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Fabel
Het geld dat naar het stadhuis gaat, gaat ten koste van  

het sociaal domein

FeIT
Niet waar. De gemeente Den Helder houdt geen geld over als het nieuwe 

stadhuis niet wordt gebouwd

Fabel
Het stadhuis past niet in het bestemmingsplan.

FeIT
Het stadhuis voldoet op alle fronten aan de eisen die in het bestemmings-

plan zijn verwoord.

VeerTIg jaar geleden krIoel-

de heT Van de mensen op de 

rIjksWerF WIllemsoord. duI-

zenden mensen gIngen Iedere 

dag door de poorT om daar 

aan de slag Te gaan. om Te 

Werken Voor de marIne, Voor 

de VerdedIgIng Van ons land. 

de hIsTorIsche FoTo’s Van ge-

bouW 72 In deze nIeuWsTe edI-

TIe Van de sTadhuIskranT ge-

Ven een aardIg InkIjkje hoe 

heT er In dIe jaren aan Toe-

gIng.

De marine vertrok en een nieuwe tijd 

brak aan. Een tijd waarin het niet meer 

dagelijks zwart zag van de mensen, 

maar vooral tijdens mooie evenemen-

ten. Na de grootschalige renovatie 

en restauratie in het begin van deze 

eeuw, stonden de gebouwen groten-

deels leeg. Het terrein zelf was een 

grote lege vlakte, waar af en toe men-

sen liepen. Die leegte deed de sfeer en 

de gebouwen op z’n zachtst gezegd 

geen goed, ondanks die eerdere reno-

vatie en restauratie.

bruIsend sTadsdeel

Met de ingezette ontwikkeling van 

Willemsoord tot een bruisend stads-

deel –in opdracht van de gemeente-

raad– komt daar verandering in. We 

gaan wederom een nieuw tijdperk in. 

Steeds meer mensen weten hun weg 

te vinden naar de voormalige Rijks-

werf. Het stadhuis in de gebouwen 66 

en 72 draagt daaraan bij. Zo’n vierhon-

derd medewerkers van de gemeente 

strijken daar straks neer en krijgen 

de nodige bezoekers. Een bedrijf met 

zo’n vierhonderd man personeel; me-

nige stad begroet de vestiging daar-

van met groot genoegen. Het brengt 

levendigheid, zeker in de combinatie 

van horeca, cultuur, musea en creatie-

ve bedrijven.

Het stadhuis is één van de plannen die 

de twee gebouwen weer nieuw leven 

geven en daarmee bijdraagt aan het 

dynamische stadsdeel dat Willemsoord 

moet worden. Een ander plan is ‘De 

Kleine Werf’ met hotel, shortstayfaci-

liteiten en horeca. Dit zorgt voor die 

extra bedrijvigheid op Willemsoord, die 

nu nog ontbreekt. Alle activiteiten en 

bedrijven vormen samen dat aantrek-

kelijke en levendige deel van de stad.

Willemsoord kan de uitvalsbasis wor-

den voor alle toeristische activiteiten: 

je kunt er bijvoorbeeld met de fluister-

bootjes varen langs de Stelling, lekker 

eten, uitgaan, genieten van de nauti-

sche bedrijvigheid, musea bezoeken, 

een bioscoopje pakken en meer. Veel 

van wat Den Helder te bieden heeft, 

is vanaf hier te beleven. Het terrein 

wordt straks de hele dag door ge-

bruikt: van ontwaken in het hotel, tot 

uitgaan diep in de nacht. 

InTIemer

Ook als evenemententerrein kan het 

nog prima worden gebruikt: een groot 

gedeelte van de buitenruimte blijft be-

schikbaar voor evenementen. Door de 

nieuwe bebouwing wordt het juist ook 

wat intiemer, en heb je sneller het idee 

dat het gezellig druk is.

Bovendien passen in de nieuwe pu-

blieksstraat van gebouw 66 zo’n vijf-

honderd mensen, waardoor je het ook 

kunt inzetten voor evenementen. Ze-

ker in combinatie met onder andere 

de zalen van Theater de Kampanje, de 

horeca/restaurants, de musea en het 

hotel op De Kleine Werf, biedt Wil-

lemsoord nog altijd prima faciliteiten 

om evenementen in alle soorten en 

maten te organiseren. Zelfs een groot 

evenement als Sail Den Helder kan 

goed worden gefaciliteerd.

Van WerFTerreIn  
naar sTad

De overgang van werfterrein naar stad, 

de overgang van oude naar nieuwe 

economie, vindt in veel steden plaats. 

Van Amsterdam, Londen en Zaandam, 

tot Rotterdam, Hamburg en Kopenha-

gen: overal zie je dat havenbedrijven 

zich uit de steden terugtrekken en dat 

er allerlei ontwikkelingen zijn op die 

terreinen. Kijk ook naar Maastricht met 

z’n keramiekfabrieken, Eindhoven met 

het Philipsterrein of Enschede met 

z’n textielindustrie. Ook in die steden 

gaat de herbestemming van oude in-

dustriegebieden lang niet altijd zonder 

slag of stoot. Vaak is er strijd over het 

nieuwe gebruik van dergelijke gebie-

den in verval. Ze hebben hun functie 

verloren. Het is afscheid nemen van 

de oude glorie en de blik richten op 

de toekomst. Afscheid nemen van de 

oude economie en de nieuwe econo-

mie welkom heten. Den Helder is daar 

wat dat betreft niet uniek in. 

juWeel oppoeTsen

Wat wij hier doen is een juweel op-

poetsen. Wij hebben als plannenma-

kers een grote verantwoordelijkheid 

om de nautische identiteit en het ma-

ritieme karakter in stand te houden, 

te koesteren en als het even kan te 

versterken. We staan op de schouders 

van reuzen, die dit juweel hebben ge-

vormd en wij bouwen daarop voort. 

Geen toekomst zonder verleden. Ge-

lukkig hebben we voor het stadhuis 

een goed ontwerpteam, en overleg-

gen we met instanties als de Rijks-

dienst voor het Cultureel Erfgoed en 

de Gemeentelijke Adviescommissie 

Omgevingskwaliteit (welstandscom-

missie). Samen doen we er alles aan 

om het stadhuis in deze nautische 

omgeving op een zorgvuldige manier 

in te passen. Maar meestal is het in dit 

soort gevallen: zien doet geloven. 

Over zien gesproken: in deze Stad-

huiskrant staan de nieuwste impres-

sies van het stadhuis in de gebouwen 

66 en 72. Van raadszaal tot trouwhal, 

van werkcafé tot atrium: het geheel 

ademt een nautische sfeer. Het blijft 

de rauwheid bewaren, is geënt op hoe 

het er vroeger uitzag, met toevoeging 

van de moderne eisen. Met als plek die 

er echt bovenuit springt: de publieks-

straat. Een kwart van het gebouw 

wordt gebruikt voor die hal. Op die 

plek, ervaar je het karakter van het ge-

bouw in z’n volle glorie. Ik weet zeker 

dat dit iets wordt om trots op te zijn!
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Waar of niet waar?
oVer heT sTadhuIs en de onTWIkkelIngen op WIllemsoord 

doen Veel Verhalen de ronde. WaT Is Waar, en Vooral:  

WaT Is nIeT Waar? alle FeITen en Fabels op een rIjTje.

Fabel
Er is te weinig parkeerruimte bij het nieuwe stadhuis

FeIT
Het bestemmingsplan schrijft voor dat er 144 parkeerplaatsen moeten zijn. 

Hier wordt aan voldaan.

Fabel
Het stadhuis wordt slecht bereikbaar

FeIT
Aan de bereikbaarheid van het stadhuis wordt aan alle kanten gewerkt. Zo 

komt er een nieuwe voetgangers- en fietsersbrug vanaf de Beatrixstraat 

richting Willemsoord. Daarnaast wordt gekeken naar de bereikbaarheid via 

Buitenveld en zijn er gesprekken over de bereikbaarheid via het OV.

Fabel
Het stadhuis gaat ten koste van de Museumhaven

FeIT
Nautische bedrijven kunnen hun werkzaamheden blijven uitvoeren. De 

kantoorfunctie van bijvoorbeeld gebouw 72 verhoudt zich prima ten 

opzichte van de havenbedrijvigheid. De gemeente, Museumhaven en de 

havenbedrijven kunnen goede buren zijn.

Fabel
Bedrijven in de haven kunnen geen gebruik meer maken van Dok2

FeIT
De architect heeft qua geluid hier rekening mee gehouden. Dok2 kan ge-

bruikt worden voor het uitvoeren van onderhoud.

Fabel
De havenbedrijvigheid zorgt voor geluidsoverlast voor het stadhuis

FeIT
Juist het nautische karakter en de bedrijvigheid van de Museumhaven en 

de bedrijvigheid in Dok2 zijn inspiratiebron voor het ontwerpteam. Daar 

wordt dan ook sterk rekening mee gehouden. In de bouwplanontwikkeling 

van het stadhuis zijn daarom de bestaande omgeving, bedrijvigheid en het 

geluid dat bedrijven mogen maken volgens de milieuwetgeving meegeno-

men. Ook is er gekeken naar arbowetgeving, de Wet geluidhinder en het 

bestemmingsplan.

Fabel
De gebouwen 66 en 72 worden gesloopt voor het nieuwe stadhuis

FeIT
De gebouwen worden niet gesloopt, maar wel verbouwd. De architecten 

behouden zoveel mogelijk van het originele karakter van 66 en 72. De eisen 

van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zijn hierin leidend. Zij hebben 

positief gereageerd op noodzakelijke aanpassingen.

Fabel
Het stadhuis gaat 35 miljoen euro kosten

FeIT
De gemeenteraad heeft een totaalbudget van bijna 25 miljoen euro mee-

gegeven voor de ontwikkeling van het stadhuis. Dat budget wordt goed in 

de gaten gehouden en is taakstellend. Dat wil zeggen dat de kosten niet 

overschreden mogen worden.

Fabel
Het is goedkoper om aan de Verkeerstorenweg en Kerkgracht  

te blijven zitten.

FeIT
Nee, het stadhuis mag jaarlijks 1,63 miljoen euro kosten. Dat doet het nu, 

met de twee vestigingen aan de Verkeerstorenweg en de Kerkgracht, en 

straks op Willemsoord ook.

‘Wij staan op de 
schouders van reuzen’ 

Ferdinand Vreugdenhil  
Directeur Zeestad en  

opdrachtgever stadhuis 
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Terug 
in de tijd
de zeIlmakers, de Isoleerders en de Takelaars: In gebouW 72 

WerkTen Vroeger Veel ambachTslIeden. ze maakTen zeIlen 

meT naald en draad en de TouWslagers VerVaardIgden de 

TuIgages Voor de schepen. een FoTograFIsche TerugblIk 

naar VerVlogen TIjden.

Foto’s Historisch Documentatiecentrum Marinebedrijven

De afdeling van de isoleerders.

De afdeling van de takelaars.

De afdeling van de takelaars.

De afdeling van de zeilmakers.

De afdeling van de zeilmakers.
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Zo ziet het nieuwe stadhuis eruit

de publieksstraat het werkcafé

“Het werkcafé is de plek waar mede-

werkers van de gemeente lunchen, 

werken en waar je als genodigde een 

kopje koffie haalt. De plek is recht-

streeks verbonden met de publieks-

straat, waardoor je de ruis en reuring 

van zo’n hal hoort. Zit je in het werk-

café als ambtenaar, dan ben je dus ook 

deel van de Helderse gemeenschap. 

We wilden de gemeentelijke medewer-

kers als betrokken professionals geen 

suffe plek geven, maar een goede om-

geving waardoor ze geïnspireerd wor-

den. 

Wat ook mooi aan deze ruimte, is dat 

de oude gevel in beeld blijft. We zor-

gen ervoor dat hij wel wordt behan-

deld, maar ook hier behoudt het pand 

z’n eigen karakteristiek. De functie is 

weliswaar nieuw, maar het gebouw 

willen we zo veel mogelijk authentiek 

houden.”

archITecT jan peTer WIngender Van archITecTenbureau oFFIce WInhoV geeFT TeksT en uITleg 

bIj de laaTsTe arTIsT ImpressIons Van heT nIeuWe sTadhuIs In de gebouWen 66 en 72. 

 “alle specIalIsaTIes Werken In heT onTWerpTeam samen om de sTadhuIsonTWIkkelIng Te 

laTen slagen. zonder dIT Team zouden We deze complexe opgaVe nIeT Voor elkaar krIjgen.” 

de raadszaal

“Op deze plek geef je het bestuur en 

de democratische controle echt een 

podium. De raadszaal is een ruim op-

gezette plek voor de gemeentever-

tegenwoordigers. En de kleur ‘Hicks 

blue’, die klassieke grijsblauwe kleur, 

geeft het wat extra allure. Het is een 

kleur die past bij de functie, maar die 

ook past bij het maritieme verleden 

van Willemsoord. De zaal wordt in 

samenspraak met de raad ingericht. 

Een van de wensen is dat je nooit 

op iemands rug kijkt. Dat bereiken 

we met deze opstelling: de raads-

leden kijken altijd in elkaars gezicht.  

Het publiek kan niet alleen meekijken 

vanuit de stoeltjes in de zaal; er zitten 

ook zitjes in de randen van de van de 

ruimte. De raadsleden kunnen daar-

naast makkelijk van en naar de achter-

gelegen fractiekamers lopen.”

“Deze ruimte geeft Den Helder z’n ge-

schiedenis terug. Deze entree, de 

grote ontvangstruimte is ook een  

verbindingsstraat tussen de kade en Wil-

lemsoord. Het wordt de ruimte voor het 

publiek, die geschikt is voor evenementen. 

Het is dus een multifunctionele plek voor 

de stad, daar hebben we ‘m echt op ont-

worpen. Op deze tekeningen zie je banken 

staan, maar die kun je wegrijden. Dan pas-

sen er zo’n 500 mensen in de ruimte. Aan 

de publieksstraat staan ook de balies en 

de spreekruimtes. Aan de andere kant kun 

je zo de raadszaal inkijken. Het mooie is 

dat we de hele historische kapconstructie 

weten te behouden, en dat die zelfs beter 

in het zicht komt door het daglicht toe te 

laten via de dakramen. Het wordt een met 

lichtovergoten plek.” 

de trouwzaal
“De trouwzaal dat is natuurlijk de warm-

ste ruimte. Niet alleen in kleur, maar we 

hebben ‘m zo intiem mogelijk proberen 

te maken, waardoor iets persoonlijks 

als een huwelijksvoltrekking hier kan 

plaatsvinden. Je zou daarna zelfs letter-

lijk in het huwelijksbootje kunnen stap-

pen, aangezien de ruimte aan het wa-

ter ligt. De trouwzaal kan trouwens ook 

gebruikt worden als commissiekamer.  

Het mooie aan deze ruimte is dat je 

amper de technische installaties ziet 

die je nodig hebt in zo’n gebouw. Die 

zijn allemaal weggewerkt in de wan-

den.”
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WIllemsoord moeT een bruI-

send sTadsdeel Worden. de 

komsT Van heT sTadhuIs 

draagT daaraan bIj, eVenals 

de onTWIkkelIng Van de kleI-

ne WerF. 

Na de komst van horecagelegen-

heden als Pimpandoer, Bar Bonaire 

en Grand Café 4711 in gebouw 51 in 

2019, staat er nog meer te gebeuren 

in het hart van Willemsoord. Zo komt 

er volgens de nieuwbouwplannen 

een hotel, shortstay en kleinschalige 

horeca. De horecaontwikkeling op 

dit deel van de voormalige Rijkswerf 

zijn al geruime tijd opgenomen in de 

plannen voor Willemsoord. Dat komt 

nu in een stroomversnelling. Voor De 

Kleine Werf is inmiddels een steden-

bouwkundig plan gemaakt. Daarbij zijn 

er diverse onderzoeken gedaan naar 

de kansen van extra horeca op deze 

locatie. Ook worden er momenteel 

gesprekken gevoerd met een partij 

die de locatie ontwikkelt. 

Deze ontwikkeling laat nog wel een 

aantal jaar op zich wachten, maar 

draagt zeker bij aan de levendigheid 

op Willemsoord. 

VanaF de beaTrIxsTraaT zo 

WIllemsoord opWandelen oF 

-FIeTsen, Is sTraks mogelIjk 

na de aanleg Van de nIeuWe 

basculebrug.

Deze brug komt vanaf de Flaneerka-

de uit op Willemsoord, ter hoogte van 

restaurant Stoom, en is bedoeld voor 

fietsers en voetgangers. In het afge-

lopen jaar is aan het ontwerp gewerkt 

ervan. 

De basculebrug is belangrijk om Wil-

lemsoord makkelijker bereikbaar te 

maken. Juist omdat er steeds meer 

gebeurt op het terrein, is het nood-

zakelijk ervoor te zorgen dat mensen 

er makkelijk van en naartoe kunnen 

gaan. Het maakt de verbinding tussen 

het stadshart en Willemsoord sterker.

Naar verwachting kan aan het ein-

de van dit jaar de opdracht gegeven 

worden voor de daadwerkelijke bouw 

van de brug. In 2023 kan de brug ge-

plaatst worden. De  openbare ruimte 

in de omgeving wordt hiervoor ook 

aangepast. Om de brug te kunnen 

maken moet namelijk het bestaande 

talud op de schop, zodat de voetgan-

gers en fietsers op comfortabele ma-

nier Willemsoord kunnen bereiken en 

er weer vanaf gaan.

de kleine Werf 
maakt horeca nog levendiger op Willemsoord

Makkelijker op Willemsoord 
door nieuwe brugbegane grond gebouw 72

“De entree van gebouw 72, met direct 

een informele werkplek. Dit is het pand 

waar de ambtelijke organisatie aan het 

werk is, de backoffice. Hier op de be-

gane grond zit onder andere de grif-

fie. Een van de uitgangspunten voor 

twee gebouwen zo vlak bij elkaar, is de 

verbinding van de organisatie: men-

sen uit de organisatie moeten elkaar 

tegenkomen; dat levert de gemeente 

uiteindelijk wat op. Ook in deze ruim-

te zie je dat de techniek in de wanden 

is weggewerkt. Zo heeft niemand last 

van al die pijpen en installaties. Je hebt 

ze nodig om er een moderne werkplek 

van te maken, maar je wil ze liever niet 

zien. Met het hele ontwerpteam moet 

je zoiets zien uit te knobbelen. Dat is 

nog best een opgave.”

Vide gebouw 72
“Bij deze afbeelding staan we op de 

vide van gebouw 72, op de eerste ver-

dieping. Je ziet dat de betonconstruc-

tie van het gebouw nog altijd vol in het 

zicht is. Het beton maken we schoon 

en repareren we waar nodig, maar  

verder laten we de historische sporen 

zitten. Het betonskelet blijft in beeld. 

Je loopt als medewerker van de ge-

meente rondom die vide. Het leuke is 

dat je elkaar hier altijd ziet. Aan de vide 

grenzen ook de overleg- en samen-

werkplekken.”

Werkplek 
gebouw 72
“Dit zijn de werkplekken die aan de 

gevel grenzen, met grote ramen van 

waaruit je een prachtig uitzicht hebt 

over Willemsoord en het Schuine Dok. 

Verder is het vooral praktisch inge-

richt: het is een werkgebouw, zonder 

al te veel opsmuk. Het moet vooral ple-

zierig zijn om in te werken.”
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‘Waarom ga je nIeT bIj de mu-

seumhaVen als VrIjWIllIger 

Werken?’, Vroeg z’n parTner 

Frank. ‘daar Voel je je VasT 

ThuIs.’ pIeTer (68) Is een echTe 

ouderWeTse ambachTsman. 

TImmeren, schIlderen, me-

Taal beWerken, zelFs masTen 

repareren: pIeTer kan heT. 

VanuIT de scheepsWerk-

plaaTs In de medemblIkker-

loods Is hIj acTIeF beTrokken 

bIj heT In sTand houden Van 

dIVerse schepen In de muse-

umhaVen. hIj VIndT heT Werk 

geWeldIg.

 

Hij moet eerlijk toegeven: hij had zo 

z’n twijfels. Pieter kwam op Willems-

oord terecht, vlak na de komst van het 

stadhuis. Hij was wat sceptisch. Over 

de parkeerruimte en bereikbaarheid, bij-

voorbeeld. Of de mogelijke geluidshin-

der van zijn werkzaamheden en andere 

havenbedrijvigheid. Hij dacht dat de ge-

meentemedewerkers het hele gebied 

zouden overnemen, waardoor er eigen-

lijk geen ruimte meer zou zijn voor de 

nautische geschiedenis én toekomst 

op de werf. Nu, zo’n zeven jaar later, 

weet hij dat het anders is. Het parkeer-

probleem bestond sowieso niet. Ook 

lukte het om Willemsoord goed bereik-

baar te maken. Qua mensen: ja, het was 

even wennen, even snuffelen aan el-

kaar. Er moesten wat obstakels worden 

overwonnen. Maar ze zijn echt goede 

buren geworden. Regelmatig komen 

de medewerkers zijn werk bewonderen. 

Pieter is blij met z’n publiek en toont 

trots zijn projecten. Ook de wethouder 

komt nu regelmatiger langs. Daar kan hij 

goed mee praten. Het is er eentje met 

verstand van de haven en werkzaamhe-

den. Het is fijn dat die korte lijntjes zijn 

ontstaan. Zo weet je tenminste bij wie 

je terecht kunt, als je ergens tegenaan 

loopt. Andersom komt Pieter vaak een 

bakkie koffie drinken in de publieksruim-

te van het stadhuis. Je ziet ook daar dat 

er gewerkt wordt, vol ambitie. Voor een 

mooie toekomst van de stad. Het is een 

fijne plek, vindt hij. Niet te klein, niet te 

groot. De ruimte wordt door de Muse-

umhaven ook regelmatig gebruikt voor 

nautische tentoonstellingen en evene-

menten. Samen met de publieksafde-

ling maakt Pieter er als bestuurslid altijd 

weer iets moois van.  Z’n partner had 

gelijk: Pieter voelt zich compleet thuis 

op Willemsoord.

Fenna en jesse zIjn regelmaTI-

ge bezoekers Van WIllems-

oord. ze zIjn Te jong om Te  

WeTen hoe heT helderse uIT- 

gaansleVen In de konIngsTraaT 

Was. maar de mbo-Verpleeg-

kunde sTudenT Fenna (21) en 

haar VrIend jesse (25), drone-

onderzoeker bIj de konInklIjke 

marIne, Is de kleIne WerF op 

WIllemsoord Ideaal. soWIeso 

sTaan de Terrassen lekker In 

de zon, en zIT je er lekker meT 

je VrIenden en VrIendInnen. 

ook heT gemak Van de bIoscoop 

en heT In 2021 geopende Tek-

park om de hoek, Is heel relaxT.

De Kleine Werf in combinatie met gro-

tere evenementen als de Clipper Race, 

het Foodtruckfestival of het Zomer-

carnaval, vindt Fenna helemaal perfect. 

Want overdag heb je met die events 

een feestje op de werf, maar daarna 

stopt het niet. Je gaat gewoon door in 

een van de uitgaansgelegenheden. Bij 

slecht weer kun je dan trouwens ook 

binnen in het stadhuis schuilen of in 

Stadshal De Kampanje. Twee jaar ge-

leden met Sail 2028 was het trouwens 

echt geweldig. Samen naar de tallships 

kijken, de goede optredens, roman-

tisch in het reuzenrad het drone vuur-

werk meepakken en daarna stappen in 

de ‘Ode’ en Bar Bonaire. Het was echt 

waanzinnig druk, en je kwam iedereen 

tegen. Supergezellig!

Jesse is eigenlijk al jarenlang kind aan 

huis op de werf. Als student aan het 

Koninklijk Instituut Marine, zag hij de 

ontwikkeling van Willemsoord van 

dichtbij. Hij zag hoe een deel van de 

voormalige Rijkswerf helemaal groen 

werd. Hij zag ook de ontwikkelingen 

aan de andere kant van de werf, rond-

om het nieuwe stadhuis. 

Ja, het ziet er wel mooi uit en alles, 

maar in principe maakte dát hem nog 

niet eens zoveel uit. Wat volgens hem 

vooral chill was aan die ontwikkeling, 

was de komst van de nieuwe en bre-

dere brug. Nu kun je tenminste in een 

keer vanuit de Beatrixstraat gemakke-

lijk de Flaneerkade en Willemsoord op. 

Dat scheelt echt enorm omfietsen. En 

die meters maken best wat uit als je tot 

sluitingstijd in de kroeg hebt gezeten.

jonge krachten

de ambachtsman 

Ilsa en Markus komen met enige re-

gelmaat in Den Helder. Ooit begon-

nen, toen Ilsa in haar jeugd voor de 

‘Frischluft’ naar Julianadorp op va-

kantie ging. Later gingen ze samen. 

Sinds die tijd hebben ze de stad 

enorm zien ontwikkelen, tot een plek 

waar ze steeds vaker naartoe wilden 

komen. Waar ze zelfs overwegen om 

een huis te kopen als ze straks met 

pensioen zijn. Vroeger gingen ze met 

de camper, maar sinds er een vierster-

renhotel is gevestigd op Willemsoord, 

overnachten ze daar toch liever. Iets 

meer luxe.

Ze zijn gek op de omgeving. Urenlang 

kijken naar de werkzaamheden in het 

Schuine Dok, de schilderwerkzaam-

heden aan botters, een bezoekje aan 

het Reddingmuseum Dorus Rijkers 

en drinken ze graag een borreltje in ’t 

Schipperscafé om de sterke verhalen 

te horen. Ook proberen ze hun be-

zoek veelal te laten samenvallen met 

historische evenementen op de werf. 

Het Historisch Weekend, Vis op de 

Plint. Prachtig die demonstraties van 

oude ambachten door figuranten, op 

de plek waar het ooit ook allemaal 

echt gebeurde. Levende historie, waar 

Ilsa en Markus zich gelukkig bij voelen.

de Toeristen

Een blik op Willemsoord in 2030
hoe zou je de oude rIjksWerF In 2030 kunnen beleVen? 

een beleVIng Van WIllemsoord VanuIT drIe VerschIllende perspecTIeVen.

Ilsa (58) en markus (61) uIT heT duITse sTyrum kIjken hun ogen 
uIT op de leugenbankjes langs de boerenVerdrIeTsluIs. de 
booTjes blIjVen maar Varen. heT echTpaar kIjkT naar de 
mensen, naar de boTen, naar hun gesTunTel oF juIsT hun 
sTuurmanskunsTen. ze genIeTen Van heT schouWspel en 
WeTen ook daT ze In heT najaar Terugkomen Voor de 
VeerTIende edITIe Van de TradITIonele schepenbeurs. als 
oud-bInnenVaarTschIpper Is markus gek op hIsTorIsche 
schepen en heeFT hIj Ilsa meT heT VIrus besmeT.

de sTadhuIskranT Is een 
uITgaVe Van zeesTad cV.

oplage

25.000

VerspreIdIng

Den Helder, Huisduinen en  

Julianadorp.

redacTIe

Zeestad CV –  

Bo-Anne van Egmond

VormgeVIng en dIsTrIbuTIe

Zeeman Reclamegroep

meT medeWerkIng Van

Bertil van Beek, Druktemaker, 

Historisch Documentatiecentrum 

Marinebedrijven, Office Winhov

WWW.zeesTad.nl
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planning stadhuis

junI 2021 - sepTember 2021
Voorbereiding bouw 

maarT 2023
Bouw gereed

zomer 2023
Verwachte ingebruikname

december 2020 – meI 2021
Traject Omgevingsvergunning

aprIl 2021
Technisch ontwerp gereed   

VIerde kWarTaal 2021
Start bouw

junI 2020
Voorlopig ontwerp gereed

noVember 2020
Definitief ontwerp gereed


