
NFO-Excursie 5 oktober 2014 
 
De voltallige excursie-commissie heeft unaniem besloten dat de najaarsexcursie in Den Helder en 
omgeving zal plaatsvinden.  

 
 
Start excursie 
Fotohutters start 8:00 uur bij kijkscherm Oostoever. 
Overige deelnemers om 9:00 uur verzamelen op de parkeerplaats bij Duinoord, Jan Verfailleweg 622 in Den 
Helder. 
 
Lunch 
Bij Duinoord, Jan Verfailleweg 622 in Den Helder van 13:00 tot 14:00 uur. 
 
Fotohut 
Routebeschrijving 
Vanaf de N9 uit de richting Alkmaar of de N250 vanuit Den Helder volgt u de borden naar Leeuwarden en 
Industrieterrein Oostoever. Al snel na het viaduct slaat u linksaf bij de rotonde. Net over de brug aan uw 
rechterhand ziet u een kijkscherm en het parkeerplaatsje. 
 
Naar de hut 
De hut ligt in het zuidelijke puntje van industrieterrein Oostoever, Oostoeverweg te Den Helder. Net over de brug 
ziet u een kijkscherm en een parkeerplaatsje. Klim over het damhek en loop 50 meter in zuidelijke richting. Daar 
is links de in de aardenwal ingebouwde hut. Met de sleutel uit het sleutelkastje maakt u de deur open. Klim eerst 
zelf naar binnen en pak dan uw spullen. Let op, doe eerst de deur dicht en open dan pas de luiken. 
 
Paklijst 
- Warme kleding (van stilzitten word je altijd koud) 
- Rijstzak en eventueel statief. 
 Wel is er binnen 1 kilometer een McDonald’s en een benzinestation. 
- In de hut is geen sanitaire voorziening, gebruik een plasfles of iets dergelijks (zelf regelen). 
 Plassen buiten kan ook, maar doe dat niet te dicht bij de hut. 
- Zakje om afval mee terug te nemen. 

‘t Kuitje 

Kijkscherm 

Fotohut 

Huisduinerpolder 

Nogal Wiedus 

Strand 

Harmplas 

Kijkscherm 1 

Kijkscherm 2 

Voormalige 
vuilnisbelt 

Mc Donalds 

Duinoord 



Gebruikschema fotohut 
 

   08:00 - 10:00 10:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 16:00 16:00 - 18:00 

Otte Zijlstra 06 1819 2606           

Wim de Groot 06 1312 6318           

Lidi de Boer 06 3760 2750           

Marit Korthouwer 06 1060 0950           

Evelyne Meijssen 06 3372 3158           

Edwin Rem 06 1860 9439           

Piet Oudejans 06 1388 2279           

Rob Struyk 06 4258 4477           

Ed Stam 06 5168 8276           

Muriel Polet 06 3330 6786           

Wiebe Bosma 06 5059 9143      

Jacco Rens 06 5247 8804      

 

Bel bij calamiteiten of brandende vragen boswachter Chris van der Vliet, 0223-615460 of 06-51578254. Uw 
ervaringen en opmerkingen horen we graag. Mail ze naar Do van Dijck: d.vandijck@landschapnoordholland.nl 
 
We nodigen u uit geslaagde foto's op de faceboekpagina van Landschap Noord-Holland te zetten, zodat 
anderen kunnen mee genieten van uw foto's.   
www.facebook.com/landschapnoordholland 
 
Kijkscherm bij Oostoever 
Vlak bij fotohut. Fotograferen vanaf rijstzak met lange lens. In/bij de sloot soms vlinders en libellen. 
 
‘t Kuitje 
Mooi waddenlandschap. 
Fotograferen van vogels met lange lens. 
Soms zeehonden. 
Waddenflora en aangespoelde objecten voor macro. 
 
Voormalige vuilnisbelt 
Duingebied met “lage” begroeiing, waar zich veel kleine trekvogels in verstoppen. De plek van de Daurische en 
Langstaartklauwier, maar ook Sperwergrasmus, Robotap, Bonte Vliegenvanger e.d. 
Bijzondere plantengroei en paddenstoelen.  
Parkeren op hoek Middenvliet / Zanddijk en daar de helling op het duin in. 
 
Kijkscherm 1 en 2 
Voor fotografie minder geschikt, maar het pad er naar toe en de omgeving kan leuk zijn voor macro. 
 
Donkere duinen 
Duingebied met “hoge” begroeiing.  
Paddenstoelen. 
 
Harmplas 
Zowel voor lange lens als macro. 
 
Strand 
Behoeft geen toelichting. 
 
Nogal Wiedus 
Buitengewoon geschikt om op te steken voor een kop koffie. 
Op de dijk aan het water bekende plek voor Paarse Strandloper en andere steltjes.  
Voor macro-ers mooie details van aanspoelsel. 
Mooie luchten. 
Uitzicht op de Noorderhaaks, waar bij laag water altijd zeehonden liggen.  
 
Huisduinerpolder 
Landschappelijk met soms leuke vogelsoorten, lange lens. 
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