
Reis mee langs de indrukwekkende 
restanten van de Atlantikwall in 
het waddenkustgebied. Bekijk de 
bunkers, stellingen en loopgraven 
en beleef dit oorlogsverleden tijdens 
een 3-daagse spannende zoektocht 
door Noord-Holland en Friesland.

De waddeneilanden en delen van de waddenkust, zoals Den 
Helder, de Afsluitdijk en stellingen bij Delfzijl en Termunten 
maken deel uit van de Atlantikwall. Deze verdedigingslinie van 
beton en staal langs de Atlantische kust werd door de Duitse 
bezetter gebouwd tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Dit ‘schurende’ militaire erfgoed is lange tijd verwaarloosd 
geweest of was in gebruik als stal, opslagplaats of vakantie-
huisje. Pas de laatste jaren zijn er op veel plekken weer delen 
van de Atlantikwall toegankelijk en beleefbaar gemaakt. Ga op 
een spannende zoektocht langs deze plekken in Noord-Holland 
en Friesland en beleef de verhalen achter dit fascinerende 
erfgoed. 

DAG 1
BELEEF MARINESTAD 
DEN HELDER
Je bent te gast op de voormalige marinewerf Willemsoord, de 
vroegere scheeps- en onderhoudswerf voor de Koninklijke 
marine. Toch was keizer Napoleon Bonaparte die in 1811 
persoonlijk bevel gaf voor de bouw van de haven. Na 170 
jaar vertrok de marine. Gelukkig is dit monumentale deel van 
de stad behouden gebleven. Vandaag de dag zijn er tal van 
nautische en culturele instellingen gehuisvest en is er een 
uitstekende horeca te vinden in de monumentale panden.

Maak een rondwandeling over de voormalige Rijkswerf en 
bezoek onder meer het Marinemuseum, waar je kennis kunt 
maken met 500 jaar marinegeschiedenis. Lichtschip Texel 
(nr. 10) ligt aangemeerd aan de zuidzijde van het terrein, 
daarnaast is de lichtmast van lichtschip Texel (nr. 11) op het 
terrein te vinden. Op het uitgestrekte terrein zijn verder 
schouwburg De Kampanje en het Nationaal Reddingmuseum 
Dorus Rijkers gevestigd. Sinds 2014 is er een openluchtpodium, 
gemaakt van sluisdeuren, op het terrein te vinden. In Den 
Helder zijn voldoende overnachtingsmogelijkheden, bv. hotel 
Lands End. Of kies voor de kustwachttoren in Huisduinen, 
die omgetoverd is tot een schitterend appartement met 
adembenemend uitzicht over land en zee.

SPANNENDE ZOEKTOCHT
LANGS ATLANTIKWALL 

IN WADDENGEBIED
Beleef hoe Vlieland onderdeel werd 
van de Duitse verdedigingslinie. 

Het Kazemattenmuseum: slechts 225 
Nederlandse soldaten hielden hier zo’n 
17.000 Duitsers tegen. Een verhaal om 

trots op te zijn.



DAG 3
ATLANTIKWALL CENTRUM 
EN AFSLUITDIJK
Na het ontbijt is er een bezoek aan het nieuwe Atlantikwall 
Centrum. Dit museum, gehuisvest in het restant van een 
Duits officiersgebouw, vertelt het verhaal van de Tweede 
Wereldoorlog in Den Helder en van de Atlantikwall in het 
bijzonder. Centraal staan de bombardementen op de stad, de 
aanleg van de Atlantikwall, de vlucht en de evacuatie van de 
inwoners en de sloop van hun huizen. Een chronologische wand 
toont het verloop van de oorlog en een geografische wand 
geeft een indruk van de Atlantikwall in het Waddengebied.

Daarna reizen we door naar de Afsluitdijk. Dit beroemt water-
icoon sluit het IJsselmeer van de Waddenzee af en ligt tussen 
Noord-Holland en Friesland. De 32 kilo meter lange dijk speelt 
een belangrijke in de strijd tegen overstromingen. Tegelijk was 
de dijk een militaire vesting en spelen de hier gelegen militairen 
een heroïsche rol tijdens de Duitse inval. Als enige plek in 
Nederland wordt hier de Duitse opmars succesvol gestopt.

Die strijd staat centraal in het Kazemattenmuseum 
Kornwerderzand. In het museum worden de persoonlijke 
verhalen verteld en uitgebeeld. Ook zijn er exposities over de 
periode vanaf de bouw van de Afsluitdijk tot en met de periode 
van de ‘Koude Oorlog’. Een onderdeel van deze expositie is de 
aandacht van Kornwerderzand als Atlantikwall locatie. Loop 
mee met een van de instaprondleidingen om meer van de 
verhalen van Kornwerderzand te horen. 

TIJD VOOR EEN EXTRA DAG?
Harlingen is goed te combineren met een dagtrip naar de 
waddeneilanden Terschelling of Vlieland. Ook de historische 
binnenstad van Leeuwarden, in 2018 de Culturele Hoofdstad 
van Europa, is een bezoek meer dan de moeite waard. En vanuit 
vrijwel alle stadjes aan het IJsselmeer is het mogelijk een boot-
tocht te maken, genietend van een lunch of diner aan boord.

DAG 2
RUSSENOORLOG OP TEXEL
’s morgenvroeg vertrek je per ferry naar het eiland Texel. 
Met ruim 500 militaire bouwwerken was Texel voor de 
Duitse bezetter een sterk steunpunt in de Atlantikwall. In 
het Luchtvaart- en Oorlogsmuseum (LOMT) is hier veel over 
te vinden. Het museum heeft een interessante fietsroute 
uitgezet langs de restanten van de Atlantikwall op Texel. Die 
voeren langs enkele bunkers, waaronder de uitkijkpost van 
de zuidbatterij op de Loodsmansduin en enkele bunkers in de 
buurt van het museum zelf.

In het LOMT is ook een permanente tentoonstelling over de 
‘Russenoorlog’. Tijdens de opmars van de Duitse legers in 
Rusland werden er veel krijgsgevangenen gemaakt. Zij kwamen 
onder erbarmelijke omstandigheden in kampen terecht. Om 
aan die ellende te ontsnappen, meldden veel Russen zich aan 
voor ‘vrijwillige’ Duitse dienst. Zo kwam een groep Georgiërs op 
Texel terecht om de Atlantikwall te bemannen.

Het verhaal over deze Georgiërs heeft weinig aandacht gekre-
gen in de Nederlandse oorlogsgeschiedenis. Maar nog altijd 
komt elk jaar een aantal Georgiërs naar Texel om de opstand te 
herdenken. Zij bestrooien de graven met wat aarde uit hun va-
derland op de erebegraafplaats Loladze Texel. Je bezoekt deze 
indrukwekkende plek om vandaaruit weer af te reizen naar Den 
Helder waar we overnachten op dezelfde locatie als de eerste 
nacht. Dineer met uitzicht over de havens van Den Helder, het 
Marsdiep en het eiland Texel in veerhuis Lands end waar u bij 
helder weer kunt genieten van de zonsondergang. 
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Verken Willemsoord, het prachtige 
monumentale deel van Den Helder. 

Atlantikwall Centrum in Den Helder.

Stap even uit het militaire erfgoed geniet 
van een hapje, drankje en een prachtig 

uitzicht in het Afsluitdijk Wadden Center.


