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HISTORIE:
Het pand Sportlaan 62 is gebouwd als dienstgebouw van Openbare Werken van de gemeente Den
Helder. Van hieruit werd het grote project van de Wederopbouw aangestuurd.
Het gebouw is door de Dienst Openbare Werken zelf ontworpen (stadsarchitect J. Mooij). In 2012 zijn
in het gebouw appartementen gerealiseerd (P. Riksman), met veel respect voor het oorspronkelijke
ontwerp; de verschijningsvorm naar de openbare ruimte is daarbij hetzelfde gebleven, de
materialisering is op sommige punten aangepast (zoals kozijnen kopse gevel).

BESCHRIJVING:
Gebouw op langwerpige plattegrond met drie verdiepingen en een flauw zadeldak. Het gebouw is
noord-zuid georiënteerd. Buiten de hoofdplattegrondvorm vallen twee bouwmassa’s: enerzijds de aan
de westgevel gebouwde entreepartij en anderzijds een losstaande hoge bakstenen kolom aan de
noordgevel, die d.m.v. drie beugels aan de gevel verbonden is. Deze kolom geeft het pand een zekere
markering.
De kopse gevels zijn grotendeels in baksteen opgetrokken; de baksteen loopt nog enige meters om
de hoek, in de lange zijgevels door. De lange zijgevels zijn verder opgebouwd uit samengestelde
panelen van beton en glas.
De westgevel (voorgevel) bestaat uit dertien traveeën, gemarkeerd door betonnen kolommen. In de
tweede travee van links bevindt zich de entree, die circa 1.50 meter boven maaiveldniveau ligt en die
toegankelijk is via een trap met portaal. Het portaal steunt op een paddenstoelvormige poot en wordt
aan de beide zijden afgeschermd door een betonnen plaat waarin drie, verticaal boven elkaar
geplaatste, (kijk)gaten zichtbaar zijn. De trap zelf is transparant en voorzien van ijzeren leuningen.
Op maaiveldniveau is een betonnen plint aanwezig, waarop een rij vensters rust (van de
kelderverdieping). Daarboven is per verdieping een betonnen borstwering met daarboven een
transparant stalen venster zichtbaar. De vensters hebben een roedenverdeling van 3 x 3 ruiten,
waarvan de middelste ruit de grootste is.
De noordgevel is geheel in baksteen opgetrokken in strekkenverband. Rechts van de eerder
genoemde, losstaande bakstenen kolom is een bronzen reliëf van de kunstenaar Huib de Ru
aangebracht, die de wederopbouw van Den Helder uitbeeldt. Het reliëf laat een mannenfiguur zien op
de plattegrond van Den Helder met in zijn handen een passer en een stapel stenen.
Titel ‘het dienen van de gemeenschap’, datering 1958. Brons gesmeed.
De zuidgevel is in tegenstelling tot de noordgevel meer transparant en open. De middenpartij bestaat
uit vier verticale glaspartijen, die van elkaar worden gescheiden door verticale betonnen kolommen,
gelijk aan die van de voorgevel. Links en rechts van deze glaspartij is de gevel van baksteen.
Een betonnen trap geeft toegang tot het entreeniveau.
Links van de glaspartij zijn in de baksteen per verdieping drie vierkante vensters zichtbaar.
De oostgevel is qua opbouw identiek aan die van de westgevel, met uitzondering van het feit dat deze
gevel geen entreepartij bezit.
Interieur:
Het interieur kon niet bezichtigd worden. In 2012 zijn in het gebouw appartementen gerealiseerd.

REDENGEVENDE OMSCHRIJVING:
Het pand Sportlaan 62 is van algemeen cultuurhistorisch belang als belangrijk Helders voorbeeld van
wederopbouwarchitectuur. Er is sprake van een architectuurhistorische waarde, vanwege de
stijlelementen van het Nieuwe Bouwen, de gaafheid daarvan, inclusief het kleurgebruik.
Daarnaast heeft het pand historische waarde vanwege haar functie: het gebouw van waaruit de
wederopbouw geleid werd.
Tevens kan gesproken worden van een stedenbouwkundige waarde, als markant gebouw in een
belangrijke stedenbouwkundige structuur uit de wederopbouwperiode.
Het kunstreliëf aan de noordgevel is als onlosmakelijk element daarbij van grote ensemblewaarde.
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