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Ferdinand Vreugdenhil

Tien jaar
Stedelijke
Vernieuwing;
Mouwen opstropen
en aan de slag
Alweer meer dan tien jaar geleden stapte ik uit de trein op station Den Helder. Een beetje
verloren keek ik om mij heen, waar moest ik naar toe? Toegegeven, het weer werkte niet mee het was een grijze en druilerige dag – maar eenmaal uit het stationsgebouw was ik elk gevoel
van oriëntatie kwijt. Voor mij strekte zich een stenen vlakte uit, omzoomd door flatgebouwen
die duidelijk tekenen van verval lieten zien, en tussen mij en die vlakte raasde verkeer voorbij
waartussen ik fietsers en voetgangers met heldenmoed zag oversteken. Bekende gevels als
Hema en V&D aan mijn rechterhand stelde mij gerust dat ik wel degelijk in de stad van mijn
bestemming was beland.

Drie aandachtsgebieden

mers, geen toekomst zonder verleden. In tien jaar tijd heeft

Na mijn eerste indruk van een verwaarloosd en ongastvrij

Zeestad samen met partner Stichting Stelling Den Helder, de

Stadshart, maakte ik kennis met de Stelling van Den Helder.

stelling weer zichtbaar gemaakt, gedeeltelijk herbestemd en

Wat schetste mijn verbazing dat deze unieke verdedigings-

vooral weer op de kaart gezet. Niet alleen zijn drie van de vijf

linie, die dwars door de stad loopt, volledig aan het oog

forten weer te bezoeken, de hele Stelling kan zich op meer

onttrokken was, overwoekerd, verwaarloosd, forten en

belangstelling verheugen. De vaarroute langs de linie is weer

bunkers verlaten door Defensie en ten prooi gevallen aan

begaanbaar met echte Helderse vletten, waaraan is gewerkt

vandalen. Het zichtbaar maken van dit historisch verdedigings-

met mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Zo

werk zou goed zijn voor het imago van de stad en bijdragen

hebben wij iedereen proberen te betrekken en daarmee ook

aan de trots van de inwoners. En tenslotte dwaalde ik door

het verhaal breder draagvlak gegeven. Inmiddels zijn er ook

Nieuw Den Helder dat landelijk in de aandacht stond van-

spontane initiatieven op en in de Stelling en staat dit erfgoed

wege drugsproblematiek en criminaliteit en waar ik ontdekte

weer stevig op de agenda van de gemeente. De volgende stap

dat veel partijen tegen over elkaar stonden in plaats van

is ook de nieuwe militaire geschiedenis een plek te geven in

naast elkaar. Ik kon niet anders concluderen dat in deze stad

dit verhaal, zoals de ontwikkeling van een Atlantikwall be-

veel te doen was. Mouwen opstropen en aan de slag! Toen in

zoekerscentrum in het voormalige “Casino” in Huisduinen,

2007 de uitvoeringsorganisatie Zeestad werd opgericht door

om de hoek van het imponerende volledig gerestaureerde

het Rijk (toenmalige ministeries van VROM en Defensie),

fort Kijkduin. Ik ben er van overtuigd dat het verhaal van de

Provincie Noord-Holland en Gemeente Den Helder, kon ik

Stelling, het verhaal van Den Helder is. Het legt uit waarom

voortvarend aan de slag met het invullen van het team en

de stad is zoals hij is; strijdvaardig en veerkrachtig, stoer en

het maken van plannen.

energiek.

Nieuw Den Helder

Het Stadshart van Den Helder

Het Centrumplan, dat de wijk nieuw elan moest geven, zat

Om te eindigen waar ik ben begonnen, op het stationsplein

muurvast. Wij maakten, samen met onze partner Woning-

in Den Helder. Als ik daar nu sta zie ik pas goed wat er de af-

stichting Den Helder, een plan van aanpak om de stedelijke

gelopen tien jaar is gebeurd. Voor mij strekt zich een groene

vernieuwing in deze wijk een samensmelting te laten zijn van

oase uit. Nog niet zover het oog kan zien, maar in mijn

sociale cohesie en fysieke veranderingen. Een wijkmanifes-

verbeelding kan ik de Zeedijk nu zien. Er wordt gebouwd,

tatie werd op touw gezet, waarin alle partijen die actief waren

ik zie kinderen in het park spelen en ouderen lekker zitten

in de wijk dit konden laten zien tijdens een feestelijke dag

op de bankjes. Nieuwe winkels zijn gekomen in de Plint.

voor de wijk. In een boekje werden de 100+ gezichten van de

Helaas is de V&D gesneuveld in de slag om de consument,

wijk zichtbaar gemaakt aan de hand van persoonlijke verha-

maar even verderop in de Beatrixstraat zijn nieuwe winkels

len uit de verschillende bevolkingsgroepen. De buitenruimte

gehuisvest en trekken ondernemers van elders uit de stad in

werd een belangrijk aandachtspunt, omdat juist in deze wijk

de nieuw gebouwde winkels. Na de grootschalige ingrepen

mensen veel op straat leven. We betrokken inwoners bij de

in de openbare ruimte, ontworpen door West8, waarmee de

nieuwe plannen door met een caravan buurtje voor buurtje

Beatrixstraat voetgangersdomein is geworden en slenteren

af te gaan en te luisteren en te tekenen. Een Cruyffcourt

belangrijker is dan er doorheen jagen, is er een aangename

werd gerealiseerd en een wijkspeeltuin naast het nieuwe

verbinding ontstaan tussen Station en Willemsoord. De in-

Multifunctionele Centrum het Wijkhuis. Tegelijkertijd

vestering in de openbare ruime en het toevoegen van nieuw

werden de onderhandelingen voor het Centrumplan vlot

vastgoed stimuleert het vertrouwen van de ondernemers die

getrokken, waardoor de broodnodige upgrading van een

zelf meer en meer investeren in hun pand en directe omge-

aantal wijkvoorzieningen bijvoorbeeld een bibliotheek, een

ving. Ook in het Stadshart is te merken dat er door drie grote

school en een sporthal gerealiseerd konden worden. Na zes

partijen (gemeente, Woningstichting en Zeestad) veel wordt

jaar inzet op eigenwaarde, samenwerking, waardering voor

samengewerkt. Dit is goed te zien door de uitingen op de

vrijwilligers en het toevoegen van hoogwaardige nieuwe

schuttingen waarachter wordt gewerkt met de kreet: Samen

gebouwen en openbare ruimte was de sfeer verbeterd en

Bouwen aan Den Helder. Als ik langs de nieuwe bibliotheek

waren de (sociale) partners weer in staat het heft in eigen

het terrein van Willemsoord oploop, kijk ik blij naar alle ter-

handen te nemen. Als ik terugkijk ben ik heel tevreden

rassen en nieuwe ondernemingen op het terrein. Ongeloof-

met wat wij hebben bereikt en ben ik blij te zien dat nieuwe

lijk dat ik dit terrein aantrof vol met lege, voor enkele mil-

initiatiefrijke mensen aan de slag zijn in en voor hun eigen

joenen gerestaureerde, monumentale panden. Nu vinden

wijk. Want samenwerken is in mijn optiek de basis van alle

inwoners hun weg weer naar het terrein voor een avondje

vooruitgang.

theater of ander vermaak en zijn hier de grootschalige
publieksevenementen van de stad te vinden. Ik dwaal nog

“Want samenwerken is
in mijn optiek de basis
van alle vooruitgang”

De Stelling van Den Helder

wat verder, kijk naar de mooie nieuwe huizen die de lege

De Stelling vertegenwoordigt als geen ander object de mili-

gaten in de stad één voor één vullen. Het resultaat mag er

taire geschiedenis van de stad. Defensie is verder gekrompen

zijn. Alles met veel kwaliteit tot stand gebracht. Nog even

door steeds nieuw opgelegde bezuinigingen. De ontwik-

terug naar het stationsgebied, waar nu een groene ruimte

keling van woningen, winkels, voorzieningen, horeca, sport

mij verwelkomt in de stad. Ik zie de as naar de Zeedijk en

en evenementen is in Den Helder sinds Napoleon bepaald

de as naar Willemsoord. Ik kijk ook nog een stukje voorbij

door de omvang en de vraag van de Marine. Nu moet de stad

de horizon en zie de mogelijkheden die daar opdoemen. Ik

weer op eigen benen staan, zou je kunnen zeggen. Misschien

sta nog even stil en geniet van wat er in tien jaar is bereikt,

wel zichzelf opnieuw uitvinden. Zoals ik dat zie, kan dat op

even maar, want wie stil staat, komt niet vooruit.

geen betere wijze dan door het eren van de geschiedenis. Im-
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lolke Kuipers

Tien jaar
Stedelijke
Vernieuwing;
Ruimte
voor iedereen
Op mijn vijftigste nam ik de beslissing om politiek actief te worden. Als lid van D66 doorliep
ik de afgelopen negen jaar drie fases in het bestuurlijk domein: van commissielid, via fractievoorzitter naar – sinds twee jaar – wethouder. Toen ik begon was Zeestad pas opgericht en
stond de stedelijke vernieuwing nog in de kinderschoenen. Ik had toen niet kunnen vermoeden
dat ik nu als wethouder van de gemeente Den Helder en daardoor aandeelhouder van Zeestad
op deze bladzijde mijn beleving van de stedelijke vernieuwing zou mogen delen.

Ruimte voor iedereen

positieve reactie op onze inspanningen. Van de zomer mocht

De kracht van de stedelijke vernieuwing zit ‘m wat mij betreft

ik ijsjes uitdelen tijdens een publieksevenement. Daar sprak ik

in de ruimte die het iedereen biedt om zich verder te ontwik-

mensen die al meer dan twintig jaar niet in Den Helder waren

kelen. In het Uitwerkingsplan Stadshart is aan heel veel

geweest. Die waren zo enthousiast over de nieuwe verbin-

dingen gedacht. Nieuwe woonmilieus bijvoorbeeld, zodat

dingen en de vergroening. En ook van onze eigen inwoners

jong en oud zich weer thuis voelt in de binnenstad. Of het

krijg ik steeds vaker te horen: ‘wat wordt het mooi; wij gaan

compacter maken van het winkelgebied, waarmee de gezellig-

niet meer naar Schagen hoor, maar gewoon lekker naar het

heid toeneemt, wat de ondernemers weer stimuleert om het

Stadshart.’

aanbod daarop af te stemmen. Het mooiste voorbeeld waarin

“Hier op de stationslocatie merk ik het
meest de nieuwe trots
van de inwoners op
Den Helder”

dat allemaal samenkomt, vind ik de nieuwe bibliotheek.

Alles valt nu samen

Daar is altijd wat te doen en iedereen is daar welkom. Van

Als ik op de stationslocatie sta, denk ik: hier valt alles samen.

‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds laat lokt het licht achter de

Zoals nu bijvoorbeeld de nieuwe Beatrixstraat vanaf Willems-

ramen mensen naar binnen. Ik ben er van overtuigd dat als

oord helemaal doorloopt tot aan de Watertoren, die overigens

er nog meer vrijwilligers zouden zijn, de deur helemaal nooit

‘s avonds zo feeëriek verlicht is, dat je er voor je plezier naar

meer dicht zou gaan.

gaat kijken. En straks, als het Stadspark helemaal tot aan de
Zeedijk doorgetrokken kan worden, is de zee weer aangeslo-

Beste Binnenstad nominatie

ten op de stad. Hier op de stationslocatie merk ik het meest

Voor sommigen misschien wat gek, maar voor ons een pluim

de nieuwe trots van de inwoners op Den Helder. Dit is de plek

dat we hier goed bezig zijn. Een teken dat er echt veel gebeurt

waar zij gasten, bezoekers en familie welkom willen heten.

in deze stad en dat volgens een duidelijke visie. Nu verder

Dat gevoel moeten wij koesteren en laten groeien, terwijl

doorzetten, zodat wij over twee jaar de prijs ook echt in de

wij samen met onze partners doorzetten om deze mooie

wacht kunnen slepen. Maar ook uit andere hoek hoor ik veel

maritieme stad tot volle bloei te laten komen.
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Joke geldhof

Tien jaar
Stedelijke
Vernieuwing;
Terugblikken
en vooruitzien
De laatste twee jaar ben ik als gedeputeerde van de provincie Noord-Holland en
aandeelhouder van Zeestad erg betrokken geweest bij de stad Den Helder. Maar
het toeval wil dat ik in 2004 als lid van de D66 fractie in de Provinciale Staten van
Noord-Holland al betrokken was bij het beschikbaar stellen van Investeringsbudgetten
voor Stedelijke Vernieuwing (ISV) in Den Helder. Toen spraken wij ook al over het
oprichten van een aparte entiteit om de Stedelijke Vernieuwing te laten uitvoeren.
Dat werd Zeestad. Het was een goede keus om een organisatie op te zetten die
slagkracht heeft, alleen maar focus hoeft te hebben op de stedelijke vernieuwing
en die in staat is om de nodige expertise te bundelen.

“Een overheid die
investeert in zijn stad,

Effecten als na een extreme make-over

toegekend aan nieuwe gebouwen. Ook de Schouwburg viel

De Stedelijke Vernieuwing in Den Helder zou je kunnen verge-

in de prijzen, als mooi voorbeeld van herbestemming van

lijken met programma’s op televisie waarin – na een extreme

cultureel erfgoed. Met de vestiging van de Schouwburg op

make-over – de persoon in kwestie ineens merkt dat mensen

Willemsoord is er een heel belangrijke publieksfunctie toe-

anders op hem reageren. Dat effect zie ik ook in Den Helder.

gevoegd aan het terrein, een katalysator voor verder ontwik-

Nu langzaam maar zeker steeds meer gaten in het straatbeeld

kelingen. Willemsoord werd rond 2005 voor vele miljoenen

worden opgevuld met nieuwe panden, bekijken pandeigena-

gerestaureerd. Het bleek moeilijk te zijn het terrein, dat altijd

ren hun eigen vastgoed met andere ogen en besluiten zij dat

van defensie was geweest en een uiterst gesloten karakter had,

ook hun eigen pand een opfrisbeurt verdient. De investeringen

terug te geven aan de inwoners van de stad. Dat het publiek

in de openbare ruimte hebben datzelfde effect. Een overheid

de nieuwe Kampanje waardeert, blijkt wel uit het feit dat het

die investeert in zijn stad, wekt vertrouwen. Daarom is het

theater runner-up werd in de verkiezing tot meest gastvrije

belangrijk de ingeslagen weg verder door te zetten. De visie

theater van Nederland. Die trots en waardering moet worden

uit het Uitwerkingsplan staat nog als een huis. Wel is het goed

benut. Willemsoord biedt nog veel meer mogelijkheden.

om in een continue gesprek met de inwoners de plannen fijn

wekt vertrouwen.
Daarom is het
belangrijk de
ingeslagen weg nog
verder door te zetten”

te blijven slijpen op nieuwe behoeften. Zowel jong als oud

Maritieme Stad

moet prettig kunnen wonen en recreëren in de binnenstad.

Den Helder is een maritieme stad. De stedelijke vernieuwing
geeft daar verdere invulling aan. Willemsoord is steeds meer

Bloeiend Willemsoord

onderdeel van de stad en de groene loper van het Stadspark

Stedelijke Vernieuwing kost tijd. Zes jaar geleden was er

raakt in de toekomst de Zeedijk. De bronzen dubbele bolder op

vooral sprake van plannen maken en procedures doorlopen.

de stationslocatie brengt straks het maritieme karakter van de

De laatste twee jaar zijn de inspanningen goed te zien in het

stad in een iconisch object tot uitdrukking: In deze stad vind je

straatbeeld. Zo goed dat er een aantal architectuurprijzen zijn

houvast, Den Helder biedt aan iedereen een veilig thuis.
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Essay 10 jaar Zeestad

Een dag zonder wrijving
is een dag niet geleefd

10

Reflecterend op de uitnodiging om te beschrijven hoe ik aankijk tegen de ingrijpende renovatie
en vernieuwing van Den Helder, borrelt er een oer-Hollandse uitdrukking naar boven.
Het spreekwoord omschrijft mijn gevoel bij de reis die 10 jaar heeft geduurd en nog steeds
niet is voltooid: ‘Om de kracht van het anker te voelen moet men de storm trotseren.’
De betekenis sluit goed aan bij de roerige geschiedenis van de havenstad:
‘Pas als men iets ernstig meemaakt, weet men op wie men kan vertrouwen.’

V

oor een Amsterdammer is het op het eerste gezicht niet gelijk te

geslagen bommen en granaten. De ziel van de stad is hier door de Duitsers

bevatten wat de stad van Napoleon met name de afgelopen 77 jaar

gesloopt. Ik denk dat het nog wel enige tijd duurt voordat Den Helder haar ziel

heeft moeten doorstaan, en hoe deze roerige geschiedenis de

weer heeft gevonden. Wat gaat er hier gebeuren om ons verdriet te helen? Ik

Nieuwediepers heeft gevormd. Om met Cruijff te spreken: “Je

denk dat het uiteindelijk goed komt. Nieuwe wandel-, fiets- en kanoroutes, de

gaat het pas zien als je het doorhebt.” Het zit in de genen van de bewoners om

binnenstad wordt enorm opgeknapt. Het aanbod aan kunst en cultuur is de af-

onverstoorbaar op te komen voor hun belangen, omgeven door het zilte water

gelopen jaren enorm toegenomen. Als je kijkt vanaf de dijk zie je de ruimte, het

in de kop van Noord-Holland op afstand van de Randstad.

prachtige licht, de mooie luchten en ruik je de geur van de zee. De wind waait
bijna altijd. We hebben schone lucht hier! Je moet je zegeningen tellen.”

De beeldvorming over Den Helder als ‘verbanningsoord’ is hardnekkig. In 1996
opende de Volkskrant een artikel over de nieuwe koers van de stad met een af-

Het doorgronden van de ziel heeft mijn waardering vergroot voor de trans-

geslankte marine als volgt: “Den Helder moet wel een vreselijke stad zijn. Velen

formatie die in opdracht van gemeente en provincie sinds 2007 in gang is gezet.

die er ooit zijn geweest, noemen het een winderig tochtgat. Anderen staat het

De hedendaagse ‘Hoekse en Kabeljauwse twisten’ trotserend, heeft uitvoerings-

hooguit voor de geest als vertrekpunt van de boot naar Texel. Wat is Den Helder

organisatie Zeestad samen met haar partners veel ambitieuze plannen tot een

zonder marine? Een spookstad, zo is altijd beweerd.” We zijn meer dan 20 jaar

goed einde weten te brengen. Ongezouten daadkrachtig en on-Helders qua

verder en nog steeds zuchten en steunen mensen als ze met de trein vanuit

visie. Ik kies mijn woorden weloverwogen, want het is geen sinecure als je weet

Amsterdam als navel van de wereld de lange reis per trein of auto moeten

dat er in Den Helder al decennialang sprake is geweest van gedonder achter de

maken naar Den Helder, die in werkelijkheid slechts een uur bedraagt. Het zit

dijken. Het was de voedingsbodem die leidde tot de oprichting van Zeestad. On-

allemaal tussen de oren.

danks de successen die in 10 jaar tijd zijn behaald, is er één ding niet veranderd
in het Helderse: mensen geven er nog steeds de voorkeur aan om de weg van de

Zelf kijk ik met veel genoegen terug op de regelmatige bezoeken en de talloze

meeste weerstand te kiezen waardoor de uitwerking van projecten frustrerend

gesprekken die ik de laatste twee jaar met betrokken Heldenaren heb gevoerd.

lang duurt. Het goede nieuws is dat de ‘Jutters’ ongeacht hun partijpolitieke

Bewoners, ondernemers, marineofficieren, vastgoedeigenaren, burgemeester

kleur verenigd zijn in hun liefde en vechtlust om er echt gemeend iets van te

en wethouders en havenmeesters. Bij elkaar opgeteld vormen hun verhalen in

maken. Als je bij elkaar optelt wat partijen hier twee collegeperioden voor elkaar

mijn hoofd puzzelstukjes die steeds beter in elkaar passen en het hele beeld

hebben gekregen, mogen de Heldenaren trots zijn op hun stad. En natuurlijk

laten zien. Hierdoor ben ik de littekens gaan begrijpen die vaak onzichtbaar

zijn ze ook fier op hun nieuwe en oude iconen.

zijn maar wel betekenis geven aan de plek. Wonden die de gehavende stad zijn
unieke karakter en sfeer geven. Nee, je voelt je als bezoeker niet gelijk woest

Een modern theater dat niet onder doet voor grootstedelijke cultuurtempels,

aangetrokken tot Den Helder. Je moet het even de tijd geven, en dan zie je op

een nieuw stationsgebied, het Stadspark, Willemsoord, de forten, de mooiste

een gegeven moment de potentie van het ‘Gibraltar van het Noorden’ met zijn

bibliotheek van Nederland en natuurlijk het vernieuwde stadshart. Allemaal

rijke, maritieme historie. Dan begrijp je de liefde voor en de heimwee naar de

geslaagde initiatieven die Helders goed laten zien dat de krimpstad zich niet

zee die Nieuwediepers voelen. Een dag zonder de zee te zien is een dag niet

laat kisten. Het besef dringt hopelijk door tot iedereen dat je de noodzaak om te

geleefd.

vernieuwen alleen ten goede kunt beslechten als je kiest voor samenwerking,
consensus en kwaliteit. Dat is grootste les die 10 jaar Zeestad de stad heeft

Uit de verhalen van ‘de Ziel van Den Helder’ hebben de woorden van Riet de

gebracht. Andersom geldt: zonder wrijving geen glans.

Haan mij het meest getroffen, een Amsterdamse van geboorte die sinds 1971
in de havenstad woont.

Er is wat mij betreft geen betere manier om de ongekende variëteit van Den
Helder te ervaren dan een fietstocht te maken waardoor je de ongelofelijke
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“Ik moest wel wennen aan Den Helder, ook in spiritueel opzicht. Den Helder

veelzijdigheid van de stad beter gaat begrijpen. Om te beginnen op de zeedijk

heeft een zware energie. Mogelijk door de aanwezige oorlogsvloot en de op-

waar de stad letterlijk de zee kust. De meest intense ervaring beleef je als er een

stevige zuidwesten wind staat en het gestaag regent op een herfstachtige dag.

marinewerf Willemsoord symboliseren. Dan zie ik aan de overzijde het eer-

Zo gezegd, zo gedaan. Omhoog peddelend vanuit de Kanaalsgracht doemt het

ste gebouw wat ik altijd in het vizier krijg als ik het station uitloop en de

Marsdiep op. In één schouw zie ik alle facetten samen komen die Den Helder zo

Beatrixstraat in loop: De massieve grijzen gevel van de V&D waar op de plint

aantrekkelijk maakt. In het najaarslicht vaart een oorlogsschip van de Marine

na sinds februari 2016 geen leven meer in zit. Hopelijk wordt deze locatie een

stoer richting de Nieuwe Haven, terwijl een veerboot van TESO de oversteek

nieuw icoon voor de binnenstad. Het is ook gelijk één van de prioriteiten waar

maakt naar Texel. Het eiland ligt aan de horizon te flonkeren met links in de

Zeestad zich voor de komende vijf jaar op focust. Ferdinand Vreugdenhil en zijn

verte de goudglanzende zandplaat Razende Bol. Recht voor mij vaart langs

team kennende, zetten ze hun tanden in het taaie dossier, en laten niet los tot

de zeedijk een visserskotter onverstoorbaar richting open zee. Terwijl ik mij

het is gelukt.

omdraai zie ik de veerhaven, het Marinemuseum op Willemsoord en de Nieuwe
Watertoren van het vernieuwde stationsgebied. Een prachtig uitzicht dat meer

Met de fiets koers ik via het fraai aangelegde Stadspark door de Spoorstraat,

publiek verdient dan het handjevol bewoners die hier elke dag hun honden

Keizerstraat en Beatrixstraat. Drie wandelgebieden waar veel is gerealiseerd.

komen uitlaten.

Hier wordt de belofte van het stadshart als plek om te wonen, werken en te
winkelen zichtbaar. Vooral de Beatrixstraat ervaar ik als een geslaagd voorbeeld

“Rechts in de verte moet het Schapendijkje liggen”, realiseer ik mij. Daar trap

van een aantrekkelijke verbinding tussen het winkelhart en het cultuur- en

ik naartoe, voorover gebogen in de wind en met striemende regen in het gezicht.

recreatiecluster op Willemsoord. De straat omschrijven als ‘een attractieve

Geen straf, maar een plezier om de elementen te trotseren als een stuurman

toegangspoort naar het Stadshart gaat wegens het ontbreken van eigentijdse

op woelige baren. Ik passeer Fort Erfprins, dat er vanaf de zeedijk gezien

retailformats mij nog te ver, maar de daghoreca en terrassen nodigen zeker uit

spectaculair bij ligt met aanpalend de weilanden waar paarden grazen. Het is

tot een langer verblijf.

best bijzonder dat Defensie het negentiende-eeuwse fort van 50 hectare, deel
uitmakend van Stelling Den Helder, nog steeds in gebruik heeft. En dat waar-

Voorbij School 7 fietsend, droom ik voor het stoplicht van de Ankerpark brug-

schijnlijk nog in lengte der dagen zal blijven doen nu Nederland getekend heeft

verbinding die ervoor gaat zorgen dat de as tussen het station en Willemsoord

voor een sterke Europese defensie.

Zuid letterlijk doorloopt in gevoel en aanzicht. Het beoogde effect is dat de
jaarlijks 1 miljoen Texel-gangers hier in de file voor de boot toch het gevoel

De iconische gietijzeren vuurtoren Lange Jaap links passerend, bevind ik mij in

krijgen dat ze iets missen als ze niet hun auto parkeren en op onderzoek uit

Huisduinen. Een historische badplaats dat voor de meeste toeristen onbekend

gaan in de binnenstad. Ik word ook blij van het idee dat wellicht in 2019, 10 jaar

is. Het oude walvisvaardersdorp heeft veel te bieden naast een Michelin Bib

na de verwoesting van het VOC replicaschip Prins Willem, nabij de westentree

Gourmand voor het viersterren Beatrix Hotel. Aan de Duinweg staan de resten

van Willemsoord een groot houten speelschip wordt geplaatst waardoor er een

van de voormalige ‘Casino’ ofwel het Logementsgebouw dat in 1942 door de

belangrijke verblijfsattractie voor gezinnen bij komt. West8, het architecten-

Duitse marine is gebouwd als onderdeel van de verdedigingslinie Atlantikwall.

bureau dat al zoveel jaren met ziel en zaligheid heeft meegewerkt aan de ver-

Deels door brand verwoest, oogt het gebouw door de bouwstijl alsof Albert Speer

nieuwing van Den Helder, kan zo een kopie laten bouwen van het speelschip

het destijds persoonlijk heeft ontworpen. Dankzij geld uit het Waddenfonds

dat in Sint Petersburg staat.

krijgt het gebouw een tweede leven en opent hier in de zomer van 2018 het
Atlantikwall bezoekerscentrum. Een passende bestemming met op schootsaf-

En dan fiets ik de brug over en dan zie ik tegenover het historische oorlogsschip

stand een Duitse bunker aan de noordelijke rand van de Grafelijkheidsduinen.

Z.M. Bonaire het veelbesproken ‘Schuine Pad’ in wording. Het herstelt in ere de
oorspronkelijke route vanuit de stad naar het KIM en de Veerhaven, en volgt de

Tegenover de Kroontjesbunker ligt Fort Kijkduin, dat ik 12 jaar geleden als

structuren die in het roemrijke verleden op de werf zijn ontstaan. Op het stenige

badgast komend van het nabij gelegen Julianadorp het Noordzee-aquarium met

terrein worden in dit kader eindelijk bomen geplaatst, en wel 50 stuks. Een

mijn dochter op een regenachtige zomerdag heb bezocht. In 1811 gaf Napoleon

prachtig initiatief dat de menselijke maat weer benadrukt.

Bonaparte bij een bezoek persoonlijk opdracht tot de bouw van Fort Kijkduin,
het eerste van vijf forten in Stelling Den Helder dat door Zeestad met geld van

Terugkomend op mijn eerste opmerking dat je eerst de storm moet trotse-

het Waddenfonds is opgeknapt. Binnen de vestingmuren in de oude kazematten

ren om de kracht van het anker te voelen, denk ik dat Willemsoord bij uitstek

ligt sinds deze zomer van 2017 de schedel van een dwergvinvis die door de

symbool staat voor een veelbesproken plek waar de afgelopen 10 jaar veel om

Helderse kotter HD4 is opgevist en door schipper Raymond van de Werf is ge-

te doen is geweest, en waar de komende jaren nog veel zal gaan gebeuren. Het

schonken aan het museum met de geschiedenis van het fort en haar bewoners.

nautisch DNA wordt steeds duidelijker zichtbaar. De scheiding tussen de oor-

Van deze schitterend gerenoveerde locatie valt duidelijk nog veel meer te ma-

spronkelijke binnenstad en de voormalige Marinewerf, waar veel partijen belang

ken, het wachten is op een commerciële exploitant die het avontuur aandurft.

bij hadden om die te laten bestaan, is niet langer houdbaar en contraproductief.
Willemsoord wordt met het uitzicht op de verhuizing van de nachthoreca naar

Fietsend over de Duinweg kom ik in de naoorlogse wijk Nieuw Den Helder waar

het cultuurcluster bij schouwburg De Kampanje en de herstructurering van

ik een van de vroegste wapenfeiten van Zeestad bezoek. Het Multifunctioneel

Willemsoord-Noord met het Marinemuseum en het Koninklijk Instituut van de

Centrum (MFC) aan de Texelstroomlaan is een opmerkelijk goudgeel gebouw dat

Marine steeds meer een volwaardig onderdeel van het Stadshart. Het geeft naar

tot stand is gekomen in nauwe samenspraak met de bewoners van de multicul-

mijn gevoel Den Helder extra attractiewaarde en verblijfskwaliteit.

turele wijk. Het staat er alweer zeven jaar en heeft duidelijk nog niets aan glans
verloren. Buiten tref ik een prachtige buitenspeelplaats met houten toestel-

Conclusie: voor een bezoek aan Den Helder hoef je je echt niet meer te schamen.

len. Binnen hingen jongeren uit de wijk op de trappen lekker te kletsen zoals

Het is na 10 jaar investeren zo langzamerhand klaar om de volgende fase in

het hoort bij een wijkcentrum met een verbindingsfunctie. Nergens graffiti of

te gaan. Dat van een kleine stad die haar unieke kwaliteiten beter uitvent en

rotzooi. De bewoners gaan respectvol om met hun MFC.

Nederland laat zien dat Den Helder de moeite waard is om te bezoeken. Achterover leunen en genieten is er misschien niet snel bij in een stad met een

Doorfietsend langs het magnifieke Fort Dirksz Admiraal, gelegen in het Quel-

dynamische economie en complexe politieke verhoudingen. Maar dat maakt

derduyn, fiets ik de oude stad weer in langs het nieuw aangelegde groen van het

de toekomst juist zo spannend. Zonder wrijving geen glans.

stationsgebied. Treffend geplaatst zijn de vijf borstbeelden van de kunstenaar
Yair Aschkenasy, die door de Woningstichting zijn geschonken aan de stad,

Rupert Parker Brady

diverse ambachten tonen en de historische band van Den Helder met de

Retailexpert, stedelijk adviseur en jurylid Beste Binnenstad van Nederland
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de Ziel van
Den Helder
In de donkere Middeleeuwen
waart mijn naam voor het eerst
langs de Hollandse kusten.
Helsdeur... Helder... het zachte
gefluister wordt overstemd door

Wapengekletter en kanonnenvuur in het zuiden houden mij uit mijn

stormwinden en regenvlagen.

slaap. Langzaam komt het leger van Alva dichterbij. Dan verstomt

Het diepe diepste van de drie

het lawaai en zie ik de Spaanse soldaten wegzakken in het moeras

zeeën die mij omsluiten geeft

dat mij verbindt aan het Graafschap van Holland. Mijn ligging is

zijn geheim niet zomaar prijs.

mijn redding en onverstoorbaar pak ik op waar ik gebleven was.
Avontuurlijke mannen kiezen het ruime sop vanuit de geborgenheid
van mijn haven. Op naar het koude noorden waar tussen de ijzige
punten van Spitsbergen met harpoenen gejaagd wordt op walvissen.
Weltevreden leg ik na vier jaren van ontberingen en omzwervingen
ten anker aan mijn kade. Het verlies van honderden mannen kras ik
in op mijn kerfstok.

De Gouden Eeuw breekt aan. Aan de wal is het levendig en druk. Er wordt gewerkt,
gelachen en gehuild. Nieuwe helden schepen in en varen naar het verre Indië.
Handelsoorlogen worden uitgevochten op zee. Admiraal Witte de With staat op de
brug van de Prins Willem. Het pronkschip van de VOC is gevorderd voor de oorlog
tegen de Engelsen. Na een gevoelige nederlaag keert het schip gehavend weerom.
Het houten schip wordt opgelapt en zeilt opnieuw naar de west. Op een van deze
reizen vergaat het met man en muis in een vliegende storm. Eeuwen later herberg
ik een stalen replica in het droge dok van Willemsoord. Totdat vlammen zich
meester maken van dit vlaggenschip en het alleen nog as resteert.

Mijn gunstige ligging ontgaat ook de kleine

Tijden veranderen. De Zuiderzee wordt

keizer niet. Napoleon noemt mij zelfs het

aan het begin van de 20ste eeuw afgeslo-

Gibraltar van het Noorden als hij met zijn leger

ten met een dijk. Ik ben niet langer de

arriveert op mijn noordelijkste punt. Ik heb

toegang naar Amsterdam voor de grote

aan drie zijden zicht op zee en een open en

handelsschepen. Ik word afhankelijk

uitgestrekt achterland. Een strategische plek

van de Marine en richt mij op onder-

voor een marinehaven. Mijn nieuwe haven

houd van de schepen en onderwijs aan

Willemsoord krijgt bescherming van 7 indruk-

de scheeplieden. En dan word ik diep

wekkende forten. Vanaf de liniedijk is vrij

geraakt. Bommen regenen neer op mijn

schootsveld richting iedere onverlaat die mij

haven. Gebouwen en mensen sneuve-

wil binnen dringen. Mens en dier vindt beschut-

len, de vijand komt, ziet en overwint. Ik

Ik kom zwaar gewond uit de strijd. Maar dan maakt

ting binnen het nieuwe verdedigingswerk

kom onder vijandig bewind. Delen van

een tomeloze drang tot wederopbouw zich van mij meester.

met Willemsoord als mijn kloppende hart.

mij moeten plaatsmaken voor lelijke

De marinebasis wordt verstrekt. Meer manschappen treden

gebouwen en een muur tegen vijanden

aan. Stadsplanner en stedenbouwers verdelen ruimte en

vanuit zee. Meer bommen, dit keer

richten mij opnieuw in. Nu mijn bescherming van de

van de bevrijder, slaan diepe wonden

forten overbodig blijkt, kan er ook buiten de linie worden

in mij. Bijna lukt het om mijn ziel te

gebouwd. Ik ben in opperste staat van paraatheid. Mij krijg

verwoesten en dreig ik weg te zinken in

je niet klein. Ik maak ruimte voor grotere schepen en leg

wanhoop.

een nieuwe haven aan.

Ik richt mijzelf op en begin
aan de weg terug. Ik herstel
wat verloren is gegaan. Ik voeg
Langzaam maar zeker onderga ik een verandering. Steeds meer mensen

nieuwe wensen toe. Ik kijk,

trekken weg naar het zuiden. Mijn trouwe bondgenoot de marine krimpt in en

voel, zie, vraag, vind, ruik,

veel werk is verplaatst. De groei die ik doormaakte komt piepend tot stilstand.

teken, bouw, plant en zaai.

Mijn eens zo gunstige ligging, lijkt nu in mijn nadeel. Na al die eeuwen van

Ik voel mij stoer en energiek.

verlies en hervinden, afscheid nemen en welkom heten, afbreken en opbouwen

Ik ben klaar voor de toekomst.

ben ik nog niet klaar om het hoofd in de schoot te leggen.

En ik ontmoet jou daar graag!

http://bit.ly/zielvandenhelder

10 jaar Zeestad, 10 majeure projecten
Multifuntioneel Centrum
Het goudgele multifunctionele gebouw aan de Texelstroomlaan in Nieuw

P24/29

P18/23

Den Helder heeft sinds 2010 een spilfunctie in deze multiculturele wijk.

Voorheen over de wijk verspreide

samen met de nieuwe gebruikers

in elkaar. Door in te zetten op

organisaties bundelden de krach-

ontworpen. Het moest een laag-

de verbinding van partijen en

ten in dit nieuwe wijkgebouw. Een

drempelig en uitnodigend gebouw

organisatie en bundeling in een

nieuwe ervaring voor de mensen en

worden. Door veel met elkaar te

gebouw kwam er in de wijk nog meer

organisaties in de wijk om zo nauw

praten, door de wensen en verlan-

beweging op gang. De vrijgekomen

samen te werken en voorzieningen

gens te vertalen in ruimtes in en om

locaties kregen een nieuwe, gewens-

te delen. Daarom is het gebouw

het gebouw, groeide het vertrouwen

te invullingen.

Fort kijkduin
Ongenaakbaar kijkt Fort Kijkduin uit over

Uitwerkingsplan

het uitgestrekte duinengebied en de open
zee. Het fort is de eerste van de vijf forten
in de Stelling van Den Helder met een

Om succesvol te zijn met de

publieksbestemming.

stedelijke vernieuwing is een

P30/35

goed doordacht plan nodig,

Voor het Stadshart van Den Helder is het Uitwerkings-

In twee fases kwam het herstel tot stand.

een haalbare fasering, een

plan Stadhart (UP) de leidraad geworden voor de stedelijke

De eerste fase richtte zich vooral op herstel

heldere exploitatie, een

vernieuwing. Een huzarenstukje, opgesteld in samenspraak

van nog bestaande structuren en details

strakke gebiedsregie en

met diverse betrokken lokale en boven-lokale partijen, en

aan de binnenzijde. Tijdens de tweede fase

continuïteit in de aansturing.

gebaseerd op rapporten over kansen voor Den Helder, dat

werden verdwenen elementen opnieuw

unanieme raadssteun kreeg bij de vaststelling in 2008.

toegevoegd. Twee bastions, die vroeger

In de daaropvolgende jaren werd de zinsnede “ze denderen maar gewoon door,”

metersdikke muren hadden ter bescher-

regelmatig gehoord. En dat precies maakt dat de impact van het UP nu overal in

ming van aanvallen van buitenaf, geven nu

het Stadshart merkbaar en zichtbaar is. Het vertrouwen van de ondernemer en

in glas vrij zicht op het fort en de omgeving.

de consument is gestegen. De trots van de inwoners is verstevigd en de bezoeker

Met het magnifieke uitzicht, leent het fort

wordt welkom geheten in een groene en aantrekkelijke stad.

zich uitstekend voor exploitatie door een
commerciële partij. Toch is dat laatste een
hobbel die nog genomen moet worden.
In tegenstelling tot Fort Westoever, waar de
lokale bierbrouwerij en proeverij Helderse
Jongens een onderkomen heeft gevonden.

P36/41

Van Kampanje naar Bellevue

En de ondernemers hebben nog veel meer
plannen voor dit fort n de directe omgeving.

Een compacter winkelgebied met aangename

dankzij de economische crisis waarin het koopgedrag

aanloopstraten en geconcentreerd parkeren,

van de consument een cruciale rol speelt. Dankzij

dat is een van de opgaven in het Stadshart.

de aanhoudende investeringen in het Stadshart zien

P42/47

ondernemers de aantrekkingskracht van een comDe schouwburg heeft een sleutelrol in dit proces. Door

pact centrum lonken. Zij betrekken nieuwe panden

het theater te verplaatsen naar Willemsoord, draait het

of knappen bestaande winkels op. Het vrijgekomen

winkelgebied als het ware naar de kern. Er ontstaan

vastgoed in de aanloopstraten krijgt weer een woon-

nieuwe zichtlijnen, ingevuld met wonen aan het Stads-

bestemming, zodat de reuring op straat verder toe-

park. De concentratie van het winkelgebied volgens

neemt. Een gevoel van opwinding is inmiddels goed

een haltermodel komt zwaar onder druk te staan,

merkbaar in het Stadhart.

Beatrixstraat
De filosofie achter het UP is het ontwikkelen van aantrekkelijke verbindingen. Een project waarin
dat geweldig is gelukt, is de Beatrixstraat.

Deze as van het Station naar Willemsoord heeft een metamorfose ondergaan. Niet alleen is de openbare ruimte –
in een grootschalig participatietraject – omgevormd naar een voetgangersgebied waar de auto te gast is. Ook veel
gevels van de winkelpanden aan deze straat hebben een nieuwe uitstraling gekregen. Gebruik van bakstenen en
gedetailleerd metselwerk laat een gevoel van grandeur en er-toe-doen opleven. Dubbele bomenrijen in het midden van de straat begeleiden het oog in heldere zichtlijnen van de iconische Watertoren naar de toegankelijke en
warmverlichte bibliotheek, stepping-stone naar Willemsoord. Tien jaar geleden een desolate plek, waar de wind
regeerde, is de Kop van de Beatrixstraat nu een attractieve toegangspoort naar het Stadshart geworden.
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De komst van de schouwburg naar de voormalige Rijkswerf
Willemsoord, was bedoeld als katalysator in de ontwikkeling
van dit stugge, ontoegankelijke en lege terrein vol met schit-

Stationslocatie
als warm welkom
in Den Helder

terende monumentale panden.

De ontwikkelingen van het terrein is niet eenvoudig gebleken,
met name omdat het zo nauw verweven is met de geschiedenis
van de stad. Toevoegen van nieuwbouw, laat staan woningbouw,
leek deze eerste tien jaar onbespreekbaar. Door de waarde van

P54/59
Een even omstreden als succesvol
project is de herinrichting van de
Stationslocatie. Dit gebied vroeg
om een schaalverkleining, meer

het terrein en alle panden te laten vaststellen en het besef te la-

naar de menselijke maat.

ten doordringen dat stilstand achteruitgang en verval betekent,
zijn nieuwe ontwikkelingen stukje-bij-beetje mogelijk gewor-

Een van de manieren om dit te doen, was het toevoegen van een verbindende

den. In drie Rijksmonumenten heeft het theater de Kampanje

panden rij op de plek van het station en het oude postkantoor. Als blijk van

onderdak gevonden, met de toevoeging van de onontbeerlijke

vertrouwen in de nieuwe stedelijke vernieuwing, was in het UP beoogd het

toneeltoren. Het succes van het theater heeft inmiddels de deur

Stadhuis en een nieuw NS-station op deze plek te vestigen. Een duidelijke

op een kier gezet naar verdere ontwikkelingen op het terrein,

politieke brug te ver. Nieuwe openbare ruimte was echter wel zeer gewenst.

zelfs naar het toevoegen van vastgoed.

Op basis van inbreng van inwoners is een plan ontwikkeld, waarbij een groene
en maritieme sfeer het uitgangspunt is. Hiermee werd een warm welkom
in het Stadshart van Den Helder beoogd. Een ingrijpende operatie in de openbare ruimte, die door alle verkeers- en vervoermiddelen zeer frequent wordt
gebruikt, is in een kleine 6 maanden tijd afgerond. En het resultaat mag er zijn.
Wie al een tijd niet in Den Helder is geweest, zal aangenaam worden verrast.

P60/65

Stadspark
creëert
verbinding
met de zee

P66/71

P48/53

Willemsoord

Een van de eerste en meest

Een nieuw Stadspark, dat uiteindelijk het Station met de Zeedijk zal verbinden, krijgt stap voor stap

spraakmakende acties uit

gestalte. Het is ook voor het eerst dat Den Helder in aanraking komt met de nieuwe kwaliteit die met

de stedelijke vernieuwing

de stedelijke vernieuwing wordt toegevoegd aan de stad. De bomen in het Stadspark worden schuin

was het slopen van gebouwen en (parkeer)pleinen.
Zachter, groener en
verbindend was het mantra
achter deze ingreep.

geplant, alsof ze nu al buigen onder invloed van de wind. Deze ‘frivoliteit’ brengt de hele stad in
beweging en weken lang gaat de discussie over niets anders dan de schuine bomen. De visie achter
het park houdt echter stand en ook de nieuwe delen worden op eenzelfde wijze aangeplant. Inbreng
van inwoners levert ook een kinderspeeltoestel, skateranden, een opspuitende waterstraal en een
gierzwaluwenpaal op. Uit een namenwedstrijd kiest een deskundige jury de naam “Stadspark”.

Molenplein start van
nieuwe woonmilieus
Stedelijke vernieuwing draait om mensen. Veel
aandacht is er in het UP voor het opknappen
van bestaande woonstraten met oudhollandse,

P72/77

gebakken rode klinkers.

De Stelling

Ook het toevoegen van nieuwe woonmilieus is

Stelling Den Helder is een belang-

en verschillende bouwwerken van

een speerpunt. Een aantal prioritaire projecten

rijke pijler van Den Helder en ook

de Stelling, moet een passende

worden benoemd, waarbij de focus ligt op het invul-

voor Zeestad. Stelling Den Helder

bestemming worden gevonden om

len van gaten die zijn geslagen tijdens WOII of waar

bestaat uit vijf forten, verbonden

ze te behouden voor de toekomst.

fabriekspanden hebben gestaan. Bodemverontrei-

door een Liniedijk.

niging wordt opgeruimd en nieuwe huizen gebouwd.

Voor de ontwikkeling van de Stelling

Even wennen is het wel dat er nieuwe panden in en

De Stelling is grotendeels bewaard

is Zeestad aangewezen als trekker.

aan de oude binnenstad worden toegevoegd. Door ook

gebleven, maar in de loop der decennia

Samen met de gemeente Den Helder

hier veel aandacht te hebben voor kwaliteit, worden

militair gezien in onbruik geraakt en

en Stichting Stelling Den Helder heeft

nieuwe inwoners verleid om zich te vestigen in Den

overgroeid met struikgewas. Doel bij de

Zeestad de afgelopen 10 jaar gewerkt

Helder. Het feit dat er ruimte wordt gezocht voor

ontwikkeling van de Stelling is dan ook

aan het herstel van de forten Kijkduin,

buitenschoolse opvang en er inmiddels noodlokalen

de forten en liniedijk weer zichtbaar te

Westoever en Harssens. Tevens ook

nodig zijn, is voldoende bewijs dat de ingeslagen weg

maken in het landschap en daarmee

aan de herkenbaarheid van de liniedijk

werkt. Het internationaal gelauwerde project Molen-

een deel van het culturele erfgoed van

door het aanleggen van twee coupures.

plein laat bij de Texelse passanten een heel nieuwe

de stad laten herleven. Voor de forten

indruk van Den Helder achter.
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10 jaar Zeestad, alle overige projecten

80

Gevels Amerstraat

Winkelcentrum Marsdiep

Herinrichting Zuiderzeebuurt

Hoed: realisatie van huisartsenonder-een-dak met 10 woningen

Adoptieproject Zuiderzeebuurt

Langste schilderij van
Noord-Holland

Verwijderen droogloop,
feestverlichting en subsidie
gevelbelettering

Boeldstaete: realisatie 13 bijzondere wooneenheden voor begeleid
wonen verstandelijk gehandicapten

Oversteek Jan Verfailleweg

Inrichting Marsdiepstraat

Herinrichting Hoogstraat, 2e Vroonstraat, Keizersgracht, Loodsgracht,
Molengracht en Westgracht

Financiële bijdrage aan de nieuwe
bestrating en bloembakken op
het pleintje bij de Vomar

Boekje ‘100 gezichten van
de wijk’

Cruyffcourt

Tijdelijk parkeerplaats
Prins Hendriklaan Noord

De Werviaan, realisatie van
33 eengezinswoningen

Reiskoffer project

Sloop oude panden Falgabuurt

Spoorstraat Oost:
sloop t.b.v. nieuwbouw

Bestemmingsplan Stadshart
Centrum 2010

Eye love U

MFC Texelstroomlaan

Tjempaka: nieuwbouw van
78 woningen (waaronder
30 koopwoningen)

Bestemmingsplan Willemsoord
2014

Stedenbouwkundig plan

Gevelrenovatie in
Keizerstraat (2016)

Maritieme route

Bewegwijzering vaarroute

Werkschrift Willemsoord

Realisatie appartementen
Keizersbrug aan de kop
Beatrixstraat

Nieuwe bibliotheek

Aan- en afmeerplaatsen (steigers)

Herinrichting Palmstraat en
Jutterspleintje

Herinrichting plein
Thorbeckeschool

Restauratie eerste deel liniedijk
en coupures

Dubbele stuw

Bezoekerscentrum Willemsoord

Realisatie appartementen en
herinrichting kop Beatrixstraat

QR Route Maritieme erfgoedroute Den Helder

Verlaagde kadewand Fort
Westoever

Tijdelijke inrichting
Molenplein fase 2 en 3

Realisatie eengezinswoningen
Spoorstraat Oost

Herfstwndeling, oversteek van
Westoever naar Jachtwerf Dozy
(fotograaf Bertil van Beek)

Duiker aan de Nieuweweg

Gevelrenovatie in
Keizerstraat (2014)

Tijdelijke inrichting
schouwburglocatie

Vletten wedstrijd
(fotograaf Michel van Zwieten)

Aanlandingsplek
Dirksz. Admiraal

Willemsoord
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