
STADHUIS ONDERDEEL VAN  
HET NAUTISCH HOOFDKWARTIER
Op het snijvlak van historie en ambitie klopt het maritieme hart van Den Helder. 

Het Nautisch Hoofdkwartier is de plek waar de maritieme geschiedenis het fundament vormt van een nieuw Helders perspectief. 

Afgeduwd door de stoere mannen en vrouwen die de werf hebben gemaakt, meert de toekomst van de stad af. Vastberaden op 

koers naar veelbelovende bestemmingen. Het Nautisch Hoofdkwartier is de nieuwe werf van Den Helder. Een dynamische plek 

waar met de handen uit de mouwen wordt gewerkt aan de stad en haar maritieme identiteit. In dialoog. In synergie. In ontmoeting. 

Want Het Nautisch Hoofdkwartier is de bruisende haven waar verleden, heden en de toekomst samenkomen.





Het Nautisch Hoofdkwartier ligt aan de zuidoostkant van 

Willemsoord. Het is het gebied rondom de gebouwen 66, 72 en 

73. Inclusief het bassin, het Boerenverdriet, het schuine dok, het 

evenemententerrein, de Museumhaven, Reddingsmuseum Dorus 

Rijkers, de Medemblikkerloods, Theater de Kampanje en Studio62. 

De keuze voor deze hoek van Willemsoord is een bewuste. Juist 

daar, temidden van vakmanschap, creativiteit en cultuur, op de plek 

waar het historisch erfgoed van Den Helder het beste gevoeld en 

in stand gehouden wordt, daar integreren we ons nieuwe stadhuis. 

De gebouwen 66 en 72 worden de werkplek van zo’n vierhonderd 

gemotiveerde krachten. Bovendien is in de vrij toegankelijke 

publieksruimtes iedereen welkom. En zo fungeert het unieke  

stadhuis als ontmoeting s plek, waar ruimte blijft voor nautische 

evenementen en ambacht.

De ontwikkeling van Het Nautisch Hoofdkwartier zorgt voor  

de conservering van de monumentale gebouwen en het behoud van 

hun karakter. Juist door die investering en herbestemming wordt dit 

deel van Willemsoord weer toekomstbestendig. Op Het Nautisch 

Hoofdkwartier werken straks alle partijen, nieuwe en oude, mét en 

naast elkaar en wordt de stad bestuurd met haar maritieme identiteit 

hoog in het vaandel. Het kompas gericht op de toekomst. Volle kracht 

vooruit op de route waar lef, vertrouwen en trots de meewind blazen. 



Afbeelding: West8



Het is 2030. Het Nautisch Hoofdkwartier draait op 

volle kracht. Hijgend parkeert Zeynep (41) haar fiets 

in de stalling. Ze is wat aan de late kant vandaag op 

haar werk als medewerker frontoffice van het sociaal 

domein van de gemeente Den Helder. Er is dan ook 

zoveel moois te zien onderweg. Al fietsend langs het 

vernieuwde pad van de Museumhaven ruikt ze de 

dieselolie van de historische boten, ziet ze op de boot-

helling een schip liggen dat in de verf wordt gezet en 

dat even verderop de Tres Hombres wordt bevoorraad, 

voor een avontuur naar de West.

Haar gedachten gaan even terug naar 2019, toen ze 

sollici teerde bij de gemeente en aan de slag moest  

aan de Drs. F. Bijlweg. Ze twij felde destijds nog een 

beetje; de locatie straalde niet de ambitie uit die de  

gemeente wel uitsprak. Door de destijds voorgenomen  

verhuizing naar Willemsoord ging ze overstag: in  

die omgeving, in het kloppende historische hart  

van Den Helder, dáár wilde ze wel werken.

Nu, zoveel jaar later, is ze blij. Trots ook. Om deel  

uit te maken van een levende omgeving, waar altijd 

wat gebeurt. Waar zij aan de toekomst van de stad 

werkt, terwijl anderen het verleden nog tastbaar  

houden. Tijdens een wandelrondje in de lunchpauze  

is de bedrijvigheid continu om haar heen. Ze loopt  

dan ook weleens de Medemblikkerloods in, om te zien 

of er nog wat nieuws gebeurt. Maar ook daarbuiten.  

In gebouw 66, waar ze zelf werkt, komt ze regelmatig 

de medewerkers van de Museumhaven tegen. In de 

publieksruimte bijvoorbeeld, waar ze soms alleen  

voor een lekkere kop koffie komen, maar ook verant-

woordelijk zijn voor de organisatie van nautische eve-

nementen. Zo is het stadhuis niet alleen open tijdens 

kantooruren, maar ook in het weekend en wordt  

er optimaal gebruik gemaakt van die ruimte.  

Goed over nagedacht! 

Op vrijdag gaat ze na het werk regelmatig wat drinken 

in Grand Café 4711 en aansluitend een hapje eten bij 

een van de restaurants. ’s Avonds gaat ze door naar 

theater De Kampanje, waar altijd wel een interessant 

optreden te zien is, of pakt ze een film in de bioscoop. 

Na een zware werkweek ontspant een avondje in  

de spa ook goed. Het is echt super om in deze  

omgeving te werken.

DE GEMEENTEMEDEWERKER
Zeynep





Terwijl Zeynep geniet van haar werkplek, kijken Ilsa 

(62) en  Markus (67) uit het Duitse Styrum hun ogen  

uit op de leugen bankjes 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 schouw-

spel en weten ook dat ze in het najaar terugkomen voor 

de vijftiende editie van de  Traditionele Schepenbeurs. 

Als oud-binnenvaart schipper is Markus gek op histori-

sche schepen en heeft hij Ilsa met het virus besmet. 

Ilsa en Markus komen met enige regelmaat in 

Den Helder. Ooit begonnen, toen Ilsa in haar jeugd 

voor de ‘Frischluft’ naar Julianadorp op vakantie 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 Ilsa met vervroegd pensioen 

is. Vroeger gingen ze met de camper, maar sinds er 

een viersterrenhotel is gevestigd op Willemsoord, over-

nachten ze daar toch liever. Iets meer luxe.

Ze zijn gek op de omgeving van Het Nautisch Hoofd-

kwartier. Urenlang kijken naar de werkzaamheden 

in het schuine dok, de schilderwerkzaamheden aan 

botters, een bezoekje aan het  Reddingmuseum Dorus 

Rijkers en drinken ze graag een borreltje in ’t Schip-

perscafé om de sterke verhalen te horen. Ook proberen  

ze hun bezoek veelal te laten samenvallen met 

historische evene menten 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 in thuisvoelen.

DE TOERIST
Ilsa en Markus





‘Waarom ga je niet op Het Nautisch Hoofdkwartier 

werken?’, vroeg z’n partner Frank. ‘Daar voel je je vast 

thuis.’ Pieter (50) is een echte ouderwetse ambachts-

man. Timmeren, schilderen, metaal bewerken, zelfs 

masten repareren: Pieter kan het. Vanuit De Scheeps-

werkplaats in de Medemblikkerloods is hij actief 

 betrokken bij het in stand houden van diverse schepen 

in de Museumhaven. Hij vindt het werk geweldig.

 

Hij moet eerlijk toegeven: hij had zo z’n twijfels. Pieter 

kwam op Het Nautisch Hoofdkwartier terecht, vlak 

na de komst van het stadhuis. Hij was sceptisch, zoals 

meer betrokkenen bij de Museumhaven. De parkeer-

ruimte en bereikbaarheid, bijvoorbeeld. Of geluids-

overlast van zijn werkzaamheden en andere haven-

bedrijvigheid. Dat de gemeentemedewerkers het hele 

gebied zouden overnemen, waardoor er eigenlijk geen 

ruimte meer zou zijn voor de nautische geschiedenis 

en toekomst op de werf. 

 

Nu, zo’n acht jaar later, weet hij dat het anders is.  

Het parkeer probleem bestond sowieso niet, dankzij 

de ontwikkeling van Buitenveld. Ook lukte het om 

via die kant Willemsoord en Het Nautisch Hoofd-

kwartier goed bereikbaar te maken. 

Qua mensen: ja, het was even wennen, even snuf-

felen aan elkaar. Er moesten wat obstakels worden 

overwonnen. Maar ze zijn echt goede buren geworden. 

Regelmatig komen de medewerkers bewonderen wat 

voor werk hij aan het doen is. Pieter is blij met z’n pu-

bliek en toont trots zijn projecten. Ook de wethouder 

komt nu regelmatiger langs, en daar kan hij goed mee 

praten. Het is er echt eentje met verstand van de haven 

en werkzaamheden. Het is fijn dat die korte lijntjes 

zijn ontstaan. Zo weet je tenminste bij wie je terecht 

kunt, als je nog eens ergens tegenaan loopt.

Andersom komt Pieter vaak een bakkie koffie drinken 

in de publieksruimte 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 

Museumhaven ook regelmatig gebruikt voor nauti-

sche tentoonstellingen en evenementen. Samen met de 

publieks afdeling maakt Pieter er als bestuurslid altijd 

weer iets moois van. 

 

Z’n partner had gelijk: Pieter voelt zich compleet  

thuis op Het Nautisch Hoofdkwartier.

DE AMBACHTSMAN
Pieter





Ze zijn te jong om te weten hoe het  Helderse  uitgaans leven in 

de Koningstraat was. Maar voor mbo-verpleegkunde student 

Fenna (20) en haar vriend Jesse (25), droneonderzoeker 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 Tekpark om de hoek, is heel relaxt.

 

Maar de Kleine Werf in combinatie met grotere evene menten 

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 dan gewoon door in een van de uitgaansgelegen-

heden. Bij slecht weer kun je dan trouwens ook binnen in Het 

Nautisch Hoofd kwartier schuilen of in Stadshal De Kam-

panje. Twee jaar geleden met Sail 2028 was het trouwens echt 

geweldig. Samen naar de tallships kijken, de goede optredens, 

romantisch in het reuzenrad het vuurwerk 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 de Marinecampus van  dichtbij. Hij zag hoe 

een deel van de voormalige Rijkswerf helemaal groen werd. 

Hij zag ook de ontwik kelingen aan de andere kant van de 

werf: de vorming van Het Nautisch Hoofdkwartier. Ja, het 

ziet er wel mooi uit en alles, maar in principe maakte dát hem 

nog niet eens zoveel uit. Wat volgens hem vooral relaxt was 

aan die ontwikkeling, was de komst van de nieuwe en bredere 

Ankerparkbrug. Nu kun je tenminste in een keer vanuit de 

Beatrixstraat gemakkelijk 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
Jesse en Fenna
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