
 

 

 

 

 

 
Omschrijving route: 

 Start route: De Helderse Vallei (De Helderse Vallei 9-11 - 1783 DA Den Helder) 

 Volg de weg vanaf De Helderse Vallei (bezoekerscentrum en kinderboerderij) langs het 
openluchttheater richting De KlimVallei en loop rechtsaf het fietspad op voor De 
PannenkoekenVallei. 
Let op: pas op voor fietsers! Honden mogen hier los lopen! 
Vraag: Wat voor bomen staan er langs dit fietspad? Eikenbomen, Elzen, Wilgenbomen 

 Steek de brug over (soms zijn hier kanoërs te zien op het water) en steek daarna de straat over. 
Vervolg de route over het fietspad.  
Vraag: Welke bomen staan hier langs het fietspad? Knotwilgen 
Vraag: Wat is er in en bij de sloot te zien? Diverse opties: waterlelie, gele lis, zwaan, eenden, 
meerkoeten 

 Steek over naar de stoep van de Boeierstraat en vervolg over de stoep. 

 Steek de straat over naar de Barkstraat. 

 Sla aan het einde van de Barkstraat linksaf de Zandkreekweg op.  
Steek de Zandkreekweg over bij het zebrapad naar de Marsdiepstraat 
Op de Marsdiepstraat kan gewinkeld worden en er staan bankjes om uit te rusten 

 Steek de weg rechtdoor over (gelijkvloers)  
Aansluiting voor bewoners van flats aan Dintelstraat (onder andere Esdégé-Reigersdaal)  

 Vervolg de route door de stoep te volgen.  

 Sla rechtsaf de Eendrachtstraat in 

 Steek de weg (Markstraat) rechtdoor over 

 Steek aan het einde van de weg de Texelstroomlaan over bij de oversteekplaats met zebra en 
waarschuwingslicht 
Doe tip: in het Buurthuis/multifunctioneel centrum Nieuw Den Helder kan koffie gedronken worden 
of in de speeltuin gespeeld worden 

 Vervolg de route over de stoep en steek rechtdoor de Geulstraat over via de verkeersdrempel  

 Steek de straat over bij het zebrapad en sla linksaf de IJsselmeerstraat in 
Aansluiting voor bewoners van Tellus locatie ‘De Lichtboei’  

 Vervolg de route op de IJsselmeerstraat  
Of: sla rechtsaf de Korvethof in en hou daar links aan, u komt dan uit op de Korvetstraat; dit loopt 
iets rustiger 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 Volg de IJsselmeerstraat,  steek rechtdoor over bij de Korvetstraat bij het zebrapad (hou aan de 
overkant links aan): voor u ligt nu de ‘IJsselmeertuin’, loop over de stoep langs de IJsselmeertuin.  
Doe tip: u bent van harte welkom om een bezoekje te brengen aan deze openbare tuin, die gebruikt 
worden door onder andere de basisscholen De Fontein en De Duynvaerder. 
Aansluiting Den Koogh: volg vanaf de Drs. F. Bijlweg de Annie Romein Verschoorlaan, sla op de 
IJsselmeerstraat  rechtsaf, steek bij de verkeerslichten over (naar links) en sla rechtsaf.  
Aansluiting voor De Fontein en De Duynvaerder. 
 

 Sla voor De Duynvaerder rechtsaf  
(let op: als u vanaf Den Koogh komt, slaat u na De Duynvaerder linksaf). 

 Ga verderop de brug over (deze is hobbelig) en sla linksaf. 

 Vervolg het pad en sla voor de brug rechtsaf, vervolg over het fietspad 
Aansluiting voor Kinderdagverblijf De Vuurtoren 

 Steek de Korvetstraat over en vervolg over het pad richting Mariëndal.  
Dit pad maakt ook onderdeel uit van het Noord-Holland pad. 
>>> Let op: pas op voor fietsers! 
 

 Steek de Doggersvaart over richting Mariëndal en volg het pad rechts tot aan het parkeerterrein 
Donkere Duinen. Of: volg na de oversteek over de Doggersvaart het fietspad dat naar links afbuigt 
en loop nog een rondje om het water. Volg daarna de iconen weer terug richting De Helderse Vallei. 
Tip: dit rondje kunt u ook afzonderlijk lopen vanaf het startpunt van deze route, maar dit staat niet 
aangegeven met de gele bloemen iconen op de weg. 

 U bent nu op het startpunt van de route.  
U vindt hier De Helderse Vallei, het openluchttheater, de uitkijktoren, De KlimVallei, de 
PannekoekenVallei en de kiosk Donkere Duinen.  

 
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/

