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Persbericht   
 

Transport Icoon naar Den Helder  
 

De Eiffeltoren en het Vrijheidsbeeld werden in stukken gemaakt en 

vervoerd naar hun locatie. Ook de Dubbele Bolder, hét Maritiem 

Icoon voor Den Helder, is in stukken gemaakt, maar wordt in de 

nacht van aanstaande woensdag op donderdag in één geheel vanuit 

Noord-Brabant naar Den Helder vervoerd. Vanwege de afmetingen 

een ingewikkeld en bijzonder transport. 

 

Woensdagavond 29 augustus vertrekt het convoi exceptionnel om ca. 22.00 uur vanuit Helmond op weg 

naar Den Helder. De route is tot op detail uitgestippeld, want het 6 meter hoge en 12 meter brede icoon 

moet onderweg uiteraard tunnels, bruggen en bochten kunnen trotseren. Naar verwachting komt de 

Dubbele Bolder donderdagochtend om 04.00 uur* aan nabij het stationsplein in Den Helder, waar twee 

hijskranen zullen helpen om het icoon uiteindelijk tussen 05.00 en 06.00 uur* op haar plaats te zetten.  

 

Dubbele bolder 

Met de Dubbele Bolder ontstaat een beeldmerk voor Den Helder. De symmetrische H-vorm van de dubbele 

bolder geeft de verbondenheid met de zee en de zeevaart aan. De vorm karakteriseert het nuchtere ‘met 

beide benen op de grond staan’ van de stoere maritieme stad en haar inwoners. De in reliëf aangebrachte 

teksten op de twee verticale kolommen verwijzen naar de indrukwekkende maritieme geschiedenis van de 

stad. Op 31 augustus om 14.30 uur worden de staanders met historische quotes onthuld. De onthulling van 

het Maritiem Icoon is tevens de aftrap voor het driedaagse feest van 10 jaar stedelijke vernieuwing. 

 
* tijden o.v.b. 

 

 

 

 

Noot voor de redactie: 

Voor meer informatie, de route, beeldmateriaal of een interview met directeur Ferdinand Vreugdenhil 

(Zeestad) of Marc Ruygrok (beeldend kunstenaar) kunt u contact opnemen met Anke de Vries, manager 

Citymarketing Den Helder: 06-53136542 of ankedevries@citymarketingdenhelder.nl 
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