Bedrijvencomplex
Bedrijventerrein Kooypunt
Den Helder

Hoogwaardig, representatief en duurzaam
gebouwde bedrijfshallen en kantoorgebouwen
met een vrij in te richten bouwkavel.

Het duurzaam en stijlvol gebouwde ATO Synergy Centre in Den Helder is
door de beschikbaarheid van technologiehallen, bedrijvenunits en kantoorruimte dé vestigingsplaats voor zowel techno-starters als bestaande
ondernemers. Het biedt een diversiteit aan ruimte, denk aan een
hal met twee overloopkranen, bedrijfshallen met kantoorruimte,
kantoorgebouwen met ruimte varierend in grootte van 12 m² tot wel
55m², flexibele vergader/trainingsuimtes uitgerust met moderne
apparatuur en zelfs een nog vrij in te richten bouwkavel van 1200 m².
Voor alle gebouwen geldt dat deze duurzaam en energiezuinig gebouwd
zijn, hoogwaardig en luxe afgewerkt en zeer goed onderhouden. Door de
ruime opzet biedt het complex ook genoeg parkeergelegenheid rondom.
Gebleken is dat de gebouwen onder andere passsende ruimte bieden aan
bedrijven die actief zijn op het gebied van produktie, kennis en/of
onderhoud van (offshore) windenergie, olie- en gasindustrie,
zonne-energie, biomassa, vezelversterkte kunststoffen, onderwijs en IT .

De Kop van Noord-Holland beschikt over de belangrijkste
modaliteiten voor transport: weg, water, spoor en lucht.
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Inhoudsopgave

Den Helder

2 Inleiding

Den Helder ontleent zijn kracht aan de ligging aan zee. Het is de

3 Den Helder, Locatie

teringsvolume van tientallen miljarden, van internationaal belang.

4 IJzergietersweg 1A
op het gebied van wind energie. De transformatie naar meer duurzame energiewinning kan leiden tot een grote inversteringsimpuls
in Nederland, waarmee veel werkgelegenheid wordt gecreeerd.

5 Blokmakersweg 10
6 IJzergietersweg 1
7 Blokmakersweg 12

Den Helder zet in op kansen verzilveren aan zee en heeft een gebiedsontwikkelingsplan haven 2025 dat zich focust op Den Helder
als internationaal centrum voor innovatie en kennisontwikkeling

8 Huurders
9 Colofon

Locatie

Het bedrijventerrein Kooypunt ligt aan de zuidkant van Den Helder.
Kooypunt is goed bereikbaar, ruim opgezet en op een steenworpafstand van luchthaven Den Helder Airport.

Situatie
---Kantoorgebouw IJzergietersweg 1
---Bedrijfshal met overloopkranen
IJzergietersweg 1A
---Kavel met ruimte voor bedrijfshal of
opslag van materiaal
---Kantoorgebouw Blokmakersweg 12
---Bedrijfshal met meerdere niveau’s
Blokmakersweg 10
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Bedrijfshal met 2 overloopkranen, IJzergietersweg 1A

IJzergietersweg 1A
De bedrijfshal aan de IJzergietersweg 1A is ruim opgezet met aan 1-zijde een 2-laags
kantoorunit met uitzicht zowel de hal in als naar buiten. Kenmerken van de hal:
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•

Vloeroppervlak van ca 920 m2, hoogte in de hal 12 m

•

Twee overloopkranen van 20.000 kg

•

Veel daglichtintreding in hal en kantoor

•

Verwarming middels moderne en energiezuinige installatie

•

Voldoende parkeeruimte rondom

Bedrijfshal met meerdere etages en bedrijven units, Blokmakersweg 10

Blokmakersweg 10
De bedrijfshal aan de Blokmakersweg 10 kenmerkt zich door de diversiteit aan multifunctionele ruimtes die erin gerealiseerd zijn met meerdere entrees:

Begane Grond

1e Verdieping

2e Verdieping

•

Vrij vloeroppervlak hal begane grond ca 700 m², hoogte 12 m

•

Kantoorunits begane grond en 1e verdieping variabel in afmeting

•

Vloeroppervlak hal 2e verdieping ca 260 m², hoogte 6 m

•

Kantoor/bedrijfsruimtes op 2e verdieping van 55m² met een hoogte van 4m

•

Veel daglichtintreding in hallen en kantoren

•

Verwarming gescheiden, middels moderne en energiezuinige installatie

•

Voldoende parkeerruimte rondom
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IJzergietersweg 1
Het kantoorgebouw aan de IJzergietersweg 1 bestaat uit twee verdiepingen met een
representatieve ruime entree. Kenmerken van dit kantoorgebouw:
•

Drie trainings/vergaderruimtes op de begane grond die door een shuifwandsys-

•

Variabele en diverse kantoorruimtes op de begane grond en eerste verdieping
(met lift bereikbaar)

•
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•

Verwarming en koeling middels moderne en energiezuinige installatie

•

Voldoende parkeeruimte rondom

•

Zowel de begane grond alsmede de eerste verdieping gedeeltelijk verhuurd

Kantoorgebouw met kantoor units, vergader en opleidingsruimtes,IJzergietersweg 1

Blokmakersweg 12
Het kantoorgebouw aan de Blokmakersweg 12 bestaat uit twee verdiepingen met
een centrale entree. Kenmerken van dit kantoorgebouw:

Begane Grond

•

Variabele en diverse kantoorruimtes op de begane grond en eerste verdieping

•

Pantry op de begane grond en eerste verdieping

•

Verwarming en koeling middels moderne en energiezuinige installatie

•

Representatieve aangelegde tuin rondom

•

Begane grond geheel verhuurd

1e Verdieping

Kantoorgebouw met kantoor units , Blokmakersweg 12
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Telefoon: 0223 747-777
Pastoor Koopmanweg 26
1784 NX Den Helder
info@denheldervastgoed.nl
www.denheldervastgoed.nl

