
Doortraproute   Start: Quelderduin, Schootenweg 2a,  
Den Helder 

Voor het clubgebouw (bij tennisbanen)  
Rijrichting:  (tegen de klok in) 

..  = Fietsknooppunt

1. Start voor clubgebouw (bij tennisbanen)  
en ga zuidwaarts 

2. Direct voorbij het clubgebouw rechtsaf naar 
fietspad 

3. Fietspad 358 meter volgen, voor het tweede 
bruggetje linksaf 

4. Bordjes volgen naar 20  

5. Bij 20  rechtdoor, Liniepad volgen langs 
bunkers 

6. Bij kruispunt rechtsaf naar Middenweg  

7. Ga na 645 meter, bij de 2e rotonde linksaf  
naar Polderweg  

8. Fietspad blijven volgend tot over de  
Postbrug/dijk, weg over rechtsaf naar 
Kanaalweg 

9. Bij groot kruispunt met stoplichten na de 
eerste oversteek linksaf naar Willemsoord 
richting Tessels boot  

10. Vóór loketten Teso linksaf naar 03 , richting 
Veerhuis Lands End.   

Bezienswaardigheden
Een prachtige route fietsen langs 
cultuur en door de natuur van  
Den Helder. 

Fiets langs forten en bunkers 
over de Liniedijk. Langs mooie 
highlights van Den Helder 
waaronder een watertoren van 
meer dan 110 jaar oud. Het unieke 
complex Willemsoord, een prachtig 
monumentaal deel van Den Helder. 
Vanaf dat punt gaat u het achterland 
van Den Helder verkennen. Een 
promenade van 5 km lang tot aan 
Fort Kijkduin. Hierna vervolgt u de 
route over de Grafelijkheidsweg  
waar u kans heeft op een mooi 
plaatje van Schotse Hooglanders  
die daar grazen.  

Geniet van de duinen en het refugium, 
waar sportvelden omgevormd werden 
tot nieuwe natuur. Allemaal prachtige 
stukjes natuur waar u van kunt 
genieten als u er doorheen fietst.  

Laat u meevoeren door het mooie  
Den Helder.

Opletpunten
Bij routepunt 7:
Kruispunt watertoren erg druk
Bij routepunt 9:
Oversteek Kanaalweg/Het Nieuwe Diep 
langs Willemsoord, onoverzichtelijk
Bij routepunt 10:
Oversteek bij de loketten veerboot naar 
Texel, erg druk

Den Helder 21,5 km



DOORTRAPROUTE

DEN HELDER 21,5 KM
23. Na 200 m schuin links naar Linieweg 

24. Bij de T-splitsing linksaf en bij de rotonde 
rechtsaf naar Marsdiepstraat 

25. Bij de volgende rotonde linksaf naar 
Waddenzeestraat 

26. Fietspad langs de Waddenzeestraat blijven 
volgen, na 500m zijstraat oversteken en links 
aanhouden, (over viaduct) tot groot kruispunt 
met verkeerslichten (Schootenweg) 

27. Oversteken en gelijk weer linksaf (terug) langs 
de Waddenzeestraat 

28. Na 85 meter rechtsaf en bij de Y-splitsing  
weer rechts naar Quelderduyn 

29. Fietspad vervolgen tot eind-/startpunt.

Horeca & Rustpunten
Veerhuis Lands End bij veerboot Texel.
Na Zeepromenade voor afslag 
Grafelijkheidsduinen recht door naar 
Nogal Wiedus. Duinoord’s Steakhouse, 
Jan Verfailleweg na fietspad in de 
duinen. Pannenkoekenhuis en snackbar 
bij de Helderse Vallei.

Zoek op internet en www.rustpunten.nu 
naar openingstijden en -perioden.

LEGENDA

..  Fietsknooppunt

1-2 Hier wijken we af van de fiets-
knooppunten. Dit verwijst naar het 
nummer in de routebeschrijving.

20

05 12-29

1-3 5-7

8-9

10 03

11. Van 03  naar 05  over de Zeepromenade 

12. Bij 05  rechtdoor tot Duinoord’s 
Steakhouse 

13. Na Steakhouse Duinoord rechtsaf naar 
fietspad richting Mariëndal Struinnatuur. 

14. Einde fietspad rechtsaf daarna 1e linksaf  

15. Fietspad blijven volgen tot het pannen koek-
restaurant/snackbar Donkere Duinen  

16. Bij de verkeerslichten rechtsaf naar Jan 
Verfailleweg 

17. Bordjes knooppunt 4 volgen linksaf naar 
Bremstraat, linksaf naar Brug Hengestepad 
en rechtsaf naar Streepjesberg, 
Paddenstoel (Den Helder centrum) 

18. Na de voetbalvelden rechtdoor 

19. Aan het eind links aanhouden naar 
Duinweg tot Huisduinen 

20. Duinweg oversteken en fietspad rechtsaf 
naar Tuintjesweg volgen 

21. Bij het kruispunt schuin rechts naar 
Huisduinerweg 

22. Na 700 meter, voor de brug rechtsaf 
fietspad op, na de bocht op de Linieweg 
rechtdoor



Bron: Kadaster

LEGENDA 
DOORTRAPROUTE

 Start:  
Quelderduin, 
Schootenweg 2a,  
Den Helder 

 Bankje

 Horeca/Rustpunt

..  Fietsknooppunt

 Opletpunt, lees 
vóóraf de 
routebeschrijving



Over Doortraproutes
Doortraproutes zijn comfortabele en  
leuke fiets rondjes van 20-25 km voor 
senioren. De routes zijn mooi en groen.  
Ze gaan zoveel mogelijk over ruime  
paden, rustige wegen, overzichtelijke 
kruispunten en kennen weinig obstakels.

Deze route is samengesteld door  
Team Sportservice. De route is proef 
gereden door een aantal ouderen en  
op een driewielfiets.

Meer Doortraproutes
U vindt alle Doortraproutes en  
meer informatie over het project op  
www.fietsersbond.nl/doortraproutes.

De routes op telefoon of GPS
Alle Doortraproutes zijn ook op uw  
telefoon te gebruiken, download hiervoor  
de Fietsersbond Routeplanner-app in de  
App Store of Google Play. Een GPX-
bestand voor uw GPS-apparaat vindt 
u op routeplanner.fietsersbond.nl, ga 
naar ‘voorgeplande routes’ en zoek op 
‘Doortraproute’.

www.teamsportservice.nl


