Provinciale Commissie Noord-Holland
Aan het College van Burgemeester & Wethouders
der Gemeente Den Helder
Postbus 36
1780 AA Den Helder

Uithoorn, 15 juni 2012
Kenmerk: N12.04.980.991
Betreft: (kop)Station annex (hoofd)Postkantoor DEN HELDER
Geacht College,
Met de vermelding(en) van een sloopdreiging voor de (kop)station en het
(hoofd)postkantoor in Den Helder wordt de Provinciale Commissie Noord-Holland van de
Bond Heemschut geconfronteerd met feitelijk twee projecten (voornoemd) waarmee de
stad al jarenlang worstelt.
Echter, niet kan worden voorbijgegaan aan overwegingen, die niet zozeer de projecten
alleen betreffen, maar zeer zeker ook het functioneren ervan in de historische context.
De ontstaansgeschiedenis is cultuurhistorisch interessant en daarbij illustratief voor een
”afleesbare” functionele eenheid. Het station is namelijk een representatief voorbeeld van
een station dat tezamen met het postkantoor in het Den Helder van toen op z’n plaats
was.
De stad die zozeer bestond bij de gratie van de marine in de “Nieuwediep”, dat na de
tweede Wereld Oorlog het jarenlang heeft geduurd voor dat duidelijk werd welke kant het
met de ontwikkeling van de stad opging.
De situering van het (kop)station annex het (hoofd)postkantoor geeft momenteel
aanleiding tot overwegingen die tot mogelijke sloop zou kunnen leiden. De nu nog
ongestructureerde (buiten)ruimte waarin de respectievelijke gebouwen zijn geplaatst biedt
echter de mogelijkheid deze ook te benutten en er ontstaat een hart in de stad in al z’n
variatie van voorzieningen die daarbij kunnen horen.
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Feitelijk wordt de geschiedenis van de stad in de tijd doorgetrokken. Van geïsoleerde
objecten in de stad worden het delen van de stad.
In een tijd waarin herbestemming van onroerend goed een item is en kosten een
belangrijk element, biedt de geschetste oplossing een nieuw kans.
Heemschut Noord-Holland bepleit dan ook handhaving en herbestemming van het
bestaand onroerend goed.Den Helder kan er met respect voor haar verleden een kern met
allure mee tot ontwikkeling brengen.
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