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EEN MARITIEM ENSEMBLE

Schouwburg ‘De Kampanje’ is het nieuwe cultureel 

centrum en schouwburg van Den Helder gevestigd 

op de voormalige Rijkswerf ‘Willemsoord’. Door 

de herbestemming en transformatie heeft dit 

maritieme ensemble na ruim 170 jaar afgesloten 

te zijn geweest van de buitenwereld, een nieuwe 

publieke betekenis gekregen.

HET PROGRAMMA

Het complex van Schouwburg De Kampanje 

bestaat uit een theaterzaal, een multifunctionele 

zaal, kunstencentrum, kantoren en 

horecavoorzieningen verspreid over verschillende 

gebouwen van de voormalige Rijkswerf. Bij eerste 

bezichtiging viel de enorme kwaliteit van de 

bestaande industriële hallen op. Vrijwel direct was 

duidelijk dat die kwaliteit gekoesterd en versterkt 

diende te worden. Opdrachtgever en voormalig 

eigenaar (Het Rijk) waren in het verleden ook zeer 

zorgvuldig omgegaan met de erfgoedwaarden, 

waardoor een kwalitatief hoogwaardige 

herbestemming en transformatie mogelijk was.
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De Stadshal voor de transformatie

De theaterzaal voor de transformatie

De Stadshal na transformatie

De theaterzaal na transformatie

Het maritieme complex voor de transformatie Theater de Kampanje na transformatie

Locatie De Kampanje in de voormalige Rijkswerf: Willemsoord

Schouwburg de Kampanje | Den Helder
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EEN GLAZEN THEATERZAAL

De inspiratie voor het ontwerp is gehaald uit 

de identiteit en karakter van de gebouwen, het 

samenspel van structuren, artefacten, openbare 

ruimte, dokken, water en de situering. Om het 

unieke karakter van het interieur en het ensemble 

te behouden is er in het ontwerp terughoudend 

en zorgvuldig omgegaan met aanpassingen en 

toevoegingen. Om de ruimtelijke belevenis van de 

prachtige monumentale hallen te waarborgen is de 

grote zaal uitgevoerd als een glazen theaterzaal. 

Daarmee kenmerkt de nieuwe toevoeging zich door 

een transparantie die haaks staat op het introverte 

karakter van het monument zelf. Toch heeft het 

theater zich met een vanzelfsprekendheid in het 

monument genesteld en door het gebruik van glas 

ontstaan lange zichtlijnen, waardoor zien en gezien 

worden het leidende thema is geworden. Deze 

feestelijkheid is geheel in traditie van het theater 

waar het sociale aspect vaak net zo belangrijk is als 

de voorstelling zelf. 

De kracht van de interventie schuilt in de precisie 

van de restauratie, in combinatie met de radicaliteit 

van de nieuwe toevoegingen. Door het opzettelijk 

benadrukken van contrasten op sommige plekken 

en op anderen juist de versmelting van oud en nieuw 

onzichtbaar te maken ontstaat er een diversiteit 

aan sferen, kwaliteiten die passen bij een complex 

dat een uniek ensemble van gebouwen vormt. 
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GROTE 
ZAAL

STADSHAL

BAZAAR

KLEINE 
ZAAL

RESTAURANT

ENTREE

STAD

ZEE
“Inspiratie voor het ontwerp 

komt voort uit de identiteit en 

het karakter van de historische 

maritieme gebouwen, een 

samenspel van publieke ruimte, 

doks en zeewater”
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OPGAVE VAN HET HERBESTEMMEN

Het integrale ontwerp- en bouwtraject vergde 

veel flexibiliteit en begrip voor de positie van zowel 

opdrachtgever als architect. Het herbestemmen en 

transformeren van een dergelijk Rijksmonument 

leverde de nodige discussie- en knelpunten die door 

het vasthouden aan een hoge ambitie steeds het 

hoofd geboden konden. Ingrijpende en innovatieve 

constructieve oplossingen die nodig zijn voor de 

inpassing van een dergelijk uniek project, konden 

zo binnen budget en tijd gerealiseerd worden.

Het plan heeft een belangrijk stedenbouwkundig 

component die dit voorheen onontgonnen gebied 

aan de rand van de stad een nieuwe impuls gaat 

geven. Door het situeren van de hoofdentree aan 

het binnengebied en het toevoegen van een tweede 

toegang aan de stadszijde is een levendige publieke 

wandelroute gecreëerd waarlangs de verschillende 

programmaonderdelen zijn georganiseerd en de 

verbinding tussen binnenstad en zee wordt hersteld.
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Plattegrond voor en na de transformatie

1. Grote (glazen) Zaal
2. De multifunctionele Stadshal
3. Entree
4. Restaurant
5. Cafe van de Kleine zaal
6. De Kleine zaal
7. Kantoren en vergaderruimte
8. Foyer Grote Zaal
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Plattegrond van het Theatercomplex De Kampanje na transformatiePlattegrond van het maritieme complex voor de transformatie 
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Doorsnede A-A |  langsdoorsnede glazen Theaterzaal de Kampanje na transformatie

Doorsnede B-B |  dwarsdoorsnede Grote Zaal de Kampanje na transformatie

Doorsnede voor en na de transformatie

Begane grond Theaterzaal

Tweede verdieping Theaterzaal (eerste balkon)

Eerste verdieping Theaterzaal

Derde verdieping Theaterzaal (tweede balkon)
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Glazen theaterzaal in voormalige Ketelmakerij (1920) in open toestand

Glazen theaterzaal in gesloten toestand tijdens theatervoorstelling Foyer naast glazen theaterzaal biedt doorzicht in de zaal 6
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Horecapaviljoen in de Stadshal (1800 m²) Theatercafé Kleine Zaal

Kleine theaterzaal (120 plaatsen) Vergaderruimte in kantoor- en congresgedeelte 7



ARC AWARD 2016  |  Schouwburg de Kampanjevan Dongen – Koschuch  |  Architects & planners 

Verbindingsgang in kantoor- en congresgedeelte De 10m hoge panelen van de Grote Zaal kunnen handmatig worden gesloten tbv voorstellingen 8



COLOFON 

Datum van ingebruikname: 2015-10-19

Bouwperiode van:  februari 2012

Bouwperiode tot: september 2015

Bruto vloeroppervlak: 7850 m²

Architecten: Frits van Dongen, Patrick Koschuch

Architectenbureau: 

Van Dongen-Koschuch Architects and Planners

Website (architectenbureau): www.vdk.eu

Contact (e-mail): gianna@vd-k.eu

Telefoonnummer: +31 (0) 203080498

Opdrachtgever:

Ontwikkelingsmaatschappij Zeestad BV

Relevante adviseurs: 

Directievoering: BBN Adviseurs 

Adviseur installaties: Hiensch Engineering bv

Adviseur Bouwfysica: LBP te Nieuwegein

Constructeur: IMd Raadgevende Ingenieurs

Installateur: Kropman Installatietechniek

Aannemer: Bouwbedrijf M.J. de Nijs en Zonen BV 

Fotograaf: Allard van der Hoek, Peter van Aalst
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