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1 Inleiding 
1.1 Een erfgoedorganisatie voor uniek Helders erfgoed 
 
Den Helder is rijk aan cultureel erfgoed. Zeker op het gebied van militair en maritiem erfgoed blinkt de 
stad uit. De meest opvallende cultuurhistorische elementen die dit militaire en maritieme karakter 
weergeven zijn de voormalige Rijkswerf Willemsoord en de Stelling van Den Helder. De Stelling is 
aangelegd ter bescherming van de Rijkswerf. Samen vormen zij het van Rijkswege Beschermd 
Stadsgezicht Stelling van Den Helder.  
Iedereen in Den Helder kent de voormalige Rijkswerf en de opvallende forten in de stad. Dat verbindt 
het erfgoed met de identiteit van Den Helder. Erfgoed vertelt immers het verhaal van onze stad, van 
de verdediging van ons land tot en met zware perioden van oorlog. 
De gemeente Den Helder en de betrokken organisaties, Stichting Stelling Den Helder en Willemsoord 
BV, beseffen dat het unieke erfgoed waardevol is voor zowel de bezoekers en inwoners van Den 
Helder, als voor organisaties en bedrijven in de stad.  
Dat het erfgoed in Den Helder uniek is wordt ook op landelijk niveau erkent. Niet voor niets hebben 
vele onderdelen van de Stelling en Willemsoord het eervolle predicaat ‘Rijksmonument’ gekregen. 
 

 
De afgelopen jaren is er daarom hard gewerkt om het erfgoed te behouden, te herstellen en te 
herbestemmen. Daarbij blijken herstel en groot onderhoud van het erfgoed een uitdagende, maar 
uiterst belangrijke, opgave te zijn. Willemsoord B.V. als huidige beheerder van de voormalige 
Rijkswerf en Stichting Stelling Den Helder als beheerder van de Stelling hebben daarbij een sleutelrol 
gespeeld.  
 
Door de gemeente Den Helder, Willemsoord B.V. en Stichting Stelling Den Helder wordt daarom 
gewerkt aan een erfgoedorganisatie waarin de krachten gebundeld zullen worden. Hiermee wordt 
recht gedaan aan de samenhang binnen het erfgoed en wordt het mogelijk gemaakt beheer, behoud, 
exploitatie en marketing van het erfgoed verder te versterken. Om het erfgoed nog beter te behouden 
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en te benutten is het nu tijd om de volgende stap te zetten. Intensieve samenwerking tussen 
Willemsoord BV en Stichting Stelling Den Helder is daarbij een essentiële eerste stap om het erfgoed 
met elkaar te verbinden. 

1.2 Relatie met beleid en eerdere besluitvorming  
 
Eind 2017 is door de gemeente Den Helder het beleidskader ‘Cultureel erfgoed: Oog voor het 
verleden, visie op de toekomst’ vastgesteld. Met dit beleidskader zet de gemeente in op het cultureel 
erfgoed van de stad Den Helder. Cultureel erfgoed markeert namelijk de identiteit van de 
gemeenschap en refereert naar de geschiedenis van de inwoners van de stad.  
Binnen het beleidskader komen diverse thema’s aan bod die kenmerkend zijn voor de geschiedenis 
van Den Helder en die nu zichtbaar zijn in het erfgoed. Deze worden besproken aan de hand van een 
aantal pijlers van identiteit.  
Zowel de Stelling als Willemsoord worden als pijlers van identiteit van Den Helder genoemd.  
 
In december 2018 is besloten over te gaan tot het oprichten van een nieuwe erfgoedorganisatie, die 
verantwoordelijk wordt voor de Stelling Den Helder, inclusief Willemsoord.  
Op 2 mei 2019 is de gemeenteraad nader geïnformeerd over de voorgenomen stappen. Eind mei 
2019 is een kwartiermaker aangesteld die de opdracht heeft om de erfgoedorganisatie tot stand te 
brengen. Inmiddels is de onderhoudsopgave van de gehele Stelling van Den Helder en de voormalige 
Rijkswerf Willemsoord voor de komende 20 jaar in beeld gebracht.  
 
Stichting de Stelling Den Helder en Willemsoord BV hebben het voornemen samen te gaan volledig 
omarmd en werken samen met de kwartiermaker en de gemeente Den Helder intensief aan de 
voorbereidingen van de erfgoedorganisatie. In dat kader is op 1 juli van dit jaar een 
intentieovereenkomst getekend door de gemeente Den Helder en de directeur-bestuurders van 
Willemsoord BV en Stichting Stelling Den Helder.  
 

 
 
In de Kadernota 2020 is een bedrag ter hoogte van € 900.000,- opgenomen. In de doorkijk voor de 
begroting tot 2023 is € 900.000,- als een jaarlijks bedrag opgenomen. De gemeentebegroting voor 
2020 zal op 6 november van dit jaar vastgesteld worden door de gemeenteraad. 
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Op 19 september van dit jaar heeft een raadsinformatiebijeenkomst plaatsgevonden. Hierin hebben 
de aanwezige raadsleden hun ideeën over de erfgoedorganisatie met de wethouder, de kwartiermaker 
en elkaar gedeeld. Ook hebben de directeuren van Willemsoord BV en Stichting Stelling Den Helder 
zich positief uitgesproken over het voornemen te komen tot een erfgoedorganisatie. 
 
Uit de uitspraken van de aanwezige raadsleden sprak veel trots en liefde voor het Helderse erfgoed, 
De aanwezige raadsleden riepen op om het eigendom van het erfgoed zorgvuldig en niet te snel over 
te dragen, maar stapsgewijs te werk te gaan. Met het in dit document beschreven stappenplan is daar 
gehoor aan gegeven.  

1.3 Stapsgewijs naar een erfgoedorganisatie 
 
In dit document wordt het stappenplan om te komen tot een erfgoedorganisatie voor het Helderse 
erfgoed nader beschreven. Het gaat daarbij om de volgende stappen: 
 
Stap 1 (december 2019 – juni 2020):  
Omvorming van Stichting Stelling Den Helder naar Stichting Erfgoed Den Helder en 
professionalisering van de organisatie. 
 
Stap 2 (juni 2020 – augustus 2020):  
Personeel en werkzaamheden Willemsoord BV gaan over naar Stichting Erfgoed Den Helder en de 
gemeente geeft de Stelling uit in erfpacht (met een verkoop regulerend beding). 
 
Stap 3 (planning nader te bepalen):  
Er vindt overdracht van economisch eigendom en erfpacht grond Willemsoord plaats aan Stichting 
Erfgoed De Helder (met verkoop regulerend beding). 
 
Het stappenplan is zodanig opgezet dat – ook als de gemeenteraad er eventueel voor zou kiezen 
geen volgende stap(pen) te zetten – iedere stap een waardevolle bijdrage is aan de verdere 
professionalisering van het erfgoed van de Stelling van Den Helder en Willemsoord.  

1.4 Leeswijzer  
 
In dit document wordt een toelichting gegeven op het desbetreffende erfgoed en de rol die dit erfgoed 
speelt voor de stad Den Helder.  
 
Daarnaast zal toegelicht worden waarom we tot een nieuwe erfgoedorganisatie willen komen en wat 
de nieuwe erfgoedorganisatie te doen staat. Met welke visie, missie en ambities gaat deze organisatie 
van start? En hoe draagt dit bij aan het behouden en versterken van het erfgoed van Den Helder?  
 
Als laatste zal ingegaan worden op het voorgestelde stappenplan om van de huidige situatie naar het 
gewenste einddoel te komen. In het laatste onderdeel worden tevens de afzonderlijke stappen en de 
planning toegelicht.  
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2 Het belang van erfgoed voor de stad 
2.1 De geschiedenis van de militaire stad aan zee  
 
De geschiedenis van Den Helder wordt gekenmerkt door de verbinding met de zee. Tussen 1790 en 
1792 werd ten oosten van het vissersdorp Helder een kielplaats voor klein onderhoud en reparaties 
aan schepen aangelegd, het latere Willemsoord. De gekozen locatie voor deze onderhoudswerf ‘Het 
Nieuwe Werk’ was niet toevallig. Handels- en oorlogsschepen voeren vanuit Amsterdam over de 
Zuiderzee (nu IJsselmeer) via Texel de wereldzeeën op. Bij terugkeer na maanden- of zelfs jarenlange 
reizen waren de schepen voor onderhoud aangewezen op de Amsterdamse werven. Omdat de 
vaarroute van en naar Amsterdam aan het einde van de 17e eeuw steeds moeilijker begaanbaar 
werd, groeide de behoefte aan een scheepswerf bij Den Helder.    
De ligging aan zee maakte de stad ook van strategisch militair belang.  
 
In 1811 bracht Napoléon Bonaparte een bezoek aan Den Helder en hij zag de waarde van de 
strategische ligging van de stad. Hij sprak over het ‘Gibraltar van het Noorden’ en gaf opdracht om 
een grote marinebasis met een werf te bouwen op de plek van de haven. In 1812 begon de 
vooraanstaand waterbouwkundige ingenieur Jan Blanken ten noorden van ‘Het Nieuwe Werk’, met de 
bouw van een marine-etablissement, compleet met magazijnen en een groot droogdok. In 1827 werd 
de eerste bouwfase afgerond, waarop tussen 1857 en 1866 een tweede volgde. In het begin van de 
20e eeuw kreeg het werfterrein de definitieve inrichting.  
 
Ter verdediging van de werf moest een groot verdedigingswerk aangelegd worden rondom Den 
Helder. De Stelling van Den Helder werd aangelegd met diverse forten, linies, grachten en 
schootsvelden. De forten Erfprins, Kijkduin en Fort Dirksz Admiraal, alsmede de verbindingsgracht 
dateren in eerste aanleg uit 1811 tot 1813. Na de aanleg van het Noordhollandsch Kanaal is het 
Nieuwe Werk omgevormd tot het Fort Oostoever en is het Fort Westoever aangelegd. Langs de 
verbindingsgracht is toen een wal gelegd. Na het aannemen van de Nieuwe Vestingwet in 1875 werd 
in 1880 het kustpantserfort Fort Harssens gebouwd.  
Tussen de Eerste en Tweede Wereldoorlog werden diverse luchtdoelbatterijen en kustbatterijen 
aangelegd door de Nederlandse Staat. Veel daarvan is verdwenen bij de dijkverzwaring. Tijden de 
Tweede Wereldoorlog werden door de Duitse bezetter tal van bunkers gebouwd in het stellinggebied 
en langs de kust. Restanten van deze Atlantikwall zijn binnen de Stelling van Den Helder en 
daarbuiten te vinden.  
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2.2 Het huidige belang van het erfgoed  
 
De Stelling van Den Helder en de voormalige Rijkswerf Willemsoord vormen een eenheid, zoals goed 
te zien is op onderstaande kaart uit 1860. Zelfs nabij 160 jaar later is het erfgoed nog steeds 
bepalende voor de stad Den Helder en wordt er volop gebruik gemaakt van de kwaliteiten van het 
erfgoed. 
 

 
 
De voormalige Rijkswerf is gebouwd in het begin van de 19e eeuw en bevat veel historische 
gebouwen, dokken en kades. Het terrein bevat 17 Rijksmonumenten. Naast de individuele 
Rijksmonumenten is het totale complex ook als Rijksmonument aangewezen.  
 

 
 
Het complex is sinds het verlaten van de marine omgevormd tot een cultuur- en horecacomplex met 
een nautisch karakter. Het terrein wordt beheerd door een daartoe door de gemeente Den Helder 

8
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opgerichte entiteit Willemsoord BV, een verbonden partij van de gemeente. Binnen dit gebied, dat 
door Willemsoord BV beheerd wordt, zijn 14 van de 17 Rijksmonumenten te vinden.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inmiddels is er een levendig stadsdeel op Willemsoord te ontstaan, met het Marinemuseum (op het 
nabijgelegen deel van Defensie), het Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers, Theater De 
Kampanje, evenementen, bedrijven en horeca. Daarnaast is er de museumhaven, die een belangrijke 
rol speelt bij het faciliteren van museale schepen. In de toekomst zal, naar verwachting in 2023, het 
Helderse stadhuis aan deze lijst van functies worden toegevoegd.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er werken momenteel circa 250 mensen in het gebied dat Willemsoord BV exploiteert en 500 
vrijwilligers.  
Het gebied wordt bezocht door circa 684.650 mensen per jaar. De bezoekers besteden bijna € 10,5 
miljoen op Willemsoord. De bestedingen bedragen circa € 16 per bezoeker.  
 
Een deel van deze mensen (circa 83.150) komt af op de evenementen. In 2019 telt de 
evenementenagenda 17 evenementen. Dit zijn onder meer evenementen in relatie tot de 
cultuurhistorie van het terrein, zoals de traditionele schepenbeurs (3.000 bezoekers waarvan 90%van 
buiten Den Helder) en de botterwedstrijd. Daarnaast worden evenementen georganiseerd die in 
mindere mate een relatie hebben met de geschiedenis van Willemsoord.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andersoortige evenementen zijn bijvoorbeeld het Historisch Weekend, Pasar Malam, Gameday (9.000 
bezoekers), Lekker Wonen Beurs en het Keykeg International Beer Festival. De totale bestedingen 
van de evenementenbezoekers op Willemsoord liggen tussen de € 0,9 miljoen en € 1,6 miljoen per 
jaar. 
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De Stelling van Den Helder is als geheel aangewezen als Rijksmonumentaal Stadsgezicht. De Stelling 
bestaat uit 6 forten waarvan 5 een Rijksmonument zijn, inclusief Fort Erfprins dat in eigendom van en 
in gebruik is bij Defensie. Daarnaast vormen de liniedijken, de grachten en de schootsvelden 
onderdeel van het vanwege Rijkswege Beschermd Stadsgezicht. Ook zijn diverse bunkers onderdeel 
hiervan.  
Op de kaart hieronder is goed te zien hoe de forten Erfprins, Dirksz Admiraal en West en Oostoever 
via de liniedijk met elkaar verbonden zijn. 
 

 
 
De Stelling van Den Helder wordt grotendeels beheerd door de vrijwilligersorganisatie Stichting 
Stelling Den Helder, met uitzondering van Fort Erfprins, dat in bezit is van Defensie. De forten hebben 
in de loop van de tijd verschillende functies gekregen, waaronder publieksfuncties.  
 

 
 
In Fort Kijkduin is een museum en een zeeaquarium gevestigd. Er zijn ook diverse evenementen in 
het Fort. In totaal bezoeken er circa 40.000 mensen per jaar deze attracties. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4
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In Fort Westoever zit onder andere een bierbrouwerij die rondleidingen voor publiek verzorgt, er is een 
stadskwekerij, een escaperoom en er worden door Stichting Stelling Den Helder vletten verhuurd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ook Fort Harssens is te bezoeken voor publiek tijdens georganiseerde rondleidingen en circa 500 
personen per jaar maken gebruik van deze mogelijkheid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op Fort Dirksz Admiraal zijn verschillende functies gevestigd, waaronder oefenlocaties voor bands en 
kleine musea. Vrijwilligers, die de musea onder hun hoede hebben, ontvangen bezoekers op speciale 
dagen, zoals de jaarlijkse Bunkerdag.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Er maken twee schietverenigingen en een handboogschietvereniging gebruik van fort Oostoever en 
belangstellenden die het fort willen bezoeken kunnen zich melden bij de Stichting Stelling Den Helder. 
 
De activiteiten op Willemsoord en in de Stelling Den Helder hebben zowel een belang in de vorm van 
economische impact (bestedingen, banen en aantrekken van bezoekers en toeristen), als in de vorm 
van maatschappelijke impact (grote aantallen vrijwilligers).  
Het erfgoed vormt daarmee een impuls voor het huidige en toekomstige woonklimaat en 
vestigingsklimaat van Den Helder. 
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3 Waarom een nieuwe erfgoedorganisatie? 
3.1 Bundeling van krachten is nodig 
 
Door de activiteiten van Stichting Stelling Den Helder en Willemsoord samen te voegen ontstaat een 
krachtige erfgoedorganisatie waarin expertise over het Helderse militaire erfgoed gebundeld wordt.  
Het erfgoed kan op die manier beter gepositioneerd en geprofileerd worden.  
Ook kunnen er meer (landelijke) middelen voor onderhoud geworven worden en fondsen worden 
aangetrokken.  
De eigenaar van een rijksmonument heeft op grond van de Erfgoedwet een instandhoudingsplicht. De 
gemeente Den Helder streeft behoud en ontwikkeling van haar beschermd stadsgezicht en de daarin 
gelegen monumenten na. Om die reden heeft de gemeente Den Helder ook een voorbeeldfunctie ten 
aanzien van dit belangrijke erfgoed in de stad.  
Hierbij hoort het professionaliseren van het beheer en behoud van het erfgoed. Versnipperd eigendom 
en beheer van het erfgoed binnen het beschermde stadsgezicht maakt samenhang in beheer en 
exploitatie in de huidige situatie lastig. Door het erfgoed te concentreren in één organisatie is verdere 
professionalisering mogelijk.   
Gemeente Den Helder heeft daarom ook in het beleidskader Erfgoed (2017) de ambitie uitgesproken 
om samenwerking van Willemsoord BV en Stichting Stelling Den Helder te stimuleren en zo tot een 
krachtige erfgoedorganisatie te komen voor het beheer en de exploitatie van de Stelling, inclusief 
Willemsoord.  

3.2 Kansen voor beheer en behoud 
 
De oprichting van de nieuwe erfgoedorganisatie biedt kansen om het beheer en behoud van het 
erfgoed beter te waarborgen. Dit betreft onder meer de volgende zaken: 

- De statuten kunnen borgen dat de exploitatie van het vastgoed ten dienste staat van beheer, 
onderhoud en ontwikkeling van het (monumentale) erfgoed. 

- De nieuwe organisatie kan ernaar streven te voldoen aan de voorwaarden van een 
Professionele Organisatie voor Monumentenbehoud (POM). Hoewel Willemsoord BV en 
Stichting Stelling Den Helder momenteel reeds instandhoudingssubsidies voor monumenten 
(SIM-subsidies) kunnen aanvragen, vergemakkelijkt de zogenaamde POM-status de 
aanvragen. Bovendien krijgen organisaties met een POM-status voorrang op andere 
aanvragers. 

- Door het samenbrengen van (een groot deel van) de Stelling van Den Helder en Willemsoord 
binnen één organisatie kan het erfgoed vanuit een totaalvisie worden beheer en 
geëxploiteerd. En dit geldt ook voor gezamenlijke promotie en marketing. 

 
Voorbeelden van andere Professionele Organisaties voor Monumentenbehoud zijn: Vereniging 
Hendrick de Keyser, Stichting Kasteel De Haar en de Rijnlandse Molenstichting.  
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4 Visie, missie en doelstellingen erfgoedorganisatie 
4.1 Visie 
 
De erfgoedorganisatie richt zich primair op het beheer en behoud van het militair-nautische erfgoed 
van Den Helder. Dit komt ook tot uiting in de visie. 
 
De Stelling van Den Helder met zijn forten en de voormalige Rijkswerf Willemsoord zijn van een 
unieke kwaliteit en kunnen bijdragen aan: 
 

- de positionering van Den Helder ((city)marketing en promotie); 
- trots op het erfgoed in de stad en de identiteit die de stad en zijn inwoners daaraan ontlenen; 
- verder ontwikkelen, ontsluiten en herbestemmen van het Helderse erfgoed; 
- het actief beleven van het erfgoed:  

- genieten van de kwaliteiten van het erfgoed (inwoners en bezoekers); 
- kennis nemen van de historie ervan (inwoners en bezoekers). 

 
In de visie van de erfgoedorganisatie is het beheren, behouden, ontsluiten en gebruiken van erfgoed 
de sleutel tot het optimaal benutten van de potenties die het erfgoed de stad en zijn inwoners biedt. 

4.2 Missie 
 
De nieuwe erfgoedorganisatie heeft de volgende missie: 
 

• beheer en behoud van het erfgoed van de Stelling Den Helder, inclusief Willemsoord; 
• het mogelijk maken van functioneel gebruik van het erfgoed voor hedendaagse doeleinden 

(cultuur, horeca, recreatie en kantoren e.d.); 
• het publiekstoegankelijk maken van dit erfgoed; 
• positioneren van de Stelling en Willemsoord als unieke erfgoed-schat van Den Helder  

(inclusief de bijdrage die dit aan citymarketing en citybranding levert). 

4.3 Doelstellingen 
 
De erfgoedorganisatie heeft de volgende doelstellingen: 
 

1. Beheer en behoud van het erfgoed van de Stelling Den Helder, waaronder Willemsoord: 
• De nieuwe erfgoedorganisatie koestert zijn vrijwilligers die met passie bijdragen aan 

het gebruik en onderhoud van het erfgoed. 
• De nieuwe organisatie doet aanvragen voor restauratiesubsidies bij provincie Noord-

Holland. 
• De nieuwe organisatie verwerft middelen door middel van verantwoorde verhuur en 

gebruik van erfgoed (terreinen, ruimten en gebouwen). 
• De nieuwe organisatie zet zich in voor het werven van landelijke subsidies. Hierbij 

probeert zij een POM-status te verwerven waardoor zij een voorrangspositie krijgt als 
het gaat om landelijke subsidies voor onderhoud.  

• De erfgoedorganisatie ontvangt structurele middelen van de gemeente voor (met 
name) groot onderhoud van het erfgoed.  
 

2. Het mogelijk maken van functioneel gebruik van het erfgoed voor hedendaagse doeleinden: 
• Bijdragen aan herontwikkeling en herbestemming van monumentale gebouwen. 
• Het verhuren en in gebruik geven van objecten en terreinen voor stedelijke functies, 

zoals cultuur, horeca, recreatie en kantoren.  
 

3. Het verder ontwikkelen en publiekstoegankelijk maken van het erfgoed: 
• Het - waar mogelijk - openbaar maken en/of houden van terreinen en gebieden die in 

beheer zijn van de stichting. 
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• Bij het verhuren en het in gebruik geven van objecten en terreinen waar mogelijk te 
kiezen voor publieksfuncties en functies waar inwoners baat bij hebben (werkfuncties, 
welzijnsfuncties et cetera). 

• Het faciliteren en organiseren van evenementen. 
 

4. Positioneren van het nautisch-militair erfgoed in de gemeente Den Helder: 
• Bijdragen aan citymarketing. 
• Bijdragen aan citydressing (feestelijke aankleding van de stad). 
• Bijdragen aan stadsbrede thema’s (bijvoorbeeld door middel van het organiseren en 

faciliteren van thema-evenementen e.d.). 
• (Digitaal en analoog) ontsluiten van de historie van het erfgoed. 
• Aantrekkelijke presentatie van de historie van het erfgoed aan het publiek. 
• Stimuleren van publieksfuncties in het erfgoed. 

4.4 Activiteiten en ambities 
 
Naast voortzetting van bestaande activiteiten zal de nieuwe organisatie zich in kunnen zetten voor de 
volgende nieuwe en/of geïntensiveerde activiteiten: 
 

• Groot onderhoud 
Het groot onderhoud van Willemsoord en vooral de Stelling Den Helder, dient geïntensiveerd 
te worden. Hiervoor is inmiddels een uitgebreide meerjarenonderhoudsplanning opgesteld. 
Met behulp van financiële steun van de gemeente en toekomstige aanvullende landelijke 
subsidies kan het erfgoed beter dan nu onderhouden worden. 
 

• Toegankelijkheid en zichtbaarheid publiek 
Willemsoord is een openbaar en toegankelijk gebied en maakt onderdeel uit van de 
(binnen)stad. Er bevindt zich reeds een veelheid aan bedrijven, culturele en publieke functies. 
Ook worden er evenementen georganiseerd. Door de komst van het nieuwe stadhuis op 
Willemsoord, zal het erfgoed intensiever gebruikt gaan worden en nog meer dan nu onderdeel 
uitmaken van de binnenstad van Den Helder. 
Fort Kijkduin ontvangt in het museum en het zeeaquarium circa 40.000 bezoekers per jaar. 
Ook andere onderdelen van de Stelling hebben reeds sterke publieksfuncties, zoals Fort 
Westoever. Fort Dirksz Admiraal heeft enkele kleinere functies die af en toe open zijn voor 
publiek en ook Fort Harssens kan op gezette tijden bezocht worden. 
Niet voor alle onderdelen van de Stelling geldt echter dat ze goed zichtbaar en goed 
toegankelijk zijn. De nieuwe erfgoedorganisatie wil hier verandering in brengen en zorgen dat 
het erfgoed beter ontsloten wordt voor de inwoners en bezoekers van de stad. 
 

 
 

• Verdere ontwikkeling gebieden 
De verdere ontwikkeling van Willemsoord kan het gebruik van het gebied en de levendigheid 
verder intensiveren.  
Daarnaast kunnen de forten van de Stelling verder ontwikkeld worden en de verbindingen 
tussen de forten kunnen via routes over de liniedijk, versterkt worden en aantrekkelijk worden 
gemaakt voor wandelaars en belangstellenden. In dit hoofdstuk zijn ter illustratie twee 
impressies toegevoegd van verdere ontwikkeling van de Stelling van Den Helder. Deze artist 
impressions zijn in opdracht van Stichting Stelling Den Helder gemaakt door Vorm2. 

4.4 Riverwalk

The concept behind the riverwalk area 

of Fort Dirks Admiraal was to transform 

this currently unusable marsh land into 

a functional route for outdoor activities. 

Conveniently located on the backside of 

the bunkers, it is hidden and sheltered 

from the surrounding neighbourhoods and 

roads therefore creating a peaceful retreat 

for people to enjoy the water and sceneic 

views. Sit, stroll, jog and enjoy. This leisure 

area also posseses the unique potential to 

become an important location for water 

activities as it lies at the mouth of Den 

Helders canoe route. This could include 

canoe and/ or boat tours and rentals.
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• Marketing en promotie 
Het erfgoed in de Stelling en op Willemsoord biedt een grote kans voor de gemeente Den 
Helder om (onder meer via citymarketing) meer bekendheid aan de stad te geven en het 
‘verhaal van de stad’ te versterken. Daarom zal de nieuwe erfgoedorganisatie sterker inzetten 
op marketing en promotie van dit erfgoed. Hierin zal samengewerkt worden met Stichting Top 
van Holland die verantwoordelijk is voor de citymarketing van Den Helder.  
 

• Duurzaamheid 
Zowel op gemeentelijk als op nationaal en internationaal niveau is duurzaamheid als actueel 
onderwerp van groot belang. In lijn met de landelijke beweging zet gemeente Den Helder zich 
in om energieneutraal te worden. Gemeente Den Helder wil hierbij een voorbeeldfunctie 
vervullen in de ambitie naar een 100% energieneutrale gemeente.  
Uitgangspunt voor de nieuwe erfgoedorganisatie is dat zij zich ook zal inzetten voor 
duurzaamheid, in lijn met de doelstellingen van de gemeente. Dit betekent dat – waar mogelijk 
binnen het reguliere onderhoud – gekozen wordt voor verduurzaming van het vastgoed, 
uiteraard met aandacht voor de monumentale waarden van het erfgoed. 

  

4.3 The Evolving Wall of Art

The main, brick bunker at Fort Dirks 

Admiraal is certainly the face of the area. 

It’s the oldest in history and also in its 

architecture and therefore stands out from 

the other bunkers. We want to emphasize 

the facade by showcasing it in glass and 

inviting local artists to exhibit their art 

on the raw bricks by simply hanging the 

artists existing canvases or use washable/ 

removable art products to paint onto the 

bricks. This way Den Helder can promote 

art and express themselves at the same 

time. These works of art can be displayed 

for a limited time before it is removed and 

a new artist is invited to display something 

new (evolving art). Illuminating the wall in 

the night will make this wall a focal point.
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5 Stappenplan totstandkoming erfgoedorganisatie  
5.1 Waarom de erfgoedorganisatie stapsgewijs tot stand brengen? 
 
Voorgesteld wordt om de erfgoedorganisatie stapsgewijs te realiseren om de volgende redenen: 
 

• Tijdens de raadsinformatiebijeenkomst op 19 september jl. bleek dat de aanwezige 
raadsleden er voorstander van zijn om de erfgoedorganisatie zorgvuldig en stapsgewijs op te 
zetten, het eigendom van het vastgoed niet te snel over te dragen en bij overdracht eerder te 
denken aan uitgifte in erfpacht in plaats van overdracht van juridisch en economisch 
eigendom. 
 

• Bij de voorbereidingen zijn de afgelopen tijd diverse fiscale en financiële vraagstukken 
gesignaleerd die samenhangen met de overdracht van (het economische eigendom van 
vastgoed dat is ondergebracht in) Willemsoord BV. Daarnaast zal er voorafgaand aan de 
overdracht een oplossing worden gezocht voor de huidige schuldpositie van Willemsoord BV. 
Er is tijd nodig voor nader onderzoek hiernaar. 

 
• Door een stapsgewijze samenvoeging van de bestaande organisaties kan de 

erfgoedorganisatie op een organische manier tot stand worden gebracht. De betrokken 
organisaties zijn voorstander van een dergelijk stapsgewijs proces.  

5.2 Samenvatting stappenplan 
 
In het stappenplan zijn de volgende drie stappen voorzien: 
 
Stap 1 (december 2019 – juni 2020):  
Omvorming van Stichting Stelling Den Helder naar Stichting Erfgoed Den Helder en 
professionalisering van de organisatie. 
 
Stap 2 (juni 2020 – augustus 2020):  
Personeel en werkzaamheden Willemsoord BV gaan over naar Stichting Erfgoed Den Helder en de 
gemeente geeft het erfgoed van de Stelling uit in erfpacht (met een verkoop regulerend beding). 
 
Stap 3 (planning nader te bepalen):  
Er vindt overdracht van economisch eigendom uit Willemsoord BV plaats en de grond wordt in 
erfpacht uitgegeven aan Stichting Erfgoed De Helder (met een verkoop regulerend beding). 
 
Dit stappenplan is door de kwartiermaker in nauwe samenwerking met Willemsoord BV en Stichting 
Stelling Den Helder ontwikkeld.  
 
Het stappenplan is zodanig opgezet dat – ook als de gemeenteraad er eventueel voor zou kiezen 
Stap 2 en/of Stap 3 niet te zetten – iedere stap een waardevolle bijdrage is aan de verdere 
professionalisering van het erfgoed. 
 
Na positieve besluitvorming in college van B&W en gemeenteraad zal gestart worden met de 
uitvoering van de eerste stap. Stichting Stelling Den Helder zal dan worden omgevormd tot een 
nieuwe erfgoedorganisatie, waarbij een intensieve samenwerking wordt aangegaan met Willemsoord 
BV (stap 1).  
Het doel is om de organisaties in de praktijk zo veel mogelijk als één organisatie te laten functioneren, 
waarbij de overgang van personeel en activiteiten van Willemsoord BV essentieel is (stap 2). Ook 
wordt in deze stap het erfgoed van de Stelling in erfpacht uitgegeven. In 2020 zal de raad een voorstel 
ontvangen met betrekking tot stap 2.  
Later zal een besluit aan de raad worden voorgelegd over de integratie van het vastgoed van 
Willemsoord BV (stap 3).  
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5.3 Doel en beoogde resultaten 
 
Door het omvormen en professionaliseren van de Stichting Stelling Den Helder naar Stichting Erfgoed 
Den Helder wordt een belangrijke stap gezet. Hiermee wordt de basis gelegd voor een professionele 
erfgoedorganisatie ten behoeve van behoud, beheer, marketing en verdere ontwikkeling van de 
Stelling van Den Helder en Willemsoord. 
In de eerste stappen waarin het uitgeven van de Stelling in erfpacht en de overdracht van activiteiten 
en personeel vanuit Willemsoord BV plaatsvindt is het doel de organisaties (erfgoedorganisatie en 
Willemsoord BV) zo veel mogelijk als één organisatie te laten functioneren. Het eigendom van het 
vastgoed van Willemsoord zal in deze stappen nog niet wordt toegevoegd aan de erfgoedorganisatie. 
Op termijn is het doel een volledige integratie van de Stelling en Willemsoord in de erfgoedorganisatie 
(inclusief het economische en juridische eigendom van het vastgoed van Willemsoord). 
 
Beoogde resultaten: 

• Het beheer en behoud van de Stelling Den Helder (inclusief de voormalige Rijkswerf 
Willemsoord) te verbeteren door versterking van de organisatie en het beschikbaar stellen van 
middelen voor noodzakelijk groot onderhoud. 

• Door de vorming van een professionele erfgoedorganisatie (stap 1), samenvoegen van 
activiteiten en personeel binnen de erfgoedorganisatie en uitgifte van de Stelling in erfpacht 
(stap 2), en de overdracht van het vastgoed van Willemsoord (stap 3) zal de exploitatie, de 
verdere ontwikkeling en de marketing van het erfgoed verbeteren.  

5.4 Nadere toelichting stappenplan  
 
Hier na volgt een toelichting op de te zetten stappen die zullen worden gevolgd bij de totstandbrenging 
van de erfgoedorganisatie: 
 
Toelichting op stap 1 (december 2019 – juni 2020): 
De eerste stap houdt in dat de Stichting Stelling Den Helder na een positief besluit van de 
gemeenteraad (25 november 2019) wordt omgevormd tot nieuwe erfgoedorganisatie (Stichting 
Erfgoed Den Helder). De stichting wordt geprofessionaliseerd en werkt daarin intensief samen met 
Willemsoord BV.  
Het doel is om de organisaties in de praktijk zo veel mogelijk als één organisatie te laten functioneren, 
zodat de integratie van personeel en activiteiten van Willemsoord (die in de tweede stap volgt) op een 
organische manier kan plaatsvinden.  
Een samenwerkingsovereenkomst, een gelijke personele invulling van het bestuur/toezicht en 
regelmatig overleg zullen hieraan bijdragen. Dit alles ter voorbereiding op de tweede stap, waarbij 
personeel en activiteiten van Willemsoord BV in de erfgoedorganisatie zullen worden geïntegreerd. 
Hierover zal vanzelfsprekend nader overleg plaatsvinden met het betrokken personeel. 
Er wordt in de eerste stap tevens een start gemaakt met de noodzakelijke inhaalslag op het gebied 
van groot onderhoud aan Fort Kijkduin. Dit geldt ook voor het terrein van Willemsoord (kades). 
 
Parallel aan dit proces onderzoeken gemeente, betrokken organisaties en de kwartiermaker de wijze 
waarop (het economische eigendom binnen) Willemsoord BV kan worden toegevoegd aan de nieuwe 
erfgoedorganisatie, waarbij ook de (financiële) consequenties hiervan in kaart worden gebracht. Dit 
deel van het proces zal echter pas in stap 3 leiden tot nieuwe besluitvorming in de raad. 
 
Ten behoeve van de omvorming van Stichting Stelling Den Helder tot erfgoedorganisatie (Stichting 
Erfgoed Den Helder) zullen de volgende acties worden ondernomen: 
 
Vernieuwing statuten 
De statuten van Stichting Stelling Den Helder zullen worden aangepast en de naam zal worden 
gewijzigd in Stichting Erfgoed Den Helder. In de statuten zal het doel van de organisatie opgenomen 
worden. Dit doel betreft – kort gezegd – het professionaliseren, exploiteren, beheren en behouden van 
de Stelling van Den Helder, inclusief Willemsoord. Ook heeft de stichting ten doel om de marketing 
van dit erfgoed ter hand te nemen.  
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Vernieuwing en nastreven gelijke bezetting Raad van Toezicht en Raad van Commissarissen:  
De erfgoedorganisatie zal een nieuwe raad van toezicht vormen. Er zal een nieuwe, onafhankelijke 
voorzitter aangetrokken worden. Met het oog op een intensieve samenwerking (en toekomstig 
samengaan) van de nieuwe erfgoedorganisatie en Willemsoord BV zal een gelijke bestuurlijke 
bezetting van RvC van Willemsoord BV en de RvT van Stichting Erfgoed Den Helder nagestreefd 
worden.  
 
Vernieuwing directie:  
Ook zal de erfgoedorganisatie een ad interim directeur-bestuurder aanstellen. Na besluitvorming in de 
raad start de werving en de aanstelling vindt naar verwachting plaats in het eerste kwartaal van 2020. 
De huidige directeur-bestuurder blijft voor een nader te bepalen periode actief betrokken ten behoeve 
van een goede overdracht.  
De huidige directeur-bestuurder van Stichting Stelling Den Helder en de directeur-bestuurder van 
Willemsoord BV, als directeur van de samenwerkingspartner van de erfgoedorganisatie, worden actief 
betrokken bij het wervingstraject.  
De interim-directeur krijgt de opdracht om de organisatie verder om te vormen tot nieuwe 
erfgoedorganisatie en de samenwerking met Willemsoord BV verder uit te bouwen. 
 
Samenwerkingsovereenkomst:  
De samenwerking tussen Willemsoord BV en de erfgoedorganisatie wordt in een 
samenwerkingsovereenkomst vastgelegd. Daarin worden afspraken gemaakt over de wijze waarop 
overleg en afstemming plaatsvindt en wordt tevens vastgelegd wie welke erfgoed-taken uitvoert. 
 
Daarnaast zal in deze stap worden onderzocht hoe de integratie van Willemsoord BV het beste kan 
plaatsvinden. 
 
De hierboven beschreven acties hebben de omvorming van Stichting Stelling Den Helder naar de 
erfgoedorganisatie (Stichting Erfgoed Den Helder), de professionalisering en de onderlinge 
samenwerking ten behoeve van het beheer, behoud, exploitatie, verdere ontwikkeling en marketing 
van de Stelling en Willemsoord ten doel. Deze acties kunnen vanaf november 2019 worden 
uitgevoerd en in juni 2020 zijn afgerond. 
 
Toelichting op stap 2 (juni 2020 – augustus 2020) 
In de tweede stap zullen de activiteiten en het personeel van Willemsoord BV overgaan naar de 
nieuwe erfgoedorganisatie (Stichting Erfgoed Den Helder). Daarmee wordt de uitvoering van het 
beheer, het onderhoud, de exploitatie en de marketing van Willemsoord ondergebracht bij de 
erfgoedorganisatie. Zo kan de Stichting Erfgoed Den Helder de uitvoering van de exploitatie, het 
beheer, het onderhoud en de marketing van de Stelling én van Willemsoord op zich nemen. Doordat 
de samenstelling van de RvC van Willemsoord BV gelijk is aan die van de RvT van Stichting Erfgoed 
Den Helder is er eenheid in bestuur.  
Het gemeentelijke erfgoed van de Stelling Den Helder zal in deze stap in erfpacht worden uitgegeven 
met een verkoop regulerend beding (indien van toepassing in combinatie met het recht van opstal).  
Alleen het economische eigendom van het vastgoed blijft voorlopig achter in Willemsoord BV. Het 
onderzoek naar de integratie van Willemsoord BV wordt in deze stap voortgezet. 
 
Toelichting op stap 3 (planning nader te bepalen) 
In deze stap zal duidelijk worden of en hoe het economisch eigendom van het erfgoed van 
Willemsoord BV kan worden overgedragen en wat de (financiële) consequenties hiervan zijn. 
Vervolgens kan de gemeenteraad een besluit worden voorgelegd over de overdracht van het 
economische eigendom van het vastgoed van Willemsoord aan de erfgoedorganisatie, in combinatie 
met erfgoed van de grond (met een verkoop regulerend beding).  
Ook zal er in deze stap een voorstel worden voorbereid hoe Willemsoord BV in financieel opzicht zal 
overgaan naar de nieuwe organisatie. De financiële consequenties en juridische implicaties van deze 
vraagstukken zullen in deze stap aan de gemeenteraad worden gepresenteerd.  
Implementatie van deze stap kan vanzelfsprekend pas plaatsvinden nadat de raad een positief besluit 
heeft genomen over het dan voorgelegde voorstel.  
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5.5 Planning van de stappen  
 
Op 15 oktober 2019 zal commitment van het college van B&W gevraagd worden ten aanzien van het 
stappenplan en op 25 november 2019 zal dit commitment worden gevraagd aan de gemeenteraad. 
Na positieve besluitvorming van de raad op 25 november 2019 zal gestart worden met de uitvoering 
van de eerste stap. De huidige planning houdt in dat in het eerste kwartaal van 2020 de 
gemeenteraad een voorstel zal ontvangen met betrekking tot stap 2.  
Over het moment waarop het besluit over de derde stap (overdracht vastgoed Willemsoord) aan de 
raad voorgelegd zal worden, zal de gemeenteraad nader worden geïnformeerd. 
 
De stappen zijn hieronder in schematische vorm weergegeven: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STAP 1 •12/19 - 06/20

STAP 2 •06/20 - 09/20

STAP 3 •nader te bepalen

Vorming 
erfgoedorganisatie 
(Stichting Erfgoed 
Den Helder). 
 
Intensieve 
samenwerking 
erfgoedorganisatie 
en Willemsoord BV. 
 
Voorbereiding 
besluitvorming in de 
gemeenteraad met 
betrekking tot stap 2.  
 
Nader onderzoek ten 
behoeve van stap 3. 

Integratie van 
activiteiten en 
personeel van 
Willemsoord BV in 
de 
erfgoedorganisatie. 
 
Uitgifte erfgoed in 
erfpacht (met 
verkoop regulerend 
beding). 
 
Voorbereiding 
besluitvorming in 
de gemeenteraad 
over stap 3. 

 
Voorleggen besluit 
fiscale en financiële 
consequenties 
overdracht vastgoed 
Willemsoord en 
schuldpositie. 
 
Na positief besluit: 
Volledige integratie 
van vastgoed 
Willemsoord in 
erfgoedorganisatie. 


