1 NOVEMBER DEN HELDER
SYMPOSIUM
Vervangingsprojecten Koninklijke Marine,
een kans voor Den Helder
Den Helder is de grootste logistieke offshore hub in
het Zuidelijke deel van de Noordzee en natuurlijk de

Datum
woensdag 1 november
14.30 tot 17.00 uur

thuisbasis van de Koninklijke Marine. Deze laatste
gaat investeren in, onder andere, de vervanging van
onderzeeboten, fregatten en mijnenjagers. Deze
investeringen brengen een enorme impuls voor de
regio Den Helder met zich mee, maar die komt niet
automatisch. Daarvoor is actie benodigd.

Marine en Offshore, zijn twee totaal verschillende
bedrijven, maar ze delen veel kennis op het gebied
van ‘high-tech op zout water’. Technologieën voor
marine- en offshore systemen hebben synergie,
kunnen van elkaar leren en naar elkaar toegroeien.
Onderhoud en logistiek is de gemeenschappelijke
deler.

De opkomst van Offshore Wind en de nieuwe
investeringen in de Koninklijke Marine, waaronder
nieuwe onderzeeboten, biedt kansen voor een
hoogtechnologisch onderhouds- en logistiek cluster
in de regio Den Helder. Samen met onderwijs- en
kennisinstellingen levert dit een unieke mogelijkheid,
om het reeds bestaande cluster te versterken en te
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laten uitgroeien tot een Centre of Excellence in
Maritime Maintenance and Operations. Dit vereist
wel goede keuzes in de aanbesteding: de onderzeeërs
moeten bijvoorbeeld binnen de Nederlandse
maritieme industrie worden gebouwd en
onderhouden.

De doorontwikkeling van dit maritieme Centre of
Excellence is goed voor Nederland, de regio en Den
Helder. De haven en de stad kunnen zich verder
onderscheiden en de economische positie versterken.
Port of Den Helder kan zich daarmee verder
ontwikkelen langs de lijnen van haar
investeringskalender, naar een havengebied waarin
offshore energie en marine onderhoudskennis en technologie centraal staan.

Om over deze unieke kans voor Den Helder met u
van gedachten te wisselen, nodigen wij u graag uit
voor een symposium op woensdag 1 november as.
Na aanmelding via het e-mailadres:
seminar@podh.eu bent u hiervoor van harte welkom
in theater De Kampanje in Den Helder. Daar lopen
we samen met u door, wat u kunt doen om deze
unieke kansen voor de Kop van Noord-Holland
kracht bij te zetten.

Met vriendelijke groet,
• Port of den Helder
• Ontwikkelingsbedrijf NHN
Gemeente Den Helder
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Dagvoorzitter Roland Kortenhorst
Welkom

14.35 uur

Jacoba Bolderheij, CEO
Port of Den Helder: top technologische haven voor hoogwaardig onderhoud.

15.00 uur

Peter Knipping, CZSK (KM)
Den Helder en de adaptieve krijgsmacht samen voor wederzijdse versterking van
defensie en civiel in top onderhoud.
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Jaap Bond, gedeputeerde Provincie Noord-Holland (EZ)
De economische kracht van Maritiem in Noord-Holland Noord.
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Afsluiting
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Borrel

