
 

 

 

 

 
 

Omschrijving route: 

 Start route: Zandkreekweg ter hoogte van De Uyterton (Marsdiepstraat 500 - Den Helder) 
Aansluiting voor De Zeester: sla bij het verlaten van De Zeester rechtsaf op de Marsdiepstraat en sla 
vervolgens rechtsaf de Zandkreekweg op  

 Steek vanaf De Uyterton over naar de andere kant van de Zandkreekweg, loop een klein stukje 
rechtdoor en sla dan linksaf. 

 Ga rechtsaf de ‘Duinhof’ in   

 Sla aan het einde van de ‘Duinhof’, linksaf naar ‘Duindal’ (u loopt hier een stukje dezelfde route als 
wandelroute 1), maar u slaat op ‘Duinbrink’ rechtsaf. 
Let op: er zijn hier geen stoepen, u loopt dus op de straat. Op vrijdag staan hier de grijze en groene 
containers op straat, u kunt deze route daarom beter niet op vrijdag lopen.  
 

 Sla rechtsaf de ‘Haringvlietweg’ op en volg de weg tot de Marsdiepstraat.  
Ga daar links het voetpad op. 
Doe tip: maak een uitstapje naar het winkelcentrum, er kan koffie/thee met appeltaart genuttigd 
worden bij de DA drogist of ijs gegeten worden voor Albert Heijn  
Doe tip: maak een uitstapje naar de bibliotheek (er is een lift) 
Tip: er staan hier diverse bankjes om even uit te rusten en rond te kijken 
Aansluiting voor basisschool Trimaran, peuterspeelzaal Hummeltjeshonk en BSO vliegende vissen 
 

 Steek het fietspad over (laag stoepje) 

 Sla voor de brug bij de blikvanger rechtsaf over het fietspad naar het schelpenpad  
Let op: er zijn 2 schelpenpaden, neem het linker schelpenpad 

 Vervolg de route over het schelpenpad tot op de Waddenzeestraat 
Aansluiting voor Zorggroep Tellus locatie ‘De Groene Vecht’  

 Sla rechtsaf op de Waddenzeestraat en sla vervolgens rechtsaf het schelpenpad op. 

 Volg het schelpenpad helemaal tot het einde. 

 Ga dan het fietspad op en ga over de brug. 
Vraag: Wat staat er op de brug? ‘De werkelijkheid leidt telkens weer tot het verlangen’. De brug is 
ontworpen door Ruud van de Wint. 

 Vervolg het pad, dit wisselt van asfalt naar schelpenpad (let op: links is water!) 

 Volg het schelpenpad tot het einde. 

 U bent nu op het startpunt van de route.  
 

U kunt vanaf deze route aansluiting vinden op wandelroute 1 (rood/vlinder) en 4 (blauw/vogel).  
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/

