
Trailerhelling bij Fort Westoever - Den Helder 
 
Aanrijroute 
Je rijdt op Den Helder aan via de N250 (je hebt het Noordhollandsch Kanaal aan je rechterhand). 
Ongeveer 160 meter vóór de Burgemeester Visserbrug sla je linksaf naar “Fort Westoever”. Daar is 
een openbare trailerhelling. Het water dat naar die trailerhelling toeleidt is vrij ondiep (ongeveer 1 
meter). De helling is perfect voor Drascombes. 

 
 
Parkeren: 
Parkeren kan normaliter bij de trailerhelling zelf. Het is een openbare en gratis helling maar er is wel 
een slagboom bij de ingang van het terrein. Die staat overdag gewoon open. Het terrein oprijden kan 
tussen 06:00 en 23:00 uur. Tussen 23:00 en 06:00 kun je alleen uitrijden. 
 
Alternatieve parkeermogelijkheid 21 september 2019: KMJC 
Op 21 september 2019 wordt vanuit de KMJC de Dorus Rijkers/Pride of the Fleet-tocht gevaren. 
Deelnemers kunnen hun auto plus trailer parkeren op het terrein van de KMJC. Als je met bemanning 
vaart dan kan de een de auto plus trailer naar de KMJC rijden terwijl de ander de boot omvaart.  
Voor solozeilers zijn er die dag vast wel mensen bij de KMJC die even als pendeltaxi willen fungeren. 
De KMJC ligt op (bewaakt) Marineterrein, dus draag voor de zekerheid een legitimatiebewijs bij je.  
 
Trailerhelling - KMJC 
Vanaf de trailerhelling is het ongeveer 0,5 NM naar de Koopvaardersschutsluis. Die sluis draait 
normaliter 24 uur per dag, 7 dagen per week. 
Tussen de trailerhelling en de sluis ligt de Burgemeester Visserbrug (VHF 22, zelfde marifoonkanaal 
als de sluis). Die brug draait op zich ook 7x24 uur, echter met een aantal "spertijden". Op het zoute 
gedeelte krijg je na de sluis de Moormanbrug. Ook die draait 7 x 24 uur, met een aantal spertijden.  
Tip: zet de masten na het te water laten van de boot pas na passage van de Visserbrug. Dan hoeft die 
brug niet voor jou te draaien (en jij niet op die brug te wachten...).  
 
De route tussen de trailerhelling en de KMJC is iets minder dan 2 NM. Afhankelijk van hoe snel de 
sluis schut moet je rekening houden met in totaal maximaal 45 à 60 minuten. 
 
Aandachtspunt: ten noorden van de Moormanbrug moet worden uitgeluisterd op VHF 62 
(Verkeerscentrale Den Helder). 
 
Meer info: Roel Smidt, smipro@gmail.com 



 



Gegevens bruggen en sluis:  
 

Naam Contact Doorvaarthoogte / bedientijden 
Burgemeester Visserbrug 
 

VHF 22 of 
(0223) 61 32 92 

Beweegbare brug, doorvaarthoogte gesloten 3,04 
meter NAP 
Bedientijden: 
maandag t/m donderdag 
00.00 - 07.00 uur, 08.30 - 16.00 uur, 17.00 - 24.00 uur. 
vrijdag: 
00.00 - 07.00 uur, 08.30 - 24.00 uur. 
zaterdag, zondag en feestdagen 
00.00 - 24.00 uur. 

Koopvaardersschutsluis als Visserbrug Bedieningstijden: gehele jaar 00.00 - 24.00 uur. 
Vice Admiraal Moormanbrug 
 

VHF 18 of 
(0223) 65 21 29 

Beweegbare brug, doorvaarthoogte gesloten 3,32 
meter NAP  
Stremmingstijden 
maandag t/m donderdag 
07.00 - 08.45 uur (met eenmalige opening van max. 10 
minuten om 08.05 uur), 16.00 - 17.00 uur 
vrijdag 
07.00 - 08.45 uur (met eenmalige opening van max. 10 
minuten om 08.05 uur). 

 
Zie deze link voor alle info: http://www.portofdenhelder.eu/nl/bruggen-en-sluizen-0  
 
Alternatieve helling: 't Kuitje 
Als alternatief is aan de Waddenzeekant de trailerhelling van Zeevisvereniging 't Kuitje (te bereiken 
via de weg over de Kooysluis). Dat is geen openbare helling, maar de secretaris van die vereniging 
had tot voor kort een Drascombe Coaster. Daarom kunnen "Drassers" er zo nodig op de 21e zonder 
problemen terecht. Van die helling is de afstand naar de KMJC ongeveer 3 NM. Zonder bruggen of 
sluizen maar met stroom tegen toch ook gauw 45 à 60 minuten. Aandachtspunt: die helling is met 
glibberprut en Waddenstroming wat "avontuurlijker" dan de helling bij Westoever. Ook staan auto 
en trailer daar een stuk eenzamer dan bij Westoever of bij de KMJC. 
 

 



Overzicht 

 


