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Ten geleide 
 
Wie aan Den Helder denkt, associeert de stad in de 'Noordkop' van Noord-Holland met "de Marine". Hoe belangrijk de 
Koninklijke Marine voor Den Helder ook is geweest en gelukkig nog steeds is, er wordt daarmee geen recht gedaan aan de 
rol van koopvaardij en visserij in de achterliggende twee eeuwen in Den Helder. Deze brochure heeft tot doel deze lacune 
aan te vullen en een verantwoorde herbestemming te bereiken.  
 
Den Helder en de zee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Voor het levensonderhoud is gedurende vele jaren het 
grootste deel van de bevolking, direct of indirect, afhankelijk van de marine, visserij en scheepvaart.  
Vanaf 1854 worden er de eerste stappen gezet bij het geven van gestructureerd zeevaartonderricht aan aankomende 
stuurlieden. Aanvankelijk wordt op meerdere locaties in de stad les gegeven. Uiteindelijk wordt gekozen voor het 
leegstaande sociëteitsgebouw aan het Ankerpark. 
 
Tot de beëindiging van het hoger zeevaartonderwijs in 1986, volgen naar schatting 2.000 leerlingen in de school aan het 
Ankerpark hun basisopleiding tot stuurman of scheepswerktuigkundige. Honderden stuurlieden en scheepswerktuig-
kundigen halen er hun rangen. 
In 1962 wordt het interieur ingrijpend aangepast en tussen 1976 en 1979 wordt de school, ter weerszijden van het gebouw, 
uitgebreid met twee vleugels. Nadat de MTS het schoolgebouw van 1986 tot 1997 gebruikt ,worden meerdere plannen 
geïnitieerd,echter zonder resultaat. Vanaf 2000 staat het gebouw leeg en wordt het door vandalisme ernstig beschadigd. De 
Gemeente Den Helder, eigenaar van het pand, probeert het gebouw te verkopen maar slaagt daar niet in. Sloop dreigt. In 
december 2006 stelt het gemeentebestuur dat binnen 3 maanden een koper gevonden moet worden. Pas in 2008 wordt het 
gebouw, voor een symbolisch bedrag, verkocht aan Woningstichting Den Helder. Op 30 juni van dat jaar dient de 
Woningstichting een plan in dat de restauratie en rehabilitatie van het oude schoolgebouw en de uitbreiding daarvan met 
een kantooreenheid omvat. Een reactie van het gemeentebestuur blijft helaas uit en opnieuw wordt sloop niet uitgesloten. 
Op 18 april 2009 meldt het NHD 'Helderse Courant' in een uitgebreid artikel dat de Woningstichting, als gevolg van het 
uitblijven van de bouwvergunning, de 'handdoek in de ring gooit' en zich terugtrekt. 
Op diezelfde dag krijgt het bestuur van de Vereniging van Reünisten van de Zeevaartschool Den Helder, bijeen tijdens de 
tweejaarlijkse Algemene Ledenvergadering, opdracht van de vergadering om alles in het werk te stellen sloopplannen af te 
wenden en de verkrijging van de benodigde vergunningen voor restauratie en rehabilitatie van de oude school te 
bewerkstelligen. 
 
Onder het motto 'Kijken naar het verleden met het oog op de toekomst van een waardevol monument'  
zijn op de volgende pagina's de geschiedenis van het zeevaartkundig onderwijs in Den Helder en de inspanningen van het 
bestuur van de Vereniging van Reünisten beschreven die hebben geleid tot het behoud van de voormalige zeevaartschool 
en meer respect voor het immateriële en materiële erfgoed van het zeevaartkundig onderwijs in Den Helder. Een 
verantwoorde herbestemming van de voormalige Hogere Zeevaartschool Noorderhaaks is de laatste fase ingegaan. 
 
Den Helder, september 2011               

 
 
Deze brochure is uitgebreid met een foto-impressie van het eindresultaat van de restauratie, renovatie en uitbreiding van  
het gebouw. De foto's werden gemaakt begin mei 2013. Zij geven een goed beeld van de bewonderenswaardige prestatie,  
geleverd door de Woningstichting Den Helder en de bouwonderneming DOZY. 
 
Met de uitvoering van de  werkzaamheden is het unieke gebouw gered van de ondergang en is het karakteristieke 
monument zodanig gerenoveerd en voorzien van moderne installatietechnieken, dat het de komende decennia weer kan 
worden ingezet voor uiteenlopende, passende bestemmingen. 
 
Den Helder, mei 2013             
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Zeevaartkundig onderwijs in Den Helder 
 
Het is niet geheel duidelijk wanneer met het zeevaartkundig onderwijs in Den Helder is begonnen. Wel is bekend dat met 
het reguliere onderwijs voor stuurlieden ter koopvaardij is begonnen in 1854. 
 
Uit oude stukken blijkt dat vóór die tijd reeds onderricht in de stuurmanskunst wordt gegeven, meestal door oud-
zeevaarders die zich aan de wal hebben gevestigd en opperstuurlieden van Zijner Majesteits Zeemacht. 
Op 1 juni 1832 verzoekt A.C.F. de Coster, gewezen opperstuurman in Z.M. Zeemacht, aan het gemeentebestuur van Den 
Helder om toestemming "…onderwijs te geven in de Stuurmanskunst…". Er wordt intensief gecorrespondeerd, maar 
uiteindelijk wordt het verzoek niet gehonoreerd.  
 
De onderwijzer Jan Pronk geeft al vóór 1832, en een onbekend aantal jaren daarna, lessen in de Stuurmanskunst. Op een 
bepaald moment wordt echter geen zeevaartkundig onderwijs gegeven. In 1846 geeft de 'Commissie van Plaatselijk 
Schooltoezicht' op verzoek van het College van B en W van Den Helder advies met betrekking de aanvraag van  
J. van Dam den Boumeester. Alhoewel het advies van de Commissie positief is, wijst het College het verzoek van de 
aanvrager af. Hoofdmotief is daarbij het subsidieverzoek bij de aanvraag. 
Een nieuwe poging wordt ondernomen. Deze keer met succes. Op 28 oktober schrijft Adriaan Johannes Leijer, "houder van 
den tweeden onderwijzersrang en hulponderwijzer op de lagere school van Den Helder", aan het "Edel Achtbaar Bestuur" 
dat hij zich "in de zeevaartkunde heeft laten examineren met het gunstig gevolg, dat aan hem een diploma van 
opperstuurman is uitgereikt". 
Naar aanleiding van het verzoek brengt de Commissie op 7 december 1853 een positief advies uit aan het Gemeente-
bestuur, dat Leijer op 16 december 1853 toestemming verleent "tot het geven van onderwijs in de Zeevaartkunde op  
grond van het aan hem uitgereikte diploma van Opperstuurman". 

  
De 'Zeevaartschool' van Adriaan Johannes Leijer kan in januari 1854 beginnen.  
Leijer is dan net 24 jaar geworden. Met de start van zijn school is de basis gelegd 
voor het reguliere  zeevaartkundig onderwijs in Den Helder. Ook begint hiermee de 
lijdensweg naar  erkenning en subsidie. In januari 1854 wordt begonnen met 2 
leerlingen. In het  gehele jaar worden niet meer dan 9 leerlingen onderwezen in de  
stuurmanskunst. De ontwikkeling van het door Leijer geïnitieerde zeevaartkundig 
onderwijs verloopt gestaag, met vallen en opstaan. Zij vraagt onmenselijke 
inspanning van de grondlegger, die op 6 november 1889 overlijdt.  
Zijn volharding, doorzettingsvermogen en gehechtheid aan zijn geboortestad  
hebben een duidelijk en stevig fundament gelegd voor het plaatselijke  
zeevaartkundig onderwijs, dat tegen de druk van de omstandigheden in de tijd is 
gegroeid. 
          
       Adriaan Johannes Leijer 
       grondlegger van het zeevaart-
       kundig onderwijs in Den Helder  

 
Na Leijers' dood voelt het College van B en W zich min of meer verplicht het geven van zeevaartkundig onderwijs voort te 
zetten. Inmiddels heeft de onderwijzer W. Bakker de leiding van de school overgenomen. Het Rijk wordt verzocht een 
broodnodige subsidie te verstrekken. 
Bakker pakt de zaken grondig en voortvarend aan. Op 16 januari 1890 vraagt hij "De Edelachtbare Heeren" 
om  "toestemming tot de oprichting van eene byzondere school voor Wis- en Zeevaartkunde". Onder druk van het 
Gemeentebestuur, de Commissie van Toezicht en de Rijksoverheid wordt een aantal stringente regels en voorwaarden 
opgelegd. In februari 1892 wordt het 'Reglement voor de Zeevaartschool Den Helder' door de Gemeenteraad vastgesteld en 
op in april 1892 door de Minister goedgekeurd.     
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Artikel 2 van het eerste Reglement geeft aan, dat de op te richten zeevaartschool zal bestaan uit 2 afdelingen: 
"een vasten tweejarigen cursus" en "eene Stuurliedenafdeling". 
 
Onderwijs zal worden gegeven in 20 vakken, waaronder de "Fransche, Engelsche en Hoogduitsche Taal". 
Het onderwijs zal dagelijks worden gegeven van 9 tot 12, 14 tot 16 en 18 tot 20 uur. 
"Des Zaterdags worden de lessen te 12 uren gestaakt". 
Jongelui, die tot de 2-jarige cursus worden toegelaten, dienen "op den eersten September van het jaar van toelating den 
leeftijd van 14 jaren reeds, doch dien van 17 jaren nog niet hebben bereikt". Bovendien worden de toekomstige leerlingen 
onderworpen aan een toelatingsexamen. Geneeskundige verklaringen aangaande de lichamelijke conditie en de ogen 
dienen eveneens te worden overlegd. Evenzo wordt geëist dat de jongeling "met goed gevolg de inenting der koepokken 
heeft ondergaan of aan natuurlijke pokken (variolae) heeft geleden". 
 
Tenslotte vermeldt art. 43 in de slotbepaling: "De cursus 1892 - 1893 vangt voor beide afdelingen aan, zodra de School kan 
worden geopend". 
Helaas is het nog niet zover. Het wachten is op de rijkssubsidie, die op 10 april 1893 wordt toegekend. 
Met Simon Visser als directeur, treden op die dag 7 leerlingen toe tot de 2-jarige cursus en 4 tot de stuurliedenafdelingen. 
Vanaf dat moment heeft de school, behoudens overmacht, tot 1986 onafgebroken gefunctioneerd. 
  

      
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De eerste huisvesting van de zeevaartschool  
aan de Kerkgracht. 10 april 1893 
 

 
In 1902 wordt, in verband met de toename van het aantal leerlingen, ook het gebouw van Sociëteit 'De Harmonie', later Loodsensociëteit 
'Recht door Zee' aan het Ankerpark bij de onderwijsactiviteiten  betrokken.  

 
S. Visser, de eerste als zodanig benoemde directeur vertrekt  in 1903 naar Vlissingen, waar in dat jaar een nieuwe 
zeevaartschool wordt geopend. Zijn opvolger, J.T. Bonk is slechts enkele jaren directeur en wordt in 1906 opgevolgd door  
Theodorus Johannes van Mierlo, die vanaf 1903 als leraar verbonden is aan de school. 
 
Tijdens het directeurschap van Van Mierlo wordt de school op twee onderdelen ingrijpend gewijzigd: 1. het aantal cursussen 
wordt uitgebreid met de reeds lang gewenste machinistenopleiding en 2. er wordt een nieuw schoolgebouw gerealiseerd. 
Daarover later in deze informatiebrochure. 
Het College van B en W van Den Helder vindt het feit dat Van Mierlo nooit heeft gevaren een groot bezwaar. Niettemin krijgt 
hij de voorkeur, onder de voorwaarde dat hij zal worden bijgestaan door een bevaren zeeman. 
Op 17 augustus 1910 wordt de rijkssubsidie verhoogd tot f 5.400,-- en kan, zoals reeds vermeld, de machinistencursus met 
ingang van 1 september 1910 beginnen. Deze werd overigens al in 1895 op individuele basis gegeven.   
Artikel 2 van het Reglement dient door de uitbreiding te worden aangepast.  
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De gewijzigde tekst luidt na die datum: 
 
"De zeevaartschool bestaat uit drie afdeelingen: 
a. een vasten tweejarigen cursus; 
b. een stuurlieden-afdeeling; 
c. een machinisten-afdeeling". 
 
In 1912 komt er nog een vierde afdeling bij. In dat jaar gaat een visserijcursus van start. 
 

Er breken voor Van Mierlo, kort vóór en tijdens de Eerste Wereldoorlog moeilijke tijden aan. Leraren vertrekken naar elders, 
waar betere voorwaarden kunnen worden bedongen. Het invullen van vacatures kost, door de lage salariëring, veel tijd en 
inspanning. Desondanks slaagt de directeur erin een aantal leerkrachten aan te trekken die later voor het zeevaartkundig 
onderwijs in ons land veel hebben betekend: J. van Roon en P. Haverkamp die samen het 'Leerboek der Zeevaartkunde' 
schreven en J. Middendorp, die in het midden van de oorlog de gelederen van leraren komt versterken. 
Door zijn slagvaardige handelen komt Van Mierlo in conflict met de Commissie van Toezicht die hem eigengereid handelen 
verwijt. Het conflict loopt zo hoog op, dat de Minister tussenbeide moet komen en het in der minne weet te schikken. Eerst 
nadat een aantal reglementaire functiemutaties wordt doorgevoerd keren de verhoudingen terug tot normale proporties.  
 Nadat in 1913 de eerste Inspecteur voor het Zeevaartonderwijs is benoemd, ontwikkelen de regelgeving en het niveau van 
het zeevaartonderwijs zich voorspoedig. Het instituut van inspecteurs heeft door de jaren heen solitair gefunctioneerd. Als 
gevolg daarvan heeft het zeevaartonderwijs, vergeleken met andere opleidingen van beroepsonderwijs, steeds in een 
isolement verkeerd. Dit wordt ook veroorzaakt door de eisen die worden gesteld door een ander departement. Niettemin kan 
worden gesteld dat de opeenvolgende inspecteurs zich op bijzondere, vaak autoritaire, wijze hebben ingezet voor het 
zeevaartonderwijs en daarmee het peil en het aanzien aanmerkelijk hebben verhoogd.  
 
 In 1917, aan de vooravond van de invoering van de Nijverheids-Onderwijswet, waarin ook het zeevaartonderwijs zal 
worden geregeld, terwijl tegelijkertijd centraal geregelde eindexamens worden ingesteld, wordt het Van Mierlo duidelijk dat 
hiervoor reorganisaties op zijn school onvermijdelijk zullen zijn. Een belangrijk gevolg van de NO-wet is de noodzakelijke 
uitbreiding van het aantal lokalen. Met het toenemende aantal leerlingen voor alle afdelingen barst het oude gebouw aan het 
Ankerpark uit zijn voegen. Jaarlijks overtreft het aantal aanmeldingen verre het aantal beschikbare plaatsen. 
Een tijdelijke oplossing wordt gevonden in de aankoop van het herenhuis Ankerpark 31, dat wordt verworven in 1917, 
gevolgd door de aankoop van het woonhuis Ankerpark 27 in 1918. De uitbreidingen zijn echter niet meer dan lapmiddelen. 
Ondanks de tekort schietende huisvesting zet Van Mierlo zich in voor de hervorming en uitbreiding van cursussen. 
Tegelijkertijd kijkt hij uit naar een ruimere accommodatie voor zijn school, want niet alleen de ruimte in de gebruikte 
gebouwen laat te wensen over, ook de bouwkundige staat schiet volledig tekort. Langdurig en uitvoerig wordt gepraat met 
de instanties en uiteindelijk wordt besloten aan te sturen op nieuwbouw voor de zeevaartschool. 
 
Na verbitterde discussies met  B en W, gaat het College door de knieën in 1920. In juli van dat jaar verzoekt het College aan 
de Minister van OK&W, in afwachting van subsidiebeschikking, een voorlopige machtiging voor bouw te verstrekken. De 
machtiging wordt verleend op 13 januari 1921. 
De volgende stap is de keuze van een locatie. In beeld komen een terrein aan de Buitenhaven, waartegen de Minister van 
Financiën bezwaar maakt en een terrein op de hoek van de Bassingracht en de Ruyghweg. 
De invulling van de plannen en de voortgang daarvan lopen evenwel 'averij' op. Het Rijk, als belangrijke subsidiënt van het 
nieuwbouwplan, 'trapt op de rem'. Een voorgeschoten deelsubsidie wordt teruggevorderd. Teleurstelling alom. 
In 1926 schrijft Van Mierlo een alarmerende brief aan het College van B en W:   
 
"De toestand der bijgebouwen Ankerpark 27 en 31 is zoodanig, dat zij naar mijne meening niet meer op de tegenwoordige 
wijze kunnen gebezigd worden. 
Als de leerlingen zich aldaar naar en uit hunne lokalen begeven, bewegen de vloeren en trappen op een wijze, die het niet 
langer verantwoord doet zijn daar langer een aantal stuurlieden of machinisten te huisvesten".    
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De brandbrief is duidelijk. De gebouwen dienen op korte termijn te worden verlaten. De lessen worden gedeeltelijk 'verhuisd' 
naar het voormalige gebouw van de Normaalschool aan de Kolensteeg. 
In januari 1927 dringen B en W opnieuw bij de Minister aan op een beslissing over de voorgenomen nieuwbouw.  
Verder uitstel wordt onverantwoord geacht. Het duurt nog tot 15 september 1928 voordat de Minister met het verlossende 
antwoord komt op het steeds dringender wordende verzoek om een beschikking dat luidt: 
"… tegen de stichting van een nieuw gebouw voor de zeevaartschool in Uwe gemeente geen bezwaar meer bestaat…"   
 

De zeevaartschool aan het Ankerpark 
De bouwplannen en de ingebruikname 
Het resultaat van de vasthoudendheid en de pro-actieve aanpak van directeur Van Mierlo dwingt respect af en is te 
beschouwen als een mijlpaal in de ontwikkeling van het zeevaartonderwijs in Den Helder. 
Besloten wordt om de nieuwe school te bouwen op de plaats van de oude gebouwen aan het Ankerpark, die derhalve 
gesloopt zullen worden. De bouw wordt aanbesteed en gegund aan de Firma Koppen voor het bedrag van f 126.750,--, 
hoewel dat bedrijf niet de laagste inschrijver is. De kosten voor inrichting en meubilair worden vastgesteld op f 20.200,--. 
Uiteindelijk zal de totale investering uitkomen op f 165.508,09. 
 

 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
Het Ankerpark in 1920. 
Rechts (ter hoogte van voetganger) het 
Sociëteitsgebouw en links en rechts daarvan de 
herenhuizen nr. 27 en 31. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De tekening van de voorgevel  
bij het bestek 
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Op 22 november 1929 kan de 
burgemeester van Den Helder 
eindelijk de eerste steen leggen en 
binnen een jaar zal het gebouw in 
gebruik worden genomen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op de foto derde van links, met de 
hoge hoed, Th.C.W. van Mierlo. 
 
 
De officiële ingebruikname vindt plaats om 12.00 uur op 9 september 1930. De burgemeester bedankt in zijn 
openingswoord de velen die zich in de lange voorgeschiedenis tot de opening bijzonder hebben ingespannen. De tijden zijn 
bedroevend slecht en het tijdstip van de opening had niet ongunstiger kunnen zijn, maar vervolgt de burgemeester: 
 
"… ons past een moedige blik in de toekomst. Het zou getuigen van kortzichtigheid en gebrek aan geloof in een betere 
toekomst, ook voor het economische leven indien met deze, naar ik vertrouw tijdelijke, inzinking rekening ware gehouden bij 
de plannen voor een school, die tot in de verre toekomst haar leerlingen zal moeten afleveren". 
 

 
Het Ankerpark met de zeevaartschool omstreeks 1935 
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Directiemutaties en onderwijshervormingen tot 1986 
 
In 1931 aanvaardt Van Mierlo het directeurschap van de Kweekschool voor Machinisten in Amsterdam. J. Middendorp 
neemt het directeurschap van de zeevaartschool voorlopig waar. Er zijn meerdere gegadigden voor de functie, maar na een 
jaar van 'touwtrekken' valt de keuze op waarnemend directeur Middendorp, die de voorkeur heeft van het College van B en 
W van Den Helder. Op 4 mei 1932 wordt hij benoemd tot directeur. 
De nieuw benoemde directeur begint zijn functie in een moeilijke tijd: de crisisjaren met toenemende werkloosheid, een 
koopvaardijvloot die grotendeels is opgelegd en een stagnerende economie. 
In 1940 weet hij met een sleepboot te ontkomen naar Engeland waar hij wordt ingedeeld bij de Koninklijke Marine Reserve. 
Daarbij wordt hij onder andere te werk gesteld aan het Koninklijk Instituut van de Marine in Falmouth. In 1943 
wordt hij met speciale opdrachten van de Nederlandse regering naar Zweden gestuurd. Na de oorlog blijft hij in dienst van 
de Koninklijke Marine tot 1948. 
Op last van de bezetter wordt hij in oktober 1941 eervol ontslagen als directeur van de zeevaartschool. Tijdens zijn 
afwezigheid wordt de directeursfunctie vervuld door A.M. van Weele. Bij diens vertrek in 1948, solliciteert de heer 
Middendorp naar het directeurschap, de functie die hij na zijn pensionering (1956) vervult tot 1957. 
 
Vóór het aantreden van zijn opvolger heeft directeur Van Weele er voor gezorgd dat in september 1948 het internaat 
voorlopig in het schoolgebouw aan het Ankerpark wordt ondergebracht. De bovenste zes lokalen worden veranderd in vijf 
slaapzalen, een ziekenboeg en een slaapverblijf voor de internaatleider. Bovendien wordt een was- en badgelegenheid 
ingericht. Op de begane grond worden de eetzaal en de studiezaal ingericht. In 1961 komt - bij de ingebruikname van het 
internaat aan de Hoofdgracht- een einde aan deze situatie. 
 
In 1957 wordt de heer Middendorp opgevolgd door de heer C.P. Sabelis die met gevoel voor historie en traditie begint met 
het invoeren van invoeren van namen en begrippen uit de zeilvaart om daarmee bepaalde ruimten en verblijven in het 
internaat aan te duiden. Maar minstens zo belangrijk is de invoering van een strikte discipline en uitstraling van de school in 
en buiten Den Helder.  
De periode van het directeurschap van de heer Sabelis voltrekt zich niet in rustig vaarwater. In 1968 treedt de Wet op het 
Voortgezet Onderwijs in werking. Deze vervangt de Nijverheids Onderwijs Wet van 1919. De veranderingen zijn ingrijpend 
en stellen het bevoegd gezag en de schooldirectie voor grote problemen.  
In de nieuwe Wet wordt het zeevaartonderwijs niet langer expliciet genoemd, maar wordt zij ingedeeld onder de noemer 
'Technisch Onderwijs'. Het zeevaart- en zeevisonderwijs wordt gerekend tot lager-, middelbaar- of hoger technisch 
onderwijs. Niettemin blijft dit specifieke onderwijs zich onverkort handhaven, waardoor het Ministerie van O & W 
genoodzaakt wordt een aparte afdeling 'nautisch onderwijs' te formeren. Als gevolg van de nieuwe wettelijke indeling is het 
noodzakelijk dat het zeevaartkundig onderwijs wordt aangepast.  
Een tweetal commissies buigt zich over de problematiek, meerdere rapporten worden uitgebracht en na een groot aantal 
uitputtende vergaderingen komt uiteindelijk in 1972 een HTS-structuur uit de bus, als experiment uit te proberen in 
Amsterdam en Rotterdam. Helaas doet de Helderse zeevaartschool niet mee aan het experiment, ondanks de inspanningen 
van het College van B en W en de schooldirectie. 
In 1975 vertrekt de heer Sabelis naar de Hogere Zeevaartschool 'Abel Tasman' in Delfzijl. 
 
Zijn opvolger J. Roos, in 1957 als leraar begonnen in De Helder en in 1971 benoemd tot adjunct-directeur, wordt in het jaar 
van zijn aantreden als directeur in volle hevigheid geconfronteerd met de onderwijshervormingen. In 1976 wordt door de 
overheid besloten het HTS-experiment te beëindigen en het aantal gestructureerde HTS-opleidingen gedeeltelijk uit te 
breiden. Aanvankelijk lijkt het er op dat de scholen van Den Helder, Utrecht en Terschelling niet zullen meedoen aan de 
HTS-structuur, hetgeen de nodige onzekerheid teweeg brengt en men zelfs vreest voor het voorbestaan van de Helderse 
zeevaartschool, die inmiddels de naam Nautisch College 'Noorderhaaks' heeft gekregen. Het Ministerie van O en W besluit, 
ingaande 1 augustus 1980, ook op de drie 'bedreigde' zeevaartscholen de HTS-structuur  in te voeren. De consequentie 
daarvan is, dat de opleidingen BS en BM moeten worden afgebouwd en het Nautisch College 'Noorderhaaks' met ingang 
van het schooljaar 1980-1981 een HTS voor de Zeevaart zal zijn.  
Ingaande het leerjaar 1986 valt het doek voor het hoger zeevaartonderwijs in Den Helder. Overgebleven zijn de Algemene 
Hogeschool te Amsterdam, de Hogeschool te Haarlem, de Hogeschool te Leeuwarden in samenwerking met de 
Zeevaartschool op Terschelling, de Hogeschool te Rotterdam en de Hogeschool Zeeland (Vlissingen).        
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Het Middelbaar Nautisch Onderwijs in Den Helder wordt vanaf 1986 gegeven door het ROC Kop van Noord-Holland, 
Tot 1997 in het schoolgebouw aan het Ankerpark, op dit moment in de ROC-vestiging aan de Sportlaan in Den Helder. 
 

 

De Maritieme Academie van het ROC Kop van Noord-Holland biedt beroepsopleidingen aan op verschillende niveaus, in 
twee studierichtingen: 
Handelsvaart en zeevisvaart. 

De afdeling 'Maritieme Academie' beschikt over de modernste leermiddelen als simulatoren en apparatuur om 
praktijkervaring op te doen. Er wordt samengewerkt de nautische opleidingen van de Hogeschool van Amsterdam, het Nova 
College in IJmuiden en het Noordzee College in Harlingen.  
Bij alle opleidingen die de Maritieme Academie aanbiedt, is sprake van de beroepsopleidende leerweg (bol) waarbij ten 
minste 25% van de opleidingstijd wordt doorgebracht in een leerbedrijf. Alle opleidingen worden afgesloten met een 
stageperiode. De niveau 4 opleidingen gaan in het derde en het vierde leerjaar een half jaar op stage. De niveau 3 
opleidingen gaan het derde jaar op stage en de niveau 2 opleidingen een half jaar in het tweede jaar.  
 
 

 Ankerpark 27 aangewezen als gemeentelijk monument 
 
In 1997 - na het vertrek van de Maritieme Academie - besluit het Gemeentebestuur van Den Helder het gebouw, dat qua 
bouwstijl aansluit bij de Amsterdamse School, aan te wijzen als beschermd gemeentelijk monument.  
Dit vanwege de stijlkenmerken en het grote sociaal-historische belang van de oorspronkelijke functie van de voormalige 
Hogere Zeevaartschool.  
Het Zeevaartonderwijs - en vooral het gebouw van de Hogere Zeevaartschool - is vanwege het maritieme karakter 
onlosmakelijk met Den Helder verbonden.   

 
(Uit: Noord Topics, 1 maart 2005) 
 

Verval en sloopplannen ten behoeve van onbestemde projecten 

 
Er worden door de Gemeente Den Helder, de eigenaar van het pand, onbestemde plannen voor hergebruik gemaakt, maar 
in de begroting voor 1997 wordt ook sloop als optie aangegeven. De plannen leiden niet tot een zinvolle en realistische 
invulling. In 2000 komt het gebouw leeg te staan. De Gemeente probeert het pand te vergeefs te behoeden tegen 
vandalisme, verval en verloedering als gevolg van inbraak, criminaliteit en brandstichting.  
 

In  2004 geeft de Gemeente Den Helder aan Dröge, Bureau voor Bouwhistorie te Leiden opdracht om voor de voormalige  
zeevaartschool een bouwhistorische opname met monumentale waardestelling te verzorgen. De opdracht houdt verband 
met de planvoorbereiding van het gebied en de wenselijkheid om te komen tot een herwaardering van een aantal 
gebouwen, waaronder de oude school, die op grond van de architectuurhistorische en cultuurhistorische kenmerken 
buitengewoon belangrijk kunnen zijn voor de identiteit en herkenbaarheid van het centrum van Den Helder.   
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Bouwhistorische opname in opdracht van de Gemeente Den Helder  
 
Uit het rapport van Dröge, dat in september 2004 aan de Gemeente Den Helder wordt aangeboden is een aantal teksten en 
afbeeldingen integraal overgenomen: 
 

Stedenbouwkundige situatie 

 
Het Ankerpark en omgeving vallen in de terminologie van de Gemeente Den Helder onder de stedenbouwkundige categorie 
'andere gebieden', gezien de concentratie van scholen, politie- en douanegebouwen aldaar. In dit kleine gebied komt verder 
geen woonbebouwing (meer) voor, waardoor het gebied een specifiek karakter heeft gekregen. 
 

  
Het schoolgebouw zelf is gelegen aan een 
doodlopende weg, op een strook land tussen de 
Koopvaardersbinnen-haven en het Nieuwe Diep in 
de nabijheid van de Oude Rijkswerf Willemsoord. 
Mede door het verdwijnen van de brug over de 
Koopvaarders-binnenhaven is het Ankerpark 
geïsoleerd komen te liggen. 
De school ligt met de voorzijde direct aan de straat 
en met de achterzijde aan het water van de 
Koopvaardersbinnenhaven. 
 
 
 
 
 
 
 

 

           Exterieur; bouwmassa 

 
  De school bestaat uit het schoolgebouw uit 1930, 
  met ter weerszijden moderne vleugels uit 1979.  
  Het oorspronkelijke gebouw heeft een omvang 
  van 24,40 bij 25,25 bij 14,50 meter, is deels  
  onderkelderd en bestaat uit drie bouwlagen    
  onder een plat dak. Centraal in de school ligt een 
  trappenhuis waaromheen de gang, de lokalen en  
  overige ruimten zijn gelegen. Op de eerste en de     
  tweede verdieping heeft de school een H-vormig  
  grondplan met aan weerszijden rechthoekige  
  uitsparingen van verschillende omvang. Op de  
  begane grond werden deze uitsparingen in de 
  oorspronkelijke opzet als lokaal en fietsenstalling    
  benut.   
   

 De voorgevel met rechts en links de vleugels, de uitbreiding uit 1979, 
 nog net zichtbaar. 
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De entreepartij met het diepe portiek. Links de terracotta sculptuur met het wapen van en Helder en rechts de terracottasculptuur  
met het schild waarop de Leeuw van Holland is aangebracht. 

 
 
 
 
 
 
Links: De achtergevel met het restant van uitbreiding uit 1979.  
 
Links onder: De rechter zijgevel. Eén van de drie vensters in de terug 
liggende muur is bij de uitbreiding van 1979 omgebouwd tot doorgang 
naar de nieuwbouw. 

 
Rechts onder:De linker zijgevel. Duidelijk is de daklijn zichtbaar van 
de woning die vóór de uitbreiding van 1979 is gesloopt.   
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Interieur 
 
 

 
    Links boven: De trappalen met houten handlijst zijn op alle afdelingen authentiek. 
    De bollen zijn echter verdwenen. 
 
    Links midden: Interieur van de hal op de begane grond, gezien naar de rechter     
    vleugel. Te zien zijn de oorspronkelijke tegelvloer, de lambrisering uit 1962 en de  
    doorgang naar de nieuwbouw uit 1979. Bij deze ingreep werden de drie vensters  
    doorgetrokken tot doorgangen en de bovenlichten gedicht. 
 
    Links onder: Het trappenhuis op de eerste verdieping. Hier is goed te zien hoe de  
    bovenlichten van de zijvensters (geheel rechts) zijn gedicht. 
  
    Rechts: De kolommen onder het bordes kwamen bij de verbouwing in 1962 vrij te   
    staan en werden van een houten omtimmering voorzien. 
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De trap op de tweede verdieping. Ook hier is de van oorsprong dichte balustrade in 1962 vervangen door een smeedijzeren hek. 

 

Waardering 
 
Categorie 1: hoge monumentwaarde; behoud noodzakelijk 
Categorie 2: positieve monumentwaarde; behoud wenselijk 
Categorie 3: indifferente monumentwaarde; aangepaste vervanging mogelijk 
 
Externe waardering categorie 1 
De voormalige Zeevaartschool is een markant gebouw. Als voorbeeld van de toepassing van de Amsterdamse schoolstijl in 
Den Helder bezit het gebouw grote zeldzaamheidswaarden. De situering nabij het water versterkt die uitstraling. 
Stedenbouwkundig is het Ankerpark een merkwaardige, kale plek geworden.Het gebouw van de Zeevaartschool is voor zijn 
omgeving niet alleen vanwege zijn verleden van belang, maar ook voor de toekomst. Behoud is noodzakelijk. 
 
Interne waardering 
Bouwmassa en constructie categorie 1 / 3 
De oorspronkelijke structuur en opzet van de school zijn goed te herkennen in de huidige massa en indeling.  
De monumentwaarde is dan ook hoog; behoud noodzakelijk. De doorbrekingen naar de nieuwbouw aan weerszijden op met 
name begane grondniveau, maar ook die op de eerste en tweede verdieping zijn storend en derhalve indifferent (negatief) 
te waarderen; verwijdering is gewenst. De draag- en dakconstructies zijn oorspronkelijk en hebben 
een hoge monumentwaarde; behoud is vereist. 
 
Exterieur 
Gevels categorie 1 / 3 
De ornamentiek, de vensterindeling en het materiaalgebruik van de voorgevel en in mindere mate van de achtergevel is 
zeer kenmerkend voor de bouwstijl en in goede staat overgeleverd. De waardering is derhalve hoogmonumentaal; behoud 
is vereist. 
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Interieur 
Kelder categorie 3 
De kelder en de stalling zijn bij de uitbreiding van 1979 ingrijpend veranderd en volledig indifferent van waarde. 
 
Trappenhuis en hal categorie 1 / 3 
De vloer, dektreden, bovenste handlijsten en trappalen hebben op alle verdiepingen een hoge monumentwaarde; behoud 
is noodzakelijk. De gepleisterde trapwanden zijn indifferent te waarderen. De lambrisering, etalagekasten en indeling van de 
bovenlichten zijn ook van een latere datum en van indifferente waarde; vervanging is mogelijk. 
 
Begane grond categorie 1 / 3 
De centrale trap heeft een hoge monumentwaarde; behoud is noodzakelijk. De doorbreking rechts van de hal naar de 
nieuwbouw is sterk ontsierend en heeft een indifferente (negatieve) monumentwaarde; vervanging is mogelijk. In mindere 
mate geldt dit ook voor de veranderingen links van de hal. De veranderde inrichting van de lokalen en werkruimtes heeft 
een indifferente waarde. 
 
Eerste verdieping categorie 1 / 3 
Van de veranderde inrichting van de lokalen en andere werkruimten hebben alleen de oorspronkelijke radiatoren en de 
houten vensterdorpels op de eerste verdieping een hoge waarde; behoud is noodzakelijk. De overige inrichting is van 
indifferente waarde. 
 
Tweede verdieping categorie 1 / 3 
De aankleding van de lokalen en overige ruimtes is in grote mate veranderd en indifferent van waarde. De tegelwand in de 
garderobe is kenmerkend en als enige oorspronkelijke majolica tegelwand in de school bewaard gebleven en heeft derhalve 
een hoge monumentwaarde; behoud vereist.  
 
______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Advies 

 
De voormalige Zeevaartschool aan het Ankerpark bevat voldoende waarden, kwaliteit en zeldzaamheid om de 
geldende status van gemeentelijk monument te rechtvaardigen. Bij toekomstige ontwikkeling (ook van de 
omgeving) zou de school een prominente rol kunnen spelen. 
 
Een aantal adviezen: 
Gezien het lokale en cultuurhistorische belang van de school voor Den Helder, en de beeldbepalende gevel, is herstel en 
conservering van de sculpturen aan de voorgevel sterk aan te bevelen. In dit kader kan ook overwogen het oorspronkelijke 
opschrift boven de entree en de vlaggenstokken terug te plaatsen. De doorbrekingen en muurdammen die aan weerskanten 
van de hal tijdens de verbouwing zijn aangebracht, dienen in de oude staat teruggebracht te worden teneinde het 
trappenhuis van voldoende natuurlicht te voorzien. Ook kan overwogen worden de oorspronkelijke daklichten van de 
fietsenstalling en het ‘laboratoriumcabinet’ in de oorspronkelijke staat terug te brengen. 
De tegelvloeren van de hal op alle verdiepingen, de tegelwand in de garderobe op de tweede verdieping en de oorspron-
kelijke radiatoren dienen geconserveerd te worden, alsook de dektreden, bovenste handlijsten en trappalen van het 
trappenhuis. Voor het exterieur geldt dat de zijgevels aanzienlijke beschadigingen vertonen als gevolg van de aanbouw uit 
1979. Afhankelijk van de inrichting van het interieur en de naastgelegen ruimten, strekt het zeer tot aanbeveling deze 
onregelmatigheden te verhelpen. Het dakhuisje dient gerepareerd te worden. 
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Sloop dreigt 
 
Tot 2006 wordt met de oude school geleurd en worden irreële plannen ingebracht. De leden van de Vereniging van 
Reünisten van de Zeevaartschool Den Helder volgen de ontwikkelingen met lede ogen en stellen zich de vraag of de wil er 
is bij de eigenaar is, om het karakteristieke oude schoolgebouw te behouden of dat wordt aangestuurd op sloop.  
In december 2006 stelt het College van B en W van Den Helder een verkoop-deadline vast. Uiterlijk 1 april 2007 zal er een 
koper gevonden moeten worden. Op de inschrijving reageren 3 gegadigden, waaronder de Woningstichting Den Helder. Het 
duurt echter nog tot mei 2008 voordat de Woningstichting het gebouw voor het symbolische bedrag van € 1,-- verwerft.   
         
 

Woningstichting Den Helder nieuwe eigenaar 
 
 
 

 
 

Nadat de oude school, die inmiddels op meerdere onderdelen aanzienlijke 'sloopschade' vertoont, is verworven door de 
Woningstichting Den Helder in mei 2008, dient deze stichting reeds in juni van dat jaar een restauratie- en rehabilitatieplan 
in. Het plan voorziet in het terugbrengen van het schoolgebouw in de oorspronkelijke staat en een uitbreiding met een 
kantorenblok met gescheiden ingangen, waardoor een optimaal en economisch verantwoord gebruik van de aldus 
verkregen combinatie mogelijk wordt.   
  

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fraaie combinatie van de oude school met 
de moderne aanbouw… 
 

 

Aangezien de Gemeente Den Helder niet adequaat reageert op het ingediende voortstel en de benodigde bouwaanvraag 
ten behoeve van de realisatie, overweegt de Woningstichting de verwerving van het schoolgebouw terug te draaien en het 
gebouw terug te leveren aan de Gemeente Den Helder. 
Het Noordhollands Dagblad, editie 'Helderse Courant' maakt melding van de voornemens van de Woningstichting op 
zaterdag 18 april 2009. 
 

 
 
 
 
 
 



17 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Informatiebrochure Voormalige Zeevaartschool Ankerpark 27 Den Helder - September 2011/ mei 2013 

 
 
Betrokkenheid van de Reünistenvereniging 

 
Naar aanleiding van het persbericht in de Helderse Courant wordt tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Reünisten 
van de Zeevaartschool Den Helder een motie ingebracht die inhoudt, dat de Vereniging zich zal inzetten voor het behoud en 
de herbestemming van het oude schoolgebouw. De motie: 
 
"De leden van de Vereniging van reünisten van de zeevaartschool Den Helder, in vergadering bijeen ter gelegenheid van de 
tweeëntwintigste tweejaarlijkse reünie, gehouden in de stadshal van Den Helder op 18 april 2009, verzoeken het bestuur, 
dan wel dragen het bestuur op, naar aanleiding van de alarmerende berichtgeving in de Helderse Courant betreffende de 
instandhouding van het gebouw van de voormalige zeevaartschool aan het Ankerpark 27 te Den Helder, alles in het werk te 
stellen en iedere procedure te voeren, ten einde de sloop van het gebouw aan het Ankerpark te voorkomen en de renovatie, 
zoals voorgesteld en ingezet door Woningstichting Den Helder te bevorderen".  
 
De motie wordt met algemene stemmen aangenomen. Ter vergadering wordt het bestuur opgedragen zich in te zetten voor 
in de motie omschreven doelstelling. Vice-voorzitter Adri Rijpert (1956/1957) wordt gevraagd namens het bestuur op te 
treden als coördinator. 
 

Teneinde de juridische positie van de VRZSDH zeker te stellen, wordt hierover vooraf contact opgenomen met het 
Ministerie van OC&W met het volgende resultaat: 
  
De Vereniging van Reünisten van de Zeevaartschool Den Helder (VRZSDH) wordt door de Minister van OC&W bij schrijven 
van 28 juli 2009 (ref. MS-2009-2451) en van 5 oktober 2009 (ref.CFI/OND-,2009-117113M, zaakno. BC 090384) als 
juridisch belanghebbende erkend. 
 
Met deze belangrijke erkenning worden twee routes uitgezet: 
 
1. Actie om de  gemeentelijke besluitvorming inzake het door de Woningstichting Den Helder ingebrachte voorstel te  
    versnellen c.q. het 'vlottrekken' van het vergunningentraject en bijbehorende procedures (behoud materieel erfgoed); 
   
2. Onderzoek en advies met betrekking tot het hergebruik van de voormalige zeevaartschool, daarbij rekening houdend  
    met de oorspronkelijke functie van het gebouw ( behoud immaterieel erfgoed). 
 

 
Overleg met de Gemeente Den Helder; gang naar de bestuursrechter 
 

 
Het blijkt niet eenvoudig te zijn om het gemeentebestuur te overtuigen van het belang om het unieke bouwwerk aan het 
Ankerpark behouden. Om daar duidelijkheid in te krijgen is het nodig, tot driemaal toe, het oordeel van de Afdeling 
Bestuursrecht van de Rechtbank te Alkmaar te vragen.. 
 
Op 27 juli 2010 neemt het College van B en W van de Gemeente Den Helder het volgende besluit: 
 
"Het college besluit de gevraagde bouwvergunning eerste fase (B1 20080326), voor het restaureren en uitbreiden van de 
voormalige zeevaartschool op het Ankerpark 27 te Den Helder, op grond van het bepaalde in artikel 44 lid 1a van de 
Woningwet te verlenen, in afwijking van het advies van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK). De raad wordt 
geïnformeerd middels een raadsinformatiebrief en tevens wordt een persbericht opgesteld". 
 
Op 24 september 2010 wordt de formele vergunning 'eerste fase' verstuurd. 
 
In alle drie de zaken bij de Bestuursrechter, wordt door het College van B en W van Den Helder verzocht om de gang naar 
de rechtbank in te trekken. Per brief van 12 oktober 2010 bevestigt het College dat vergunningverlening voor uitbreiding en 
renovatie zal plaatsvinden (zie brief op pagina 18).   
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Op 10 februari 2011 ontvangt de Woningstichting Den Helder de bouwvergunning 'tweede fase' voor de realisatie van 
de restauratie van de oude school en de uitbreiding (zie bouwvergunning op pagina 19). 
Op 27 mei 2011 ontvangt de Woningstichting Den Helder de 'Monumentenvergunning' (zie vergunning op pagina 21)  
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Redding van de zeevaartschool in het nieuws… 

 
 

 
 
 
 

 
Artikel in de Helderse Courant van dinsdag 14 
juni 2011  

 

 
 
 

 
De school in de steigers: het begin is er…                    Foto Henk Kat 
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Klus bijna geklaard... Vlag in top! 
 

  In de eerste week van mei 2013 maakten de heren Piet Zeeman 
  en Piet Lap van de Helderse Historische Vereniging een foto-    
  impressie van de gerestaureerde en gerenoveerde voormalige  
  zeevaartschool. 
 
  De klus is vrijwel geklaard. Het is nog slechts een kwestie van 
  de laatste 'puntjes op de i' zetten en het opruimen van de bouw-       
  hulpmiddelen. Ankerpark 27 heeft weer de uitstraling van de  
  30-er jaren van de vorige eeuw.  
  De uitvoering is, voor wat het voormalige schoolgebouw betreft,   
  geheel conform de adviezen van Dröge Bureau voor 
  Bouwhistorie te Leiden. 
   
  De inspanningen van de Vereniging van Reünisten    
  Zeevaartschool Den Helder en de Woningstichting Den Helder   
  en haar bouworganisatie DOZY hebben een schitterend   
  eindproduct opgeleverd.    
 
  Het zou fantastisch zijn, wanneer het gebouw weer een  
  maritieme functie zou krijgen. In de opleidingssfeer of verwant  
  aan de sector. 
    

   

Een geslaagde combinatie van oud en nieuw. 
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Het exterieur  
 

 
Het gebouw, gezien vanaf het Ankerpark.                                              De aanbouw, gezien vanaf het Nieuwe Diep.   

 

 
De hoofdingang van de school en het internaat.                     Het dak met lichtkoepel. Hier kregen de leerlingen praktijkles 
          astronomische navigatie... 
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Het interieur  
 
 

Trapopgang in de hal begane grond.       Trapopgang eerste verdieping. 
 
 

 De tweede verdieping waar zich de slaapzalen bevonden. Centraal de lichtkoepel.      
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De trappartij naar de eerste verdieping.     De decoratieve lichtkoepel. 
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Het einddoel: een passende herbestemming van het gerestaureerde gebouw   
 
In september 2011 schreef de Vereniging Reünisten Zeevaartschool Den Helder onderstaand stuk over het gewenste, 
toekomstige gebruik van het gebouw: 
 
Wat nu nog rest, is de invulling van het gerestaureerde en gerehabiliteerde schoolgebouw aan het Ankerpark. 
Monumentenzorg is niet alleen restaureren, maar ook zorgen voor een goede en verantwoorde invulling met betrekking tot 
het gebruik van het monument. 
Woningstichting Den Helder schept op zeer verantwoorde wijze de randvoorwaarden. De aanbouw met nieuwe entree en 
kantoorvleugel biedt perspectief. 
 
In de editie van 6 juli 2011 van de Helderse Courant wordt in een artikel ingegaan op de mogelijkheid om het 
gerestaureerde gebouw te gaan gebruiken. Redacteur Arie Booij geeft in zijn bijdrage een mogelijke nieuwe bestemming 
weer: 
 

Nationaal instituut wind naar de stad  

 
DEN HELDER - Het Nederlandse Kenniscentrum Wind gaat zich vestigen in Den Helder. Het toonaangevende 
instituut op het vlak van windenergie kan onderdak krijgen in de oude zeevaartschool aan het Ankerpark.    
 

Wind hoort bij Den Helder. Nergens in Nederland kan het zo onbelemmerd waaien als in het puntje van Noord-Holland. Het 
is dan ook niet zo vreemd dat het Kenniscentrum Wind deze kant op komt waaien. Toch is er meer aan de hand dan de 
meteorologische omstandigheden. De rol die Den Helder speelt als hoofdstad van de Noordzee, de aanwezigheid van de 
offshore-industrie, het KIM, producenten van windmolens, Atos en de vestiging van nieuwe mbo- en hbo-opleidingen voor 
windenergie en olie en gas vormen een perfecte voedingsbodem. 
Voordelen 
Directeur Marja Doedens van de Maritime Campus somt de voordelen van de marinestad als vestigingsplek van het 
kennisinstituut voor alles wat met wind en energie te maken heeft moeiteloos op. "Als Maritime Campus hebben we 
afspraken gemaakt met Energy Valley en de Nuclear Research Group in Petten. Er waren nog andere gegadigden voor 
vestiging van het Kenniscentrum Wind, maar deze regio heeft toch echt de beste papieren. Daarover hebben wij 
overeenstemming bereikt en de afspraken zijn in een convenant vastgelegd. We zijn het eens". 
Havenwethouder Kees Visser is zeer in zijn nopjes met het binnenhalen van deze vette vis. Het nieuwe Nederlandse 
instituut past naadloos in de visie die hij samen met zijn collega´s in het college aan het ontwikkelen is voor de haven:  
"We hebben ingezet op de ontwikkeling tot groene haven. Het onderhoud van windmolens en windparken op de Noordzee 
moet in de toekomst vanuit onze haven gestalte krijgen. Daar is veel kennis voor nodig en dankzij de komst van het 
Kenniscentrum Wind kunnen we daar inhoud aan geven. Ik ben de Maritime Campus dan ook erkentelijk voor het sleuren 
aan dit project. Alle seinen staan nu op groen". 
 
In een paneeltje wordt over de Zeevaartschool het volgende gemeld: 
 
De oude Zeevaartschool wordt momenteel verbouwd. De Maritieme Campus vindt het markante gebouw uitermate 
geschikt voor het Windinstituut en de nieuwe offshore-opleidingen. 
 
Het persartikel begint in zijn intro met …kan onderdak krijgen…  De Vereniging van Reünisten van de Zeevaartschool gaat 
echter voor zekerheid. 'Geruchten' zijn er in en Helder in overvloed. De Vereniging gaat voor zekerheid. 
 
Met deze brochure en de verspreiding daarvan, brengt de Vereniging het oude schoolgebouw met zijn geschiedenis en 
mogelijkheden gaarne onder de aandacht van instanties die een bijdrage kunnen leveren aan een waardig hergebruik van 
hun oude school. 
 

De Vereniging van Reünisten spreekt in mei 2013 nogmaals de hoop uit, dat dit schitterende gebouw zal worden gebruikt 
op een wijze die recht doet aan zijn status. 
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