
Dwalen met dichters
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wandelaars hun ronde doen.Ze pakken het in
Den Helder moderner aan. Verdeeld over de
zowat elf kilometer lange route zUn vijftien
bordjes te vinden met zogeheten QR-codes. Wie
met een smartphone zo'n QR-code'leest'kan
het gedicht beluisteren, voorgelezen door de

stadsdichter. Nog niet toe aan dat moderne
gedoe! Alle gedichten staan ook in een keurig
verzorgd routeboekje, dat onder meer bij de
VW in Den Helder verkrijgbaar is.

Die WV, gehuisvest op Willemsoord, een van
de intrigerendste terreinen van Den Helder, is

ook het startpunt. Het gedicht'Zeestad'van

Joop Leibbrand wijst daar op het veranderende
karakter van Den Helder.'Zielloos die rol van
volgzame marionet van de marine', zo blikt hi"
achterom naar de tijd waarin de stad nog door

de grijze vloot werd gedomineerd.
De plek is goed gekozen. Zowat twee eeuwen
was dit de Rijkswerf Willemsoord, nu ontvangt
de VW er haar gasten te midden van onder
meer restauÍants, jachthaven, bioscoop, historÈ
sche schepen en musea. Eén ervan is het mari-
nemuseum met de onderzeeboot Tonijn. De
wandelroute voert langs het marinemuseum
naar Lands End waar de veerhaven is. Daar
begint ook het mooiste deel van de poëzieroute,
de bijna vijf kilometer over de stoere Helderse
zeewering tot aan het strand van Huisduinen.
Wie hier op een heldere dag wandelt, begrijpt
maar al te goed wat Joop Leibbrand tot deze
prachtregels bracht:
Het mooiste von Den Helikr
is het kerkje vanDen HooÍn

Ook schreef hij, in 'Pier bij eb':
Het opvallendst de reuk, Zilt zegt men,

mdar het is wat je ziet: pokdalig basalt,

drogend wier, lege schelpen, zwart slib.

Deze dijk is het domein van vogels en voge-
laars, van vissers, van hardlopers, fietsers en
wandelaars. De wandeling volgt deze kustlijn,
langs Europa's hoogste gietijzeren vuurtoren,
en rondt uiteindelijk de kustwachttoren. Wie
met de stadsdichter op pad gaat doet er goed

aan precies bij deze toren, met fort Kijkduin in
de rug, even de tijd te nemen voor het uitzicht.
Hier ligt, tussen Texel en Den Helder en fussen
de zeegaten Molengat en Schulpengat Noord-
Hollands jongste en leegste eiland, de Razende
Bol. Om Leibbrand te citeren:
Aanzie de plek.Nergens gddn uitslaande
mnnen vuriger onder, spat gayer de ruimte
het hlofd in, gaat iets van geluk zich
yoorstelbaarder aan verbeelding te buiten,

Begin- en eindpunt: \tW-gebouw op Willemsoord.

Lengte: bijna lr kilometer

[inks: www.willemsoordbv.nl; wvtrw.zomerdromen.nl

Horeca: Alleen al op Wllemsoord minimaal vijf adres-

sen en verder onder meer aan het begin van de dijk t
veerhuis Lands ,[nd en aan het einde van de dijk Nogal

Wigdus. " ",' ':;., I "1'
Attracties onderweg; Marinemuseum" Nàtionaal

Reddingmuseum Dorus Rijkers en tort Kijkduin (met

Noordzee aquarium).

Honden: (aangelijnd) toegestaan

Na deze plek is de rest van de 
"r'andeling 

vooral
een prettig toetje. Met na Huisduinen bijvoor-
beeld een uitstapje naar de begraafplaats en

vervolgens een rondje door het Timorpark. Bij
de muziekkoepel in het park wordt deze zon-
dag de romantische markt Zomerdromen ge-

houden, waar ook de wandeling van de stads-

dichters officieel wordt gepresenteerd.

Na het park koerst de wandeling via de Java-
straat naar het stationsplein. Gedurfd, aange-
zien juist dit'hart' van Den Helder tientallen
jaren model stond voor het beroerde imago van
de stad. Columnisten die hier het station uitlie-
pen doopten vrijwel zonder uitzondering hun
pen in vitriool. Mooi is het er nog steeds nieq
maar venijnige columnisten zullen er ook geen

inspiratie meer vinden. Stadsdichters wel, want
alle drie Helderse stadsdichters (naastJoop
Leibbrand zijnvoorganger Martin van Kralin-
gen en zijn opvolgerJack W. Beneker) worden
juist rond dit plein geciteerd.

Den Helder speelt bij dit eindstation van de NS,
waar de gemeente de komende jaren het stad-
huis hoopt te bouwen, ook een van de belang-
rijke troefkaarten uit. Het blijkt vanaf dit stati-
on slechts één straat naar dat monumentale
werfterrein Willemsoord.
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De Heldene zeewering.


