
“Toen ik in 2007 lid werd van de Stichting 

Stelling Den Helder had ik geen flauw 

idee dat ik er twaalf jaar later nog actief 

zou zijn. In die jaren heb ik fantastische 

mensen ontmoet. Mensen die als gids, 

vrijwilliger en medewerker hun ziel 

en zaligheid in het fenomeen militair 

erfgoed leggen. Die gedrevenheid 

en dat enthousiasme is voor mij een 

grote drijfveer geweest. Net als elke 

morgen uitstappen bij Fort Kijkduin op 

het Admiraal VerHuellplein en dan de 

overweldigende omgeving ervaren.

Nu staan alle seinen voor de Stichting 

Stelling Den Helder op groen om groter en 

professioneler te worden. En de voordelen 

daarvan in te zetten om de Stelling die plek 

te geven waar het recht op heeft. En zo 

zijn we nu beland in een heel mooi traject 

om te komen tot een nieuwe Helderse 

Erfgoedorganisatie.”

Andre Koning, directeur-bestuurder 

Stichting Stelling Den Helder

Groen licht?
De afgelopen periode is hard gewerkt 

in voorbereiding op de nieuwe 

erfgoedorganisatie die het erfgoed kan 

behouden, verbinden en versterken als 

één geheel. Op 25 november beslist 

de raad of zij groen licht geeft voor de 

nieuwe erfgoedorganisatie. Daarna zal

in diverse stappen naar de nieuwe 

organisatie toegewerkt worden. 

Stichting Stelling Den Helder, 

Willemsoord B.V. en gemeente Den 

Helder werken samen om een gezonde 

erfgoedorganisatie op te zetten waarin 

de forten, de linie en Willemsoord onder 

één vlag verder gaan. Erfgoed verbindt 

het verleden met het heden en zorgt 

voor verbondenheid van mensen met de 

plaats waar zij wonen, werken en leven. 

De nieuwe stichting draagt daar graag 

aan bij door zich in te zetten voor het 

unieke militaire en nautische erfgoed 

in Den Helder.

Met deze nieuwsbrief houden wij je op

de hoogte van de voortgang naar een 

nieuwe erfgoedorganisatie in Den Helder.

Kopij aanleveren
Heb je ook nieuws voor deze nieuwsbrief? 

Je kunt je kopij mailen naar Charlotte 

Mooij, beleidsadviseur gemeente 

Den Helder, c.mooij@denhelder.nl.

Wil je ook nieuwsbrieven
Erfgoedorganisatie ontvangen?
Heb je deze nieuwsbrief doorgestuurd 

gekregen, maar wil je deze voortaan ook 

rechtstreeks ontvangen? Klik hier om je 

aan te melden voor deze nieuwsbrief.

Afmelden voor deze nieuwsbrief
Wil je deze nieuwsbrief niet meer 

ontvangen? Klik dan hier om je af 

te melden

Stichting Stelling Den Helder, Willemsoord BV en gemeente Den Helder werken intensief 

samen aan de totstandkoming van de erfgoedorganisatie. Volgens kwartiermaker Eltje 

de Klerk is enthousiasme voor intensievere samenwerking onmisbaar bij het zetten van 

de nodige vervolgstappen. Het enorme enthousiasme van Stichting Stelling Den Helder 

en Willemsoord BV blijkt uit onderstaande artikelen van bestuurders Andre Koning en 

Hans Broekmeulen. Als ‘founding fathers’ zijn zij overtuigd van het grote belang en de 

meerwaarde van de erfgoedorganisatie.
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Op 19 september was er een raadsinformatieavond over de nieuwe erfgoedorganisatie waarbij de drie betrokken erfgoedpartijen 

(Stichting Stelling Den Helder, Willemsoord BV, gemeente Den Helder) vertegenwoordigd waren. Na het openingswoord van 

wethouder Keur informeerde kwartiermaker Eltje de Klerk de raadsleden over de stand van zaken. Daarna was er een interactief 

deel: aan de hand van diverse stellingen werd de mening van de raadsleden opgehaald. Hoe denken zij bijvoorbeeld over het belang 

van het Helderse erfgoed? 

De raad vindt het erfgoed van groot belang voor de stad. Het erfgoed is namelijk uniek met veel forten op een klein gebied. Voor de inwoners 

van Den Helder is het erfgoed er om het gevoel van Den Helder te behouden. Tegelijkertijd moeten er keuzes gemaakt worden bijvoorbeeld 

in de functies die je aan het erfgoed geeft. Vanuit de betrokkenheid bij het erfgoed vroeg de raad het erfgoed niet zomaar op afstand te zetten 

van de gemeente. Daarvoor is een goed stappenplan nodig. Bij alle verschillende stellingen hebben de raadsleden goed meegedacht en 

aangegeven wat zij belangrijk vonden. Deze input nemen we mee in het verdere proces. 

Raadsinformatieavond 19 september 

Den Helder bereikt mijlpaal met 
één erfgoedorganisatie!
“Alle monumenten onder één dak, dus gerichter werken, directheid en een pure 

organisatie, wat een kansen voor Den Helder. Hiermee kunnen we het historisch 

maritiem erfgoed prima op de toeristische kaart van Nederland zetten. Samen met de 

Museumhaven kan het (varend) erfgoed met leuke evenementen bij een breed publiek 

onder de aandacht worden gebracht. 

Het onderhoud kunnen we straks centraal aansturen. Soms verricht door vrijwilligers en soms 

door bedrijven, als het om grotere klussen gaat. Subsidies voor dit onderhoud kunnen op een 

professionele wijze worden aangevraagd. De Stelling en Willemsoord worden ‘verbonden’ 

in organisatie en beleving. Dat zal meer bezoekers zal aantrekken, wat zal leiden tot meer 

inkomsten en dus een sterkere erfgoedorganisatie. Wij kijken ernaar uit.
Hans Broekmeulen, directeur-bestuurder 

Willemsoord BV.


