sla aan het einde linksaf de Marsdiepstraat op 
Doe tip: Maak eventueel een uitstapje naar het winkelcentrum aan de Marsdiepstraat. Op 
woensdag is hier markt. Er zijn hier ook bankjes om te zitten. Er kan koffie/thee met appeltaart 
genuttigd worden bij de DA drogist of ijs gegeten worden voor Albert Heijn.  

 Vervolg de route over de Marsdiepstraat en steek de weg rechtdoor over en vervolgens iets 
verderop nogmaals rechtdoor de weg vervolgen. U komt nu uit op het startpunt van de route. 

 
U kunt vanaf deze route aansluiting vinden op de wandelroutes 1 (rood/vlinder) en 3 (geel/bloem). 
Meer informatie en de routekaarten zijn te vinden op www.deheldersevallei.nl.  
 
Het Groene Lint is mogelijk gemaakt door het programma Betrekken bij Groen van de Provincie Noord-Holland en Convenant Wijkaanpak-Plus.  

http://www.deheldersevallei.nl/

