STADHUIS ONDERDEEL VAN

HET NAUTISCH HOOFDKWARTIER

Op het snijvlak van historie en ambitie klopt het maritieme hart van Den Helder.
Het Nautisch Hoofdkwartier is de plek waar de maritieme geschiedenis het fundament vormt van een nieuw Helders perspectief.
Afgeduwd door de stoere mannen en vrouwen die de werf hebben gemaakt, meert de toekomst van de stad af. Vastberaden op
koers naar veelbelovende bestemmingen. Het Nautisch Hoofdkwartier is de nieuwe werf van Den Helder. Een dynamische plek
waar met de handen uit de mouwen wordt gewerkt aan de stad en haar maritieme identiteit. In dialoog. In synergie. In ontmoeting.
Want Het Nautisch Hoofdkwartier is de bruisende haven waar verleden, heden en de toekomst samenkomen.

Het Nautisch Hoofdkwartier ligt aan de zuidoostkant van
Willemsoord. Het is het gebied rondom de gebouwen 66, 72 en
73. Inclusief het bassin, het Boerenverdriet, het schuine dok, het
evenemententerrein, de Museumhaven, Reddingsmuseum Dorus
Rijkers, de Medemblikkerloods, Theater de Kampanje en Studio62.
De keuze voor deze hoek van Willemsoord is een bewuste. Juist
daar, temidden van vakmanschap, creativiteit en cultuur, op de plek
waar het historisch erfgoed van Den Helder het beste gevoeld en
in stand gehouden wordt, daar integreren we ons nieuwe stadhuis.
De gebouwen 66 en 72 worden de werkplek van zo’n vierhonderd
gemotiveerde krachten. Bovendien is in de vrij toegankelijke
publieksruimtes iedereen welkom. En zo fungeert het unieke
stadhuis als ontmoetingsp
 lek, waar ruimte blijft voor nautische
evenementen en ambacht.

De ontwikkeling van Het Nautisch Hoofdkwartier zorgt voor
de conservering van de monumentale gebouwen en het behoud van
hun karakter. Juist door die investering en herbestemming wordt dit
deel van Willemsoord weer toekomstbestendig. Op Het Nautisch
Hoofdkwartier werken straks alle partijen, nieuwe en oude, mét en
naast elkaar en wordt de stad bestuurd met haar maritieme identiteit
hoog in het vaandel. Het kompas gericht op de toekomst. Volle kracht
vooruit op de route waar lef, vertrouwen en trots de meewind blazen.

Afbeelding: West8
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gebied zouden overnemen, waardoor er eigenlijk geen
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JONGE KRACHTEN
Jesse en Fenna
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