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1. Inleiding 

1.1. Situatie 

De gemeente Den Helder voert momenteel een ambitieus programma van stadsvernieuwing uit. Diverse 
projecten vinden plaats, reikend tot aan de buitenste stellingen van de stad. Hierbij is sprake van een 
fasering voor de komende jaren. In de eerste fase dient de schouwburg te worden verplaatst naar het 
meest markante deel van het gebouwencomplex op Willemsoord. Dit gebouwencomplex bestaat uit 
voormalig Marine gebouwen en is een rijksmonument. De hallen van deze gebouwen zullen worden 
herontwikkeld, zodat deze onderdak kunnen bieden aan de schouwburg. De herontwikkeling omvat een 
functieverandering, een ingrijpende verbouwing en restauratie van de hallen.  
De schouwburg staat daarbij symbool voor vernieuwing van de stad, een boegbeeld voor het stadshart. 
Daarnaast is de nieuwe schouwburg een belangrijke drager van het culturele programma op Willemsoord 
en geeft het een nieuwe identiteit aan de entree van de stad. Wanneer op Willemsoord de nieuwe 
schouwburg is gerealiseerd, is de ambitieuze transformatie van de stad goed zichtbaar voor een breed 
publiek, zowel voor inwoners, bedrijven als bezoekers. 
 
Schouwburg  De Kampanje is thans gevestigd in het centrum van Den Helder. Een goede schouwburg 
functioneert in een wisselwerking met de omgeving. Die wisselwerking heeft vooral betrekking op andere 
culturele functies (zoals het al op Willemsoord aanwezige Reddingmuseum), horeca en winkels. Bezoekers 
maken gebruik van de horeca in de omgeving, voor of na de voorstelling. Passanten gebruiken de foyer als 
café, ook zonder theaterbezoek. Op de huidige locatie is deze wisselwerking niet optimaal: winkelen, 
culturele functies en horeca- en theaterbezoek vullen elkaar niet of nauwelijks aan. De Kampanje is de 
eindgebruiker en zal gedurende het gehele proces een nadrukkelijke rol krijgen bij het opstellen van de 
eisen waaraan de schouwburg moet voldoen. In dit proces streeft De Kampanje naar een voortdurende 
dialoog over de meerwaarde die de toekomstige schouwburg zal hebben voor haar bezoekers en de stad. 
Deze waarde zal tot uitdrukking moeten komen in onderwerpen/thema's als beleving, flexibiliteit, bredere 
programmering en verbondenheid van culturele, sociaal-maatschappelijke, creatieve en commerciële 
activiteiten (horeca en evenementen) in samenhang met de nieuwe omgeving, dus ook inspelend op de 
kansen die de nieuwe omgeving biedt.  
 

1.2. Doelstelling Programma van Eisen 

De doelstelling van dit Programma van Eisen (PvE)  is om functionele, ruimtelijke en technische 
uitgangspunten voor het project, die de opdrachtgever en de betrokken gebruiker voor ogen hebben, te 
beschrijven. Met het PvE kan het bouw- en investeringskostenbudget worden bepaald en kunnen architect 
en adviseurs een ontwerp vervaardigen. Het PvE is tevens een toetsinstrument. 
 
Bij het opstellen van het PvE vormt enerzijds de te huisvesten organisatie het vertrekpunt. Anderzijds zijn 
de randvoorwaarden die de bestaande gebouwen aan de ontwikkeling stellen van wezenlijk belang bij dit 
project. 
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2. Projectdefinitie 

Dit hoofdstuk beschrijft op beknopte wijze de hoofdkenmerken van het project en geeft de hoofdlijnen 
weer waar het bij de huisvesting en de te huisvesten organisatie om gaat. 

2.1. Doel en omvang van het project 

2.1.1. Doel en projectvisie 

Doel van het project is hergebruik van een aantal hallen en gebouwen van het gebouwencomplex 
Willemsoord, teneinde deze geschikt te maken voor gebruik en exploitatie door Schouwburg De Kampanje. 
 
Verplaatsing van de schouwburg naar Willemsoord biedt een aantal kansen en voordelen: 
 de schouwburg als een belangrijke drager voor het culturele programma op Willemsoord, door de 

goede wisselwerking tussen de schouwburg en het bestaande entertainment- en culturele programma 
op en rond Willemsoord. Voor de sfeer van uitgaan en theaterbezoek ontstaat op Willemsoord een 
goede kritische massa; 

 aanvulling van het bestaande programma en verbetering van de schouwburg zelf, zoals een grotere 
toneelfaciliteit/-capaciteit en een oplopende tribune (beter zicht op het toneel). De grotere 
toneelopening (lijst) maakt een ruimere programmering mogelijk. 

 synergie in ruimtegebruik, beheer en exploitatie door het samenbrengen van schouwburg en 
Reddingmuseum in hetzelfde complex. 
 

De Kampanje is de eindgebruiker en zal gedurende het gehele proces een nadrukkelijke rol krijgen bij het 
opstellen van de eisen waaraan de schouwburg moet voldoen. In dit proces streeft De Kampanje naar een 
voortdurende dialoog over de meerwaarde die de toekomstige schouwburg zal hebben voor haar 
bezoekers en de stad. Deze waarde zal tot uitdrukking moeten komen in onderwerpen en thema's als 
beleving, flexibiliteit, bredere programmering en verbondenheid van culturele, sociaal-maatschappelijke, 
creatieve en commerciële activiteiten zoals horeca en evenementen. De verplaatsing van de schouwburg 
naar Willemsoord geeft ook de mogelijkheid om opnieuw na te denken over wat voor soort schouwburg De 
Kampanje wil zijn. Het is nadrukkelijk ook de bedoeling om activiteiten in de buitenruimte te ontplooien, 
waarbij te denken valt aan festivals, voorstellingen in de oude dokken, en havenconcerten. 

2.1.2. Omvang 

Het totaal van de aan te passen ruimtes en inbreidingen bedraagt circa 7.700 m2  bruto vloeroppervlak 
(bvo) (exclusief buitenterrein). 
 
De gebouwen waar het project betrekking op heeft zijn: 
 De ”Ketelmakerij” (gebouw 63, 1920); 
 de "Kathedraal" (het Machinaal, Grote Bankwerkerij, onderdeel gebouw 60-2, 1916); 
 de "Bazaar" (Kleine Bankwerkerij, onderdeel gebouw 60-4B, 1937); 
 belendingen van de "Kathedraal", waaronder het thans als restaurant verhuurde gebouwdeel. 
 
Van wezenlijk belang is een goede verbinding tussen de gebouwdelen; wanneer het nodig blijkt om 
daarvoor een nieuw gedeelte aan te bouwen moet dit niet worden uitgesloten. 
 
Een situatietekening met aanduiding van de planbegrenzing wordt toegevoegd als bijlage. 
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2.2. Het project in breder verband 

2.2.1. Gemeentelijk beleid, verband met andere ontwikkelingen in Den Helder 

Dit project maakt deel uit van het Uitwerkingsplan Centrumontwikkeling Den Helder (UP). In het UP wordt 
de relatie van het centrum met de haven verder uitgewerkt.  
 
De nieuwe schouwburg op Willemsoord wordt een belangrijke drager van het culturele programma van 
Willemsoord Zuid en geeft een nieuwe identiteit aan de entree van de stad. 
 
 Het vrijkomen van de locatie van de huidige schouwburg is vervolgens de sleutel voor het transformeren 
van de huidige binnenstad. Zonder deze locatie geen 'winkelhalter' met parkeergarage en geen doorlopend 
stadspark. 

2.2.2. Wisselwerking met omgeving 

Een goede schouwburg functioneert in een wisselwerking met de omgeving. Die wisselwerking heeft vooral 
betrekking op andere culturele functies, horeca en winkelgelegenheden. Bezoekers maken gebruik van de 
horeca in de omgeving, voor of na de voorstelling. Passanten gebruiken de foyer als café, ook zonder 
theaterbezoek. Op de huidige locatie is deze wisselwerking niet optimaal: winkelen, culturele functies en 
horeca- en theaterbezoek vullen elkaar niet of nauwelijks aan. 

2.2.3. Samenwerking tussen de betrokken organisaties 

Verhuizing van De Kampanje naar Willemsoord biedt de mogelijkheid tot samenwerking met het 
Reddingmuseum en eventuele andere organisaties op Willemsoord. Dit zal onder andere tot uiting komen 
in een verdere vergroting van het draagvlak van de horeca en wellicht op termijn in het gebruik van elkaars 
ruimtes bij voorkomende gelegenheden. 
 
Het Reddingmuseum behoudt in principe haar eigen huisvesting en zelfstandigheid. Een deel van de 
gebouwen die onder het project vallen is op dit moment bij het Reddingmuseum in gebruik als 
opslagruimte. Het Reddingmuseum dient hiervoor vervangende ruimte te krijgen. 

2.3. Uitgangspunten voor het project 

2.3.1. Kwaliteitsniveau 

Er zijn globaal drie kwaliteitsniveaus te definiëren, te weten basis, gemiddeld en hoog. Binnen het project 
kan waar nodig worden gedifferentieerd in kwaliteitsniveau per ruimte (c.q. in de hiermee gemoeide 
kosten). Het gewenste kwaliteitsniveau wordt nader aangegeven, in overleg met Willemsoord en de 
Kampanje. 

2.3.2. Duurzaamheid en milieu 

Willemsoord BV onderzoekt de haalbaarheid van een warmte-/koudeopslag in de bodem (WKO) op 
Willemsoord. Het is wenselijk om op een dergelijke duurzame voorziening de schouwburg aan te sluiten. 
Dit gegeven zal in de verdere planvorming voor de schouwburg nader worden onderzocht. 
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2.4. Kadergegevens 

2.4.1. Budget 

De financiële randvoorwaarden die door de opdrachtgever worden gesteld zijn maatgevend. 

2.4.2. Tijd 

De planningsopzet die door de opdrachtgever voor dit project wordt gesteld is maatgevend. 
 

2.5. Projectorganisatie 

2.5.1. Betrokken partijen 

Bij dit project zijn de volgende partijen betrokken: 
 Gemeente Den Helder, eigenaar van het complex en van de aandelen Willemsoord BV; 
 Zeestad, ontwikkelaar en opdrachtgever (namens gemeente Den Helder); 
 Willemsoord BV: beheerder en exploitatiemaatschappij van het gebouwencomplex en terrein 

Willemsoord; 
 Schouwburg de Kampanje, gebruiker; 
 Reddingmuseum, gebruiker naburig gebouw. 
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3. Gebruikersprofiel 

3.1. Missie en visie van Schouwburg De Kampanje 

De missie van De Kampanje vloeit voort uit de doelstelling zoals die in de statuten is vastgelegd: 
 Schouwburg De Kampanje verzorgt een aantrekkelijk aanbod vanuit alle genres van de podiumkunsten. 
 Schouwburg De Kampanje biedt een gastvrije voorziening voor het (sociaal-)culturele leven van Den 

Helder. 
 Schouwburg De Kampanje streeft een goede samenwerking na met (culturele) organisaties in Den 

Helder en de regio, met als doel een verbetering van het culturele klimaat door het organiseren van 
meer gezamenlijke activiteiten en mede daardoor het bevorderen van de onderlinge synergie. 

 Schouwburg De Kampanje biedt een prettige omgeving en goede faciliteiten voor wie wil vergaderen, 
congresseren, presenteren, vieren, enzovoort. 

 Schouwburg De Kampanje verzorgt graag culinaire voorzieningen in de schouwburg en op locatie, maar 
ook voor bedrijven en op huisadressen. 

 
De Kampanje is bovendien onderscheidend in: 
 De persoonlijke benadering van bezoekers en gebruikers. 
 De goed verzorgde horeca. 
 De efficiënte organisatie. 

3.2. Voorziene ontwikkelingen 

Op de nieuwe locatie meer nog dan voorheen: 
 Spin in het culturele web van de bruisende centrumstad Den Helder. 
 Gelegen in het historisch- maritieme hart na voltooiing van de nieuwbouw op Willemsoord. 
 (Mede) organisator van (nieuwe) activiteiten waarvoor het stadsdeel Willemsoord een specifieke 

uitdaging vormt. 
 Samenwerkend met allerlei organisaties die culturele activiteiten organiseren en die gebruik kunnen 

maken van de mogelijkheden en kennis van de schouwburgorganisatie. 
 Versterking van de regionale functie, mede door de ligging op Willemsoord. 
 Nog verdere professionalisering van onze dienstverlening. 
 Medeorganisator van evenementen en voorstellingen op de vele mooie locaties die de stad heeft. 

3.3. Huidige huisvestingssituatie 

De schouwburg heeft nu de volgende zalen/gebruiksruimten voor publiek en gebruikers: 
 De grote theaterzaal met (maximaal) 730 zitplaatsen. 

Deze zaal heeft twee aansluitende foyers: een op de begane grond die vrijwel uitsluitend als 
roulatieruimte (met 70 zitplaatsen) wordt gebruikt en een op de verdieping die ook veel als vergader- 
en presentatieruimte wordt gebruikt (maximaal 100 zitplaatsen, bij staanplaatsen meer). 

 Een kleine zaal voor maximaal 254 bezoekers. 
Deze zaal heeft twee aansluitende foyers: een op de begane grond die vrijwel uitsluitend als 
roulatieruimte (met 40 zitplaatsen) wordt gebruikt en een op de verdieping die ook veel als vergader- 
en presentatieruimte wordt gebruikt (maximaal 20 zitplaatsen). 

 Een centrale foyer met garderobe, buffetten en een open theatercafé. 
Een deel van de centrale foyer is - afgescheiden met transparante wanden - in gebruik als restaurant 
(gemiddeld 60 plaatsen) en aan de tuinzijde bevinden zich ook 60 zitplaatsen. 



6327  De Kampanje Den Helder pagina 10 van 35 
Rap001a  Versie 005a  4 november 2011 bbn adviseurs 

 Een stadshal bestemd voor zeer multifunctioneel gebruik met een vloeroppervlakte van ca 1.800 m2 en 
een bovenomloop van ca 370 m2. 
Vanuit de stadshal is een vestzaktheater bereikbaar voor ca 80 personen met een klein toneel. 
Ook zijn vanuit de stadshal twee vergaderruimten beschikbaar voor ongeveer 20 personen elk. 

 
In alle genoemde ruimten zijn de faciliteiten aanwezig die nodig zijn bij het gebruik van de ruimten voor de 
doelen waarvoor ze zijn bestemd. 
 
De huidige gebruiksmogelijkheden en alle functionaliteiten die daar bij horen dienen ook in de nieuwe 
accommodatie aanwezig te zijn. Dat kan echter op een nieuwe en creatieve wijze worden ingevuld, mits 
daarbij de exploitatie haalbaar blijft en zo mogelijk gunstiger kan uitpakken. 
 
Enige knelpunten van de huidige accommodatie: 
 zichtlijnen in de grote zaal; 
 te kleine centrale ontvangst- en roulatieruimte; 
 situering van een aantal ruimten ten opzichte van elkaar. 
 
De belangrijkste redenen om te verhuizen liggen in de ontwikkeling van het Stadshart zoals vastgelegd in de 
visie en het uitwerkingsplan Stadshart. 
 
Bovendien kan met een nieuwe accommodatie worden ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen in de 
culturele wereld en op de veelheid aan mogelijkheden die vanuit de schouwburg op Willemsoord (mee) 
ontwikkeld kunnen worden. 

3.4. Programmering 

3.4.1. Activiteiten 

Grofweg zullen in de schouwburg de volgende typen evenementen plaatsvinden (door alle genres heen): 
 Voorstellingen (toneel, opera, show, cabaret, klassiek etc.) waarbij een grote zaal met goede zichtlijnen 

en een daarvoor geschikte toneeloutillage beschikbaar zijn. 
 Voorstellingen waarbij een kleine zaal met goede zichtlijnen en een daarvoor geschikte toneeloutillage 

beschikbaar zijn. 
 Concerten van grote en kleine omvang, van grote sta- concerten met grote aantallen bezoekers tot 

kamermuziek in intieme setting voor een klein publiek. 
 Bijzondere theater- of theatrale activiteiten, soms in festival(achtige) setting, zowel binnen als (in 

relatie met) buiten, waarbij veel flexibiliteit nodig is. 
 Congressen, symposia en vergaderingen van 10 tot 800 personen. 
 Beurzen, grote bedrijfspresentaties, bedrijfsfeesten, toernooien (cultureel of verwant aan sporten). 
 Alle vormen van ondersteunende horeca bij de genoemde activiteiten. 
 
Deze activiteiten zullen vanuit de schouwburgorganisatie worden geleid. Bij sommige activiteiten is het 
denkbaar dat deze alleen worden gefaciliteerd. Bijvoorbeeld bij gebruik door plaatselijke verenigingen, 
bedrijven of evenementenorganisaties. 
 
Bij dit alles moet op een slimme en efficiënte wijze worden omgegaan met de ruimten die in de gebouwen 
beschikbaar zijn. 
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In de huidige schouwburg was het totaal aantal activiteiten in 2010: 
 Voorstellingen: circa 200 per jaar 
 Congressen, vergaderingen, evenementen etc. circa250 per jaar. 
 
Horeca activiteiten: 
 Restaurant 
 Foyers 
 Theatercafé 
 Liefst dagelijks geopend, dus ook voor lunches 
 Goede keukenfaciliteiten tot 1.500 personen, ook geschikt voor catering (30% van de huidige 

horecaomzet) 
 Artiestenfoyer. 

3.4.2. Gebruikstijden 

De schouwburg is in principe 365 (366) dagen per jaar open voor publiek. 
De praktijk is dat er in het begin van de week minder activiteiten zijn dan van donderdag t/m zondag. In de 
huidige schouwburg zijn er 's zomers weinig activiteiten, maar dat zal op de nieuwe locatie juist kunnen 
groeien. 
 
De deuren gaan in de regel open om 8.30 u. De activiteiten duren op doordeweekse dagen globaal tot 
ca 23.00 u, in het weekend tot ca 01.00 u of later. 

3.4.3. Bezoekersaantallen 

De huidige bezoekersaantallen zijn per jaar: 
 Theatervoorstellingen    60.000 (ca 200 voorstellingen incl. schoolvoorstellingen) 
 Culturele activiteiten    11.000 
 Zakelijke activiteiten   33.000  
 
De gemiddelde bezettingsgraad van de voorstellingen is 65 à 70 %. 
 
Gebruik horeca is verbonden aan deze bezoekersaantallen. Voor de zelfstandige horeca in de nieuwe 
situatie wordt gedacht aan ca 20.000 bezoekers per jaar. 

3.4.4. Gebruikscapaciteit; maximaal aantal aanwezige personen 

In de nieuwe accommodatie zal regelmatig een piek van gelijktijdig 2.000 personen (bezoekers + artiesten + 
medewerkers; alleen binnen) denkbaar zijn, afhankelijk van de indeling van de ruimten.  
 
Congressen met ca 400 personen moeten gefaciliteerd kunnen worden. Door de beschikking over een 
multifunctioneel bruikbare Stadshal is de kans op een groter aantal activiteiten niet ondenkbaar. 

3.5. Doelgroepen 

Er is geen doelgroep die De Kampanje niet tracht te bereiken. De Kampanje bedient een brede doorsnee 
van de inwoners van stad en regio. De schouwburg heeft een regionale functie; 50% van het theaterpubliek 
komt van buiten de gemeente Den Helder. 
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3.6. Organisatie 

De organisatie bestaat uit een directie, bijgestaan door een Raad van Toezicht en een Raad van Advies, 
circa 15 medewerkers met een kantoorfunctie  en circa 45 overige medewerkers (horeca, garderobe, 
theatertechnici e.d.). Het aantal te ontvangen artiesten per voorstelling/per zaal  is 1 tot 150. De horeca is 
in eigen beheer. 

3.7. Werkproces 

De Kampanje is een ontvangend theater. Er is geen sprake van eigen producties of voorstellingen. 
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4. Beeldverwachting 

4.1. Locatiekenmerken 

Het  gebouwencomplex Willemsoord bestaat uit voormalige marine gebouwen en is een rijksmonument. 

4.2. Stedenbouwkundige eisen 

De stedenbouwkundige randvoorwaarden (inclusief Cultuurhistorie en nog vast te stellen 
Beeldkwaliteitseisen) maken deel uit van het Programma van Eisen. 

4.3. Verschijningsvorm 

4.3.1. Inpassing in de situatie 

Zowel De Kampanje als het Reddingmuseum moeten een eigen, herkenbare identiteit behouden. Belangrijk 
is dat de Schouwburg en het Reddingmuseum afleesbaar blijven als afzonderlijke gebouwen. De 
toegevoegde bebouwing is als overgangselement herkenbaar. 

4.3.2. Gewenste uitstraling exterieur 

De schouwburg wordt grotendeels in gebouwen geplaatst die een rijksmonument zijn. De uitstraling moet 
met respect daaraan tot stand komen. Er dient op zorgvuldige wijze recht te worden gedaan aan de 
museale kenmerken van de gebouwen. (Zie ook paragraaf 10.2.1.)  
 
De ingang moet herkenbaar en uitnodigend zijn. De positie van de Schouwburgentree  ten opzichte van de 
entree van het Reddingmuseum (gecombineerd of juist gescheiden) dient nader te worden bepaald in 
overleg met de betrokken partijen. 

4.3.3. Gewenste uitstraling en sfeer interieur 

De gedachte is om de verschillende delen van het gebouw, in overeenstemming met de functie een eigen 
uitstraling te geven. 
 
Het deel waar de theaterzaal  (zalen) wordt gerealiseerd moet een klassieke, warme uitstraling hebben. 
Tussen theaterzaal en foyers mag een confrontatie zijn tussen nieuw en oud. Het deel waar de meer 
verschillende activiteiten plaatsvinden kan een zakelijker, maar wel gedistingeerde  uitstraling hebben, 
waarbij met niet bouwkundige middelen de sfeer kan worden aangepast aan het gebruik. Dus is feestelijk, 
functioneel, neutraal, rustig, industrieel. Hier wordt aangesloten bij de sfeer die de bestaande ruimte heeft, 
zodat de aanwezige waarde behouden blijft. De delen met voornamelijk een horecafunctie moeten een 
warme gezellige uitstraling hebben. Kleurstellingen moeten een eenheid vormen. 
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5. Algemene ruimtelijke en functionele eisen 

Dit hoofdstuk beschrijft op hoofdlijnen de ruimtelijke en functionele eisen voor de huisvesting. 

5.1. Ruimtebehoefte 

Het vloeroppervlak van de te hergebruiken ruimtes is grotendeels bepaald door de mogelijkheden en 
beperkingen van de bestaande gebouwen in samenhang met de functionele ruimtebehoefte. Het totale 
bruto vloer oppervlak (bvo) van de aanpassingen en uitbreidingen bedraagt ca 7.700 m2.  

5.2. Gebouwconcept en typologie 

Het gebouw bestaat globaal uit drie gedeeltes: het theatergedeelte, de Stadshal en het gedeelte met de 
horeca.  
 
De wens is: 
 Een theaterzaal, met toneeltoren en alle faciliteiten die als grote zaal (800) met ‘klassieke’ uitstraling te 

gebruiken is, maar ook in zeer korte tijd om te vormen is tot een kleinere zaal (door visuele 
afscherming van het balkon); dus gebruikmakend van dezelfde theaterfaciliteiten. 

 De andere hal kan dan zo multifunctioneel mogelijk worden ingericht, maar wel facilitair optimaal.  
 
Zowel in het theatergedeelte als in het gedeelte van de Stadshal  is een scheiding aanwezig tussen 
publieksruimtes en niet-publieksruimtes, backstage. De publieksruimtes bestaan uit de foyerruimtes, de 
theaterzaal, de diverse ruimtes die worden gebruikt voor bijeenkomsten, vergaderingen en congressen, de 
Stadshal en de voorzieningen zoals garderobe en toiletten. De backstageruimtes betreffen de kleedkamers, 
de keukenruimtes, de opslagruimtes en de eigen kantoorruimtes. 
 
De foyerruimtes en de congresruimtes zijn flexibel indeelbaar, door middel van afscheidingen of 
samenvoegingen van ruimtedelen. 
 
Er is een hoofdentree voor bezoekers en een goederenentree , een artiestenentree en een decoringang. De 
Stadshal heeft mogelijk zijn eigen goedereningang.  

5.3. Relaties tussen functies 

Voor een goede logistiek is het noodzakelijk de indeling van het gebouw af te stemmen op de relaties 
tussen de diverse functies en ruimtes.  
 
Met name de relaties tussen de volgende ruimtes zijn belangrijk: 
 entreeruimte/kassa/garderobe en foyerruimtes 
 entreeruimte/kassa/garderobe en Stadshal 
 kassa en kantoor van de marketingafdeling 
 theatercafé/restaurant en foyerruimtes/Stadshal 
 foyerruimtes en theaterzaal 
 toneel en kleedruimtes 
 toneel en laad- en losruimte 
 foyerruimtes en keukenruimtes 
 Stadshal en keukenruimtes. 
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5.4. Ruimtelijke en functionele inpassing in het bestaande gebouw  

Bij inpassing van de ruimtes in de bestaande gebouwen moet zoveel mogelijk worden gezocht naar welke 
plek het meest geschikt is voor welke functie, terwijl ook aan de gebruikseisen en de gewenste ruimtelijke 
relaties wordt voldaan. 
 
Tussen de diverse gebouwdelen dient een goede verbinding te zijn of te worden gemaakt. 
 
De situatie en de bestaande gebouwen zijn opgenomen in Bijlage 1. In de gebouwen is in totaal circa 5.500 
m2 bvo aanwezig. Het aanvullende vloeroppervlak ten opzichte van het aanwezige bvo zal voor een 
belangrijk deel bestaan uit het zaalbalkon, foyervloeren op tussenverdiepingen, een aan te bouwen 
(bescheiden) verbindingsgedeelte en een gebouwde laad- en losvoorziening. 
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6. Functionele eisen ruimtes 

De ruimtebeschrijvingen in dit hoofdstuk zijn bedoeld om een voorstelling te kunnen maken van het 
gebruik en de gewenste aanpassingen per  ruimte. Kwalitatieve  en technische eisen komen verderop in dit 
PvE aan de orde. 

6.1. Publieksruimtes en publieksvoorzieningen 

6.1.1.  Entreeruimte, receptie/kassa 

De entreeruimte dient een zodanige vorm te hebben dat een rij mensen voor de kassabalie (kaartverkoop) 
de doorstroming van ander binnenkomend publiek niet belemmert. Aandachtspunten zijn de 
herkenbaarheid van de publieksentree en de kassa. De stadshal moet onafhankelijk kunnen worden 
gebruikt, er moet dus een eigen verbinding zijn van de entreeruimte en de garderobe met stadshal en de 
bijbehorende verkeersruimte. 
 
De Kampanje heeft bij voorkeur één hoofdentree/publieksentree (zo mogelijk aan de stadskant), zodat er 
op slechts één plek kaartcontrole hoeft plaats te vinden. Een tweede entree vraagt extra beheer en is 
daarom minder gewenst, tenzij voor situaties met extra activiteiten. 
 
De kassabalie/receptie is gecombineerd met een kantoorruimte; hier zijn 3 werkplekken.  In deze 
kassa/kantoorruimte moeten administratieve werkzaamheden kunnen worden verricht. De kassa moet 
overdag goed bereikbaar zijn voor het publiek. De kassa/kantoorruimte moet een verbinding hebben met 
de marketing kantoorwerkplek. De kassa is visueel een onderdeel van de entreeruimte, maar fysiek hiervan 
gescheiden ter voorkoming van geluidsoverlast uit entreehal en/of foyer bij de (telefonische) verkoop van 
de kaartjes.  

6.1.2. Theaterrestaurant (met barfunctie) 

Het theaterrestaurant biedt plaats aan circa 80 bezoekers. Het maakt deel uit van de eigen exploitatie van 
De Kampanje. Het theaterrestaurant moet zowel kunnen worden gebruikt buiten voorstellingsuren als voor 
theaterarrangementen met diner vooraf en borrel na. Er is een bar/buffet . Bij voorkeur heeft het 
theaterrestaurant een terras (met aandacht voor de ligging op zon en wind). 

6.1.3. Foyerruimtes en theatercafé 

In de directe nabijheid van het theaterrestaurant én in de buurt van de theaterzaal,  ligt een gedeelte van 
de foyerruimtes, dat wordt gebruikt als theatercafé (voor onder andere de nazit) en plaats biedt aan nog 
eens 80 bezoekers, waarmee de gecombineerde capaciteit op 160 komt. 
 
De foyerruimte bij de theaterzaal moet zodanig worden ingedeeld dat een ruimtelijk geheel ontstaat, maar 
dat ook bij een kleine bezetting een intieme sfeer aanwezig is. Dit kan worden bereikt door middel van het 
verdelen van de foyer over meerdere ruimtes en verdiepingen. Deze afzonderlijke foyerruimtes kunnen 
bovendien worden ingezet als verhuurbare ruimte bij congressen en evenementen (van belang voor de 
exploitatie) of als VIP-ruimte. De foyer op de begane grond mag geen niveauverschillen hebben.  
 
Omdat de stadshal bij gebruik voor evenementen al een foyerfunctie in zichzelf heeft, is hier geen apart 
foyeroppervlak opgenomen. Wel dienen de omliggende verkeersruimtes geschikt te zijn als uitloopruimte 
en enige mate van verblijfskwaliteit te hebben. Er dient nadrukkelijk een relatie te zijn met de theaterfoyer 
ruimtes. 
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De gewenste activiteiten en evenementen stellen enige eisen aan de foyerruimtes. In de foyers moeten ook 
bijeenkomsten, festiviteiten, kleinere optredens en dergelijke kunnen plaatsvinden.  
 
Bij de foyerruimtes liggen, op logistiek gunstige plekken, eigen keukenruimtes die geschikt zijn voor 
kleinere bereidingen (zoals een bittergarnituur). 

6.1.4. Overige publieksvoorzieningen ( garderobe, toiletten) 

De garderobe(s) voor de theaterzaal  en de stadshal en een toileteenheid dienen direct bij de 
publieksingang te liggen, visueel gescheiden van de foyers. De garderobecapaciteit is in totaal berekend op 
circa 1550 jassen (theaterzaal, stadshal en congresruimtes). De uitgiftepunten van de garderobe moeten zo 
ruim zijn dat het mogelijk is na afloop van de voorstellingen in betrekkelijk korte tijd de jassen aan het 
publiek terug te geven, zodat lange rijen worden voorkomen. 
 
Er moeten twee of meer (centraal gelegen) toiletgroepen beschikbaar zijn. Deze dienen te zijn gelegen aan 
de foyerruimtes op de begane grond en verder dient er op ieder niveau een toiletgroep te zijn. Deze 
toiletgroepen in totaal moeten zijn berekend op piekbelastingen. Dames- en herentoiletgroepen liggen 
steeds in een combinatie bij elkaar. 

6.2. Zalen 

6.2.1. Theaterzaal/Grote Zaal 

De theaterzaal en de bijbehorende toneeltoren moeten geschikt zijn voor een breed aanbod van alle 
podiumgenres, van middelgrote producties tot grote producties. Zie voor de beoogde programmering 
paragraaf 3.4.1. 
 
Zaal, publieksgedeelte 
Uitgangspunt is een zaal met één balkon en 800 stoelen in een klassieke lijstopstelling. Dit aantal is 
exclusief de stoelen die in voorkomende gevallen extra geplaatst kunnen worden op de opstelruimte voor 
de lichtregie en het geluideiland, maar inclusief de stoelen op de orkestbak en inclusief de vrijgehouden 
plaatsen voor rolstoelen en begeleiders (losse stoelen). 
 
Voor voorstellingen met orkest wordt in eerste instantie gedacht aan een verdiepte  "orkestkuil". In zo'n 
geval worden de voorstel stoelenrijen weggehaald zodat hier opstelruimte voor een orkest ontstaat. De 
orkestkuil is geheel onderdeel van het zaaloppervlak. De orkestkuil biedt plaats aan circa 50 musici. 
Optioneel is een orkestbak (in plaats van de orkestkuil). Deze bevindt zich gedeeltelijk in de zaal en 
gedeeltelijk onder het toneel. Het gedeelte in de zaal is in twee of drie delen in hoogte beweegbaar.  
 
Belangrijk is dat de theaterzaal een intiem karakter heeft en aandacht wordt besteed aan de afstand van 
het publiek tot het toneel en aan de zichtlijnen. Ook moet het publiek ‘elkaar’ kunnen zien. Daarbij moet in 
het oog worden gehouden dat de zaal primair bedoeld is voor theaterprogrammering en in voorkomende 
gevallen ook geschikt moet zijn voor symposia. Ook bij een kleinere bezetting moet de zaal een gevulde 
indruk maken en zo mogelijk visueel verkleind kunnen worden. Behalve dat dit zowel voor publiek als voor 
artiesten prettig is, heeft dit ook een zakelijke reden. Een lege zaal leidt tot nog legere zalen, een volle zaal 
stimuleert de kaartverkoop.  
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In verband met de gewenste intimiteit en zo goed mogelijke zichtlijnen, mag de afstand van de achterste 
rijen tot het toneel niet te groot zijn (maximaal circa 20 m). Bepalend voor de hellingshoek van de zaalvloer 
zijn de zichtlijnen en de aansluitingen op de niveaus van de foyerverdiepingen. 
 
Uitgangspunt is twee keer twee zaaluitgangen: aan weerszijden van de zaal, zowel aan de voorzijde ter 
plaatse van de extra diepe rij, als aan de achterzijde. Een van de zaalniveaus moet zonder trappen 
aansluiten op een foyerniveau.  
 
Het balkon mag om akoestische redenen niet te diep en te laag zijn. Onder het balkon mogen niet al te veel 
plaatsen worden gesitueerd. Eventuele uitlopen van het balkon naar opzij zijn bij voorkeur ondiep. Bij de 
stoelopstelling dient rekening te worden gehouden met een comfortabele zithouding, met name op 
eventuele zijbalkons. 
 
Er moet rekening worden gehouden met een opstelplaats voor circa 32 rolstoelen met begeleiding (4% van 
800 stoelen), waarvan een deel kan worden uitgevoerd als uitneembare zaalstoelen. Deze bezoekers 
moeten zonder hulp van theatermedewerkers hun plek kunnen bereiken. De opstelplaats voor rolstoelen 
moet dusdanig worden gekozen dat er bij situaties met langdurig opgestaan publiek (dit gebeurt vooral bij 
concerten) toch zicht blijft op het toneel.  
 
Er moet worden voorzien in een slechthorendenvoorziening (bijvoorbeeld een infrarood installatie of een 
FM systeem). 
 
Er mag geen hinderlijk licht of geluid van buiten (foyer, installaties et cetera) kunnen doordringen in de 
zaal. Ook moet er een goede geluidisolatie zijn van binnen naar buiten. De zaaldeuren moeten daarom zijn 
voorzien van sluizen. Ook moet aan dit aspect aandacht worden besteed bij de constructieve detaillering 
(dilataties en/of bufferzones). 
 
Voor de bediening van de lichttechniek is in de theaterzaal een regiepositie (inspeciëntenruimte) nodig. 
Hierbij moet aandacht worden besteed aan de hoek tussen regiepositie en toneel. De regiepositie moet 
goed zicht hebben op toneel én zaal.  
 
Voor de geluidstechniek is in de theaterzaal een geluideiland nodig. Deze plaats voor de geluidtafel moet 
worden geïntegreerd in het zaalontwerp en mag niet onder het balkon liggen. De opstelplaats voor het 
geluideiland moet zodanig verzonken zijn, dat de rijen direct er achter er geen hinder van ondervinden. 
Daarbij moet rekening worden gehouden met mogelijkheden voor transport van de apparatuur. Voor de 
bekabeling moeten links en rechts kabelgoten aanwezig zijn. 
 
In de theaterzaal en de toneeltoren zijn loopbruggen nodig voor de ophanging van licht, geluid, eventuele 
decormaterialen en afstoppingen. Deze loopbruggen moeten via een vaste trap (of lift) en/of vanuit de 
regiecabine bereikbaar zijn.  
 
In verband met een minimale lichtreflectie moeten de toneellijst en wanden donker zijn. 
 
Theaterfaciliteiten zaal, toneeltoren 
Het theater moet worden voorzien van de faciliteiten die een brede programmering mogelijk maken.  
 
Dit betekent een speelvlak met een breedte van 20 m (inclusief afstopping) en een diepte ten opzichte van 
de bouwkundige opening van 15 m; de totale breedte inclusief zijtonelen is 34 m, de diepte inclusief 
achtertoneel is 20 m. Over het oppervlak van 20 x 15 m heeft de toneeltoren een inwendige hoogte van 
circa 22 m. De hoogte van de zij- en achter-tonelen is 9 m of zo hoog als mogelijk is gegeven het bestaande 
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gebouw.  De bouwkundige opening in de toneeltoren is 14 m breed en circa 8 m hoog. Er is een voortoneel 
(aan zaalzijde toneeltoren) van minimaal 14 m breed en 0,5 à 1 m diep. 
 
Tussen toneel en achtertoneel mag geen wand staan; de achterwand van de toneeltoren dient constructief 
te worden opgevangen. De bestaande monumentale achterwand moet als decorelement zichtbaar kunnen 
worden gemaakt. 
 
Inwendig moet rekening worden gehouden met een ruimtereservering voor de dikte van (akoestische) 
wandafwerking. 
 
Er dient een goede routing te zijn van het toneel naar lichtbruggen, zijbruggen, rollenzolder, 
volgspotposities, regiecabine en geluideiland, die voldoet aan Arbo-eisen. Indien passend binnen budget is 
een lift naar de rollenzolder wenselijk. 
 
De toneelvloer dient voorzien te zijn van verzonken en afgedekte kabelgoten. Belangrijk is een optimale 
plaatsing van de vloeraansluitingen voor de dimmerinstallatie. Naar verwachting zal in toenemende mate 
worden gewerkt met audiovisuele middelen. Met de infrastructuur hiervoor moet rekening worden 
gehouden. Op of nabij het voortoneel moet voldoende opstelruimte zijn voor zaalluidsprekers of voor het 
gereedstaan van een vleugel. 
 
In de theaterzaal moet  rekening worden gehouden met de infrastructuur voor een elektronisch akoestisch 
systeem. Het al dan niet toepassen van een dergelijk systeem dient nader te worden bepaald aan de hand 
van het zaal- en het theatertechnisch ontwerp en de gewenste spreiding in de nagalmtijden.   
 
In de toneeltoren moet een daglichtvoorziening zijn, die kan worden verduisterd en geluidisolerend kan 
worden afgesloten bij voorstellingen. 
 
Afhankelijk van het ontwerp en de lokale  brandweereisen moet mogelijk rekening worden gehouden met 
een droge blusleiding en/of rookluiken. 
 
Met het oog op het zorgvuldig omgaan met de monumentale waarden van het complex dient de 
toneeltoren niet hoger te worden dan noodzakelijk is met behoud van de vereiste functionaliteit, 
bijvoorbeeld door een uitgekiende constructie-oplossing. 

6.2.2. Stadshal met voorziening kleine zaal/vlakke vloer zaal 

De Stadshal wordt bij maximale bezetting gebruikt door 600 bezoekers (zittend, tafelopstelling). Bij 
evenementen met staand publiek is de capaciteit circa 1.400 bezoekers. Het gebruik van de Stadshal is zeer 
multifunctioneel: bijeenkomsten, beurzen, danswedstrijden, examens, etc. De ruimte moet minimaal 7 m 
hoog zijn, of zo hoog als mogelijk is in het bestaande gebouw. 
 
De stadshal moet opdeelbaar worden in een zo optimaal mogelijk aantal ruimtes. De ruimte krijgt halfhoge 
(flexibele en verplaatsbare) afscheidingswanden, niet per se voor gelijktijdige activiteiten maar voor het 
creëren van intimiteit.  Vanwege het multifunctionele gebruik zal de inrichting bestaan uit losse 
interieurelementen (tribunes, flexibele afstopping) en enige hef- en hijsmogelijkheden (lieren en trekken in 
het plafond voor het efficiënt kunnen inhangen van licht en geluid). 
 
In de Stadshal moet een voorziening worden opgenomen voor een kleine zaal/vlakke vloer zaal met circa 
300 stoelen op verplaatsbare en inschuifbare tribunedelen. Deze (semi permanente) zaalruimte moet 
geschikt zijn voor kleine theaterproducties en voor amateurverenigingen. Uitgangspunt is het creëren van 
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een ruimte (black box) door bijvoorbeeld het ophangen van een gordijn in de Stadshal. Aan het plafond 
moeten de benodigde voorzieningen voor het ophangen van licht en geluid worden aangebracht. 
Aandachtspunt is deze "tijdelijke  zaal" van een goede entree te voorzien. Een ander aandachtspunt is de 
akoestiek; voorkomen moet worden dat het geluid inde grotere omliggende ruimte "verdwijnt" waardoor 
het intieme effect teniet wordt gedaan. 

6.2.3. Congres/vergaderruimtes 

De congres/vergaderruimtes hebben een niet al te langwerpige lengte- en breedteverhouding, zodat zij 
geschikt zijn voor meerdere opstellingen. De indeling is zodanig, dat de ruimtes kunnen worden 
samengevoegd en dan kunnen worden gebruikt  als  extra foyerruimte voor bijvoorbeeld de Stadshal of de 
kleine zaalvoorziening in de Stadshal. 

6.3. Backstage 

6.3.1. Kleedhuis artiesten (kleedruimtes, artiestenfoyer, sanitair) 

De kleedkamers dienen te liggen in de directe nabijheid van de toneeltoren van de theaterzaal en het 
speelvlak van de stadshal (c.q. kleine zaal), waarvan tenminste 1 of 2 op gelijk niveau met de 
respectievelijke speelvloeren. 
  
De kleedkamers mogen zijn verdeeld over kleinere clusters en staan via een eigen meeluister- en 
oproepsysteem (audio/videonetwerk) in verbinding met het toneel en de inspiciëntenruimte. De 
kleedruimtes moeten goed bereikbaar zijn vanaf het laad- en losplatform in verband met kleedkisten, grote 
instrumenten en dergelijke. Zoveel mogelijk kleedruimtes hebben daglicht. Een klein aantal kleedkamers 
(voor sterren en substerren) moeten beschikken over eigen sanitaire voorzieningen (toilet, douche). Vanuit 
de overige kleedkamers moeten douches direct bereikbaar zijn, toiletten mogen bereikbaar zijn via een 
gang.  
 
De kleedkamers moeten zijn uitgerust met vaste schminktafels met spiegels, lockers en dergelijke. Eén van 
de kleedruimtes is geschikt voor gebruik als productiekantoor van bezoekende gezelschappen en moet zijn 
voorzien van de daarvoor benodigde  faciliteiten (o.a. internetaansluiting). 
 
Eén of meerdere kleedkamers zijn wat representatiever afgewerkt, zodat deze ruimtes (afhankelijk van het 
tijdstip op de dag) ook kunnen worden ingezet voor bijvoorbeeld congressen. 
 
In een van de artiestenruimtes dient een was/droog/strijkgelegenheid te zijn voor de bezoekende 
gezelschappen. In een aparte warming-up ruimte/orkestkleedkamer  wordt niet voorzien. In de 
kleedruimten moet in totaal ruimte zijn voor circa 90 personen (exclusief orkest).  
 
De maximale bezetting zal plaatsvinden bij opera (circa 150 personen inclusief orkest), dit gebeurt echter 
slechts een beperkt aantal malen per jaar. In dat geval moet bijvoorbeeld een vergaderruimte als 
overloopruimte kunnen worden gebruikt.  
 
Er wordt geen rekening gehouden met een aparte stemkamer. Het stemmen van instrumenten zal veelal 
gebeuren in de vleugelberging of na transport, dus op het podium of in de orkestbak. 
 
Nabij de kleedkamers moet een gecombineerde artiestenfoyer/personeelsruimte liggen.  
De artiestenfoyer moet beschikken over een buffet en een pantry. Er moet daglichttoetreding zijn of een 
zodanig ontwerp dat de suggestie daartoe wordt gewekt. De pantry moet zijn voorzien van aansluitpunten 
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voor de cateraars van gezelschappen. Ook moet de artiestenfoyer (direct) vanuit de keuken kunnen worden 
bediend. In de artiestenfoyer en de personeelsruimte moeten de artiesten en medewerkers zich kunnen 
ontspannen of concentreren.  

6.3.2. Werkplaatsen, ruimtes technici  

Ten behoeve van het onderhoud aan het gebouw en de inrichting, kleine reparaties (aan bijvoorbeeld 
audiovisuele apparatuur) en de voorbereiding en opbouw van verschillende producties, dienen er twee 
technische werkruimtes te zijn, één voor elektra/audio-video en één voor hout/metaal. Voor het hoofd 
Theatertechniek moet een kantoorruimte worden opgenomen.  

6.3.3. Laad -en losruimte  

De theaterzaal en de stadshal dienen ieder een eigen, onafhankelijk te gebruiken laad- en losstation te 
hebben. In het laad- en losstation moet tochtvrij kunnen worden gewerkt in verband met recente Arbo-
eisen. Ter voorkoming van geluidhinder naar omwonenden dient de expeditieruimte te zijn afgeschermd en 
ligt deze bij voorkeur inpandig.  
 
In totaal dient er minimaal opstelruimte te zijn voor 2 trucks met oplegger of voor 1 truck en een kleinere 
wagen. Het laad- en losperron dient op gelijk niveau te zijn met de toneelvloer van de theaterzaal en met 
de speelvloer van de stadshal. Het ligt circa 1 m boven maaiveld om te kunnen aansluiten op de laadvloer 
van de decorwagens en is uitgerust met een leveler voor elke laad- en losplaats. Voor kleinere wagens 
moet eventueel rekening worden gehouden met een hefplateau. De laad- en losruimte moet van de 
toneeltoren c.q. de stadshal zijn gescheiden door voldoende grote, goed geluidisolerende deuren. 
Er dient een voorziening te zijn voor de afvoer van uitlaatgassen en het brandmeld systeem moet hierop 
zijn afgestemd. 
 
Het laad- en losstation moet direct aansluiten op het zij- of het achtertoneel van de toneeltoren c.q. op de 
speelvloer van de stadshal. De looplijnen van het laad- en losstation naar het toneel van de grote 
theaterzaal zijn bij voorkeur zo kort mogelijk, ter bevordering van een korte op- en afbouwtijd. Dit is met 
name van belang bij reizende voorstellingen.  
 
Verder moet bij de breedte en hoogte van doorgangen rekening worden gehouden met het transport van 
grote elementen (decorstukken, vleugel), het transport van kostuumkisten en dergelijke naar de 
kleedkamers (indien nodig bereikbaar met een goederenlift). Dit transport moet zonder drempels kunnen 
plaatsvinden. De gangen moeten worden voorzien van stootranden en nissen hebben, zodat tijdelijk 
neergezette kleedkisten en dergelijke de doorgang niet hoeven te belemmeren. 

6.3.4. Opslagruimtes theaterfunctie 

Er moet rekening worden gehouden met een opslagruimte voor de zaalstoelen van de orkestbak, de 
orkeststoelen en -lessenaars en de instrumenten (piano/vleugel en dergelijke). De vleugelberging moet ook 
geschikt zijn als stemkamer. Afhankelijk van de situering wordt de instrumentberging/vleugelberging 
mogelijk gesplitst in twee ruimtes: één bij de theaterzaal en één bij de stadshal. Verder moeten er 
voldoende opslagruimten zijn voor geluid- en lichtapparatuur, ladders, praktikabels, decormaterialen, 
balletvloer, doeken en toneelgordijnen, hoogwerker en dergelijke. 
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6.3.5. Kantoorruimtes  met bijbehorende voorzieningen (pantry, archief e.d.) 

In het theater moet een kantoorcluster worden opgenomen met aparte kantoorruimtes ten behoeve van 
de directie, het secretariaat, de administratie, de publiciteit/marketing, de theaterprogrammering, de 
commerciële verhuur, de horeca, de sponsoring en de facilitaire dienst. Er moet in de kantoorcluster in 
totaal ruimte zijn voor circa 10 werkplekken. De overige 5 benodigde kantoorwerkplekken bevinden zich bij 
de kassa/receptie (3), bij de ruimtes voor de theatertechnici (1) en bij de keuken (1).  
 
Bij de kantoorcluster hoort een eigen reproruimte, pantry, archiefruimte en opslagruimte voor 
kantoormiddelen en dergelijke. Er moet een goede routing zijn van de kantoren naar de kassa, de 
foyerruimtes, de artiestenkleedruimtes en de technische werkruimtes. 

6.4. Ruimtes horeca 

6.4.1. Keukenruimtes, magazijnen, servicepunten 

De keukencluster voor het theaterrestaurant bestaat in principe uit een voorbereidingskeuken, een warm 
en een koud keukengedeelte, een uitgiftedeel, een koel- en vriesruimte en een spoelkeuken. De 
spoelkeuken dient een aparte ruimte te zijn met een in- en een uitgang. Bij de keuken moet magazijnruimte 
zijn voor glazen, kopjes, borden, bestek, voorraadopslag van dranken en levensmiddelen, emballage en 
dergelijke.  
 
Voor de horeca geldt dat deze, behalve ten behoeve van de voorstellingen in het theater, ook moet kunnen 
functioneren bij verhuuractiviteiten. De keuken moet zijn berekend op piekbelastingen in theaterpauzes 
(kopjes en glazen wassen), maar daarnaast zijn ingericht voor het voorbereiden en uitserveren van lunches 
en diners. Bij dit laatste zal ook worden gewerkt als cateraar voor externe evenementen. 
 
Er is een aparte kantoorruimte voor het doen van bestellingen en het bijhouden van voorraadbeheer. 
 
In de foyerruimtes moeten zich op een strategische plaats een aantal flexibele servicepunten bevinden 
waar het publiek in zo kort mogelijke tijd van koffie en dergelijke kan worden voorzien, op de begane 
grond, op balkonniveau en bij de kleine zaal. De servicepunten in de foyers moeten direct kunnen worden 
bevoorraad vanuit de kleinere foyerkeukens en de opslagruimtes. Gewenst is een ‘servicegang’ die niet 
kruist met de publieksruimtes. De afwaskeukens, opslagruimtes voor drankopslag, biertank en dergelijke 
moeten goed bereikbaar zijn voor aan- en afvoer.  

6.4.2. Personeelsvoorzieningen 

Bij de keuken moet een kleedvoorziening met wastafel zijn voor de medewerkers van de keuken, bediening 
en schoonmaak. De toiletten bij het restaurant dienen zodanig  te worden gesitueerd dat de 
keukenmedewerkers hiervan gebruik kunnen maken zonder door een publieksverblijfsruimte heen te 
hoeven om deze te bereiken. 

6.5. Dienstruimtes 

6.5.1. EHBO 

Op een centrale plaats, zo mogelijk nabij de publieksgarderobe,  moet er een ruimte zijn opgenomen voor 
EHBO (met o.a. een AED/automatische externe defibrillator). 
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6.5.2. Werkkasten, containerruimte 

Centraal in het gebouw is een ruimte nodig voor de opslag van schoonmaakmaterialen, 
schoonmaakapparaten en schoonmaakmiddelen. Op meerdere plekken verdeeld over het gebouw moeten 
werkkasten zijn voor stofzuiger, emmer, werkwagentje en dergelijke. 
 
De ruimte voor de afvalcontainer moet goed bereikbaar zijn vanuit de keukenruimtes en gelijkvloers in 
verbinding staan met de buitenruimte waar de container kan worden klaargezet voor de ophaaldienst. 

6.6. Technische ruimtes en overige 

In het gebouw moet een aparte ruimte zijn voor de klimaatinstallaties (cv en luchtbehandeling) en voor de 
trafo-, laagspannings- en overige installaties.  

6.7. Buitenruimte 

De buitenruimte maakt onderdeel uit van het project en moet onder andere geschikt zijn voor het houden 
van buitenvoorstellingen en -evenementen, een en ander passend binnen de ruimtelijke voorwaarden van 
het nog op te stellen Stedenbouwkundig Plan Willemsoord. 
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7. Eisen vanuit beheer en exploitatie 

Dit hoofdstuk beschrijft op globale wijze de eisen aan de huisvesting  vanuit het oogpunt van beheer en 
exploitatie. 

7.1. Toegankelijkheid 

De eis voor de toegankelijkheid is 'dat iemand op vanzelfsprekende wijze zijn weg in het gebouw vindt'. Een 
passend logistiek principe met bijbehorende technische eisen voor de toegangsvoorzieningen draagt bij aan 
de gewenste toegankelijkheid voor zowel de bezoekers als medewerkers. 
 
Toegankelijkheidseisen voor het gebouw in het algemeen: 
 De toegankelijkheid van het gebouw met betrekking tot mindervalide voldoet in zijn geheel aan de aan 

de vigerende toegankelijkheidseisen (Internationaal Toegankelijkheid Symbool en het Bouwbesluit).. 
 De toegang bestemt voor rolstoelgebruikers bevindt zich zo dicht mogelijk bij liftvoorziening(en). 
 Niveauverschillen leveren geen belemmering op voor rolstoelgebruikers en/of slechtzienden en zijn 

duidelijk gemarkeerd (met behulp van tactiele en/of kleurinformatie). 
 De breedte van gangen (en trappen) zijn overeenkomstig het Bouwbesluit, rekening houdend met het 

aantal gebruikers, verkeersruimtes en vluchtcapaciteit. Aan het einde van zo’n gang is de mogelijkheid 
om te keren in een draaicirkel van 1.50 m. 

 Per bouwlaag zijn er verhuisramen in de gevel of eenvoudig te demonteren gevelelementen, zodanig 
dat een vrije doorgang kan worden gecreëerd.  

 
Toegankelijkheidseisen voor ruimtes in het algemeen: 
 Alle ruimtes in het gebouw zijn via de lift(en) bereikbaar voor rolstoelgebruikers. De voor opslag 

bestemde ruimtes en technische ruimtes zodanig in het gebouw te positioneren dat zonder overlast 
voor gebruikers een efficiënte aan- en afvoer plaats kan vinden.  

 De afmetingen van doorgangen naar voor opslag bestemde ruimtes en technische ruimtes zijn 
gerelateerd aan de afmetingen van de aan te voeren goederen.  

7.2. Oriëntatie bezoekers 

Bezoekers moeten door overzichtelijkheid, logische routes en aan de hand van herkenningspunten op een 
eenvoudige manier de weg in het gebouw kunnen vinden. 

7.3. Interne logistiek 

Het gebruik van een theatergebouw wordt gekenmerkt door piekbelastingen, die een goede 
verkeersafwikkeling vereisen. De logistiek is daarom van essentieel belang. Goede logistiek schept 
structuur, veiligheid, overzicht en gebruiksefficiency en comfort. Tevens leidt een goede logistieke opzet tot 
optimaal materiaalgebruik en een eenvoudiger beheer. 
 
Speciale aandacht vraagt de logistiek bij het laden en lossen van voorstellingsobjecten (decoronderdelen, 
kleedkisten, rekwisieten, licht- en geluidapparatuur) en het opbouwen en afbreken van voorstellingen. De 
looplijnen vanuit de vrachtwagen naar het podiummoeten zo kort en zo recht mogelijk zijn, gelijkvloers en 
van voldoende afmetingen. 
 
De verschillende verkeerstromen zoals publiek, personeel, artiesten en goederen mogen elkaar niet 
kruisen. 
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7.4. Clustering  

Belangrijk is dat de toegankelijkheid en het gebruik van de diverse ruimteclusters voor bepaalde 
gebruiksgroepen en binnen bepaalde gebruikstijden afzonderlijk geregeld kan worden. 

7.5. Veiligheid 

7.5.1. Gebruiksveiligheid 

Het gebouw dient gebruiksveilig te zijn voor publiek en medewerkers en te voldoen aan de huidige Arbo-
eisen. In het bijzonder moet aandacht worden besteed aan: 
 een goed binnenklimaat (ventilatie, daglicht, geen geluidhinder); 
 hygiëne eisen (horeca); 
 daar waar nodig gescheiden vuilwater/vet- afvoer, afzuiging; zijlichten naast deuren; 
 pauzeruimte en kleedruimte voor medewerkers; 
 geen gladde vloeren; 
 afsluitbare ruimtes; 
 zicht op binnenkomende bezoekers, duidelijke vluchtwegen, diefstalpreventie; 
 bereikbaarheid EHBO-middelen. 

7.5.2. Sociale veiligheid 

Sociale veiligheid zegt iets over omgeving en gedrag van mensen. De voorwaarden voor sociale veiligheid 
kunnen door het gebouw worden ondersteund. Dat kan preventief (tegengaan van onveiligheid) en 
scheppend (organiseren van betrokkenheid). 
 
Preventieve aandachtspunten zijn in ieder geval: overzichtelijkheid (vermijden van nissen, verborgen 
hoeken e.d.), bevorderen van goede verlichting en een helder onderscheid tussen openbare en private 
ruimtes. Daarnaast zijn parkeerplaatsen veilig bereikbaar, vooral in de avond. Goede sociale controle is 
mogelijk door zichtlijnen vanuit het gebouw en de omgeving en het ontbreken van onoverzichtelijke 
schuilmogelijkheden. Verder is zorg voor preventieve maatregelen tegen de gevolgen van vandalisme, zoals 
het gebruik van vandalismebestendige materialen, het voorkomen van opklimpunten e.d. noodzakelijk. 

7.5.3. Inbraakveiligheid 

Het aantal externe en interne toegangen naar de diverse delen van het gebouw dient te worden 
geoptimaliseerd, zodanig dat een overzichtelijk geheel ontstaat en de inbraakveiligheid wordt bevorderd. 

 
Het gebouw moet worden voorzien van een inbraakbeveiligingssysteem dat voor gedeelten van het 
gebouw separaat moet kunnen worden uitgeschakeld. Overige aspecten die hierbij een rol spelen zijn 
onder andere: hang- en sluitwerk, inbraakalarm, verlichting buitenterrein en veiligheidsglas. 

 
De inbraakbeveiliging moet worden afgestemd op de openingstijden van gebouwdelen. Een en ander uit te 
werken in een doordacht sleutel- of pasjesplan in samenhang met het toegangsbeheersysteem. 
 
De wettelijke eisen en de verzekeringsvoorwaarden met betrekking tot inbraakwering zijn van toepassing.  
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7.5.4. Brandveiligheid 

Het gebouw voldoet voor wat betreft de (brand)veiligheid aan alle wettelijke eisen en richtlijnen. De 
belangrijkste brandveiligheidseisen komen kort samengevat op het volgende neer: 
 brandcompartimentering en brandwerendheid scheiding tussen compartimenten; 
 brandveiligheidsklasse van toe te passen materialen en bekleding van de (hoofd)draagconstructie; 
 noodverlichting; 
 vluchtwegaanduiding; 
 vluchtwegen die minimaal voldoen aan de regelgeving; 
 ter plaatse van de nooduitgangen buiten het gebouw ruimte vrijhouden voor vluchten; 
 brandmeld- en ontruimingsinstallatie. 

 
Aandachtspunt zijn de vluchtmogelijkheden op het buitenterrein aan de waterzijde. 

7.6. Flexibiliteit 

Ontwikkelingen gaan sneller dan de levensduur van de huisvesting. Het is dan ook te verwachten dat in de 
toekomst aanpassingen noodzakelijk zijn. Daarom is het van belang aandacht te besteden aan de 
flexibiliteit met als doel een gebouw te realiseren dat langdurig in staat is om huisvesting te bieden aan De 
Kampanje of aan andere mogelijke gebruiksvormen. 
 
De  eisen voor de flexibiliteit van het gebouw en de gebouwdelen gaan in op indeelbaarheid, 
aanpasbaarheid (de uitbreidbaarheid en inkrimpbaarheid), veranderbaarheid (gebruik van dezelfde ruimte 
voor een nieuwe functie) en dubbelgebruik.  
 
Flexibiliteit kan ook georganiseerd worden door dubbelgebruik of multifunctioneel gebruik. Dit is met name 
voor de volgende ruimtes aan de orde:  
 het theaterrestaurant/ theatercafé (synergie met het Reddingmuseum); 
 de foyerruimtes; 
 de congres/vergaderruimtes; 
 de stadshal/ flexibele kleine zaal. 

7.7. Beheermaatregelen 

Het ontwerp dient zodanig te worden gemaakt dat dit gunstig is voor het gebouwbeheer en de  
beheerkosten; daarbij te denken aan  het onderhoud van het gebouw, de levensduur van materialen, de 
schoonmaak, het energiegebruik, e.d. 
 
De keuze voor de te gebruiken materialen en installaties wordt mede bepaald door de kosten die met het 
onderhoud gemoeid zijn. Detaillering en positionering van de gebouwonderdelen zijn zodanig dat dagelijks 
en periodiek onderhoud en vervanging tegen minimale kosten zijn uit te voeren. In het algemeen geldt dat 
voor materialen en constructie zowel interieur als exterieur 'krasvast', en 'vandalismebestendig' materiaal 
wordt toegepast. Alle onderdelen van de installatie zijn van een standaardtype. Daar waar meerdere 
materialen elkaar ontmoeten, bestaat een gelijkwaardigheid in de levensduur van diverse materialen. 
Voortijdige vervanging van het ene materiaal of uitgesteld onderhoud aan het andere materiaal is tot een 
minimum beperkt. 
 
De ruimtes moeten eenvoudig schoon te maken zijn, hiermee rekening houden bij de materiaalkeuze en 
detaillering (geen vuilvasthoudende materialen, geen hoekjes of nissen, voldoende stroompunten voor de 
stofzuiger, indien nodig schrobputten etc.). 
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7.8. Terreininrichting 

De terreininrichting, voor zover vallend binnen de plangrenzen, behoort tot de ontwerpopgave. Voorzien 
moet worden in onder andere buitenverlichting en in voorzieningen voor buitenactiviteiten (met name een 
doorvoervoorziening in de gevel voor krachtstroom). 
 
Er moet op de achtergevel van gebouw 63 rekening worden gehouden met promotionele uitingen van 
Willemsoord (aankondiging van evenementen e.d.). Overige voorzieningen voor aankondigingen aan de 
buitenzijde van gebouwen dienen in overleg met Willemsoord te worden aangebracht. 
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8. Eisen aan de locatie 

8.1. Type locatie 

De locatie is een historische, binnenstedelijke plek met industriële kenmerken (voormalige marinewerf). 
Omdat het een bestaand gebouwencomplex betreft, is deze locatie een gegeven. 

8.2. Footprint: benodigd en beschikbaar grondoppervlak 

De footprint wordt in dit geval bepaald door de bestaande gebouwen. Slechts bij het beslist niet kunnen 
realiseren van het PvE binnen de bestaande gebouwen is aanbouw te overwegen, bijvoorbeeld om een 
goede verbinding tussen de gebouwdelen te kunnen realiseren. 

8.3. Bereikbaarheid 

Het gebouw zal een goede verbinding moeten hebben tussen de publieksingang en de ‘loop’ van en naar 
het centrum.  Er moet aandacht zijn voor de sociale veiligheid van de wijze waarop de bezoekers uit nabije 
parkeervoorzieningen de publieksentree van het theater kunnen bereiken. 
 
Ten behoeve van de bereikbaarheid voor vrachtwagens, voor het laden en lossen van 
toneelbenodigdheden, voor de horeca en andere zaken, is het belangrijk dat deze goed bij de 
accommodatie kunnen komen, zonder dat daarbij hinder ondervonden wordt door bezoekers of ander 
publiek van het stadscentrum. De theater- en stadshal expeditie en de goederenentree (o.a. horeca ) 
dienen goed toegankelijk te zijn voor vrachtwagens en dergelijke.  

8.3.1. Aanrijroute en bereikbaarheid voor vrachtwagens (voorstellingen, bevoorrading) 

Het theater dient goed bereikbaar te zijn voor vrachtwagens met decors etcetera. De vrachtwagens 
moeten achteruit de laad- en losruimte in kunnen steken. Er moet bij straatprofielen rekening worden 
gehouden met draaicurves van vrachtwagens met een lengte van 20 m. 

 
De afstand tot de dichtst bij gelegen woningen is bepalend voor de maatregelen die bij de inrichting van de 
omgeving van het theater moeten kunnen worden getroffen om te voorkomen dat omwonenden in de 
nachtsituatie (na 23.00 uur) hinder ondervinden van het geluid van ladende en vertrekkende vrachtwagens. 

8.3.2. Bereikbaarheid voor bezoekers, artiesten en medewerkers 

Het theater moet goed bereikbaar zijn voor bussen (publiek en artiesten).  

8.4. Parkeerbehoefte 

8.4.1. Parkeervoorziening auto's bezoekers 

Op Willemsoord wordt nu op maaiveld geparkeerd, maar bij de verdere ontwikkeling van het gebied is de 
gedachte om dit (op termijn) in gebouwde parkeervoorzieningen onder te brengen. Dit is vooral ingegeven 
door ruimtelijke ambities. 
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Geredeneerd vanuit het parkeerbeleid zou moeten worden voorzien in voldoende parkeergelegenheid op 
eigen terrein. Gelet op een van de doelen van het UP, het betrekken van Willemsoord bij het centrum, is 
het toedelen van parkeerruimte voor het centrum op Willemsoord en vice versa legitiem.  
 
Voor extreme piekmomenten (van parkerende bezoekers van de schouwburg op Willemsoord) is 
uitgangspunt om rekening te houden met een overloopmogelijkheid in bijvoorbeeld de nieuwe garage op 
de kop van de Beatrixstraat of het Vinkenterrein. Het omgekeerde kan eveneens plaatsvinden: overloop 
vanuit het centrum op uitzonderlijke piekmomenten.  
 
Bij de uitwerking van het stedenbouwkundig plan zal de parkeerbehoefte nader worden beschouwd. 
Hierbij zal  de behoefte aan parkeervoorzieningen op Willemsoord ook worden bezien in relatie met 
mogelijke ontwikkelingen op het (besloten) terrein van de Marine. 

8.4.2. Parkeervoorziening auto's gezelschappen, horeca en overig 

In de directe nabijheid van De Kampanje moet parkeermogelijkheid aanwezig zijn voor enige auto’s en 
bussen van techniek, artiesten en/of orkest. Er moet rekening worden gehouden met 2 à 3 touringcars of 
trailers en 20 personenauto’s voor artiesten en personeel. Ook moet er opstelruimte zijn voor een 
vrachtwagen voor de bevoorrading van de horeca, in de directe nabijheid van de goedereningang. 
 
Bij de uitwerking van het stedenbouwkundig plan zal overleg plaatsvinden voor de bepaling van de precieze 
locaties. 

8.4.3. Parkeervoorziening fietsen 

In het openbare gebied dient verder gedacht te worden aan een voorziening voor het (onder toezicht) 
stallen van fietsen of bromfietsen. 

8.4.4. Opstelmogelijkheden vrachtwagens, bussen, hulpdiensten, taxi's 

Het complex dient goed bereikbaar te zijn voor blusvoertuigen, ambulance en dergelijke. Voor deze 
voertuigen moeten opstelplaatsen aanwezig zijn. 
 
Behalve voor vrachtwagens en hulpdiensten, dient de accommodatie goed bereikbaar te zijn voor 
opnamewagens (radio, tv, internet). Hiervoor moet een opstelplaats aanwezig zijn.  
 
Er moet de mogelijkheid zijn voor kort parkeren nabij de hoofdingang, voor het in- en uitstappen van 
bezoekers, kort kassabezoek (reserveren van plaatsen en afhalen van kaarten) en dergelijke. 
 

 

 

 
 
 
 
  



6327  De Kampanje Den Helder pagina 30 van 35 
Rap001a  Versie 005a  4 november 2011 bbn adviseurs 

9. Technische kwaliteitseisen 

In dit hoofdstuk worden voor het gebouw als geheel en op ruimteniveau in hoofdlijnen de technische 
kwaliteitseisen omschreven.  
 
De in dit hoofdstuk vermelde technische kwaliteitseisen moeten worden gerealiseerd door middel van 
bouwkundige en/of installatietechnische voorzieningen. De architect en de adviseurs moeten heldere, 
inzichtelijke en integrale afwegingen maken voor de bedachte ontwerpoplossingen als het gaat om 
aspecten energiebesparing, beperking onderhoudskosten, duurzaam bouwen, welzijn en comfort, 
architectuur, de mogelijkheden van de bestaande gebouwen, budget en dergelijke.  

9.1. Duurzaamheid en energiezuinigheid 

9.1.1. Duurzaamheid  

Het project betreft aanpassing van bestaande gebouwen.  
 
Er dient in het ontwerp waar mogelijk rekening te worden gehouden met aspecten als beperking van het 
energiegebruik, het materiaalgebruik, de kwaliteit van het binnenklimaat en de leefbaarheid van de 
omgeving. 
 
Indien dit niet leidt tot een verhoging van de investering in de betreffende gebouwdelen zoveel mogelijk 
kiezen voor vernieuwbare en duurzame primaire grondstoffen, kringloopmaterialen en industriële 
reststoffen als bouwstoffen. Daarvan wordt verwacht dat zij minimale schade aan het milieu of de 
gezondheid kunnen veroorzaken. De milieubelasting van bouwmaterialen kan worden beperkt door 
bijvoorbeeld het materiaalverlies te beperken dat tijdens de bouw en als gevolg van onderhoud nodig is. De 
detaillering is zodanig dat vervanging van gebouwonderdelen mogelijk is en de te verwijderen materialen 
herbruikbaar zijn. 

9.1.2. Energiezuinigheid 

Het milieu en de exploitatie kunnen door energiezuinigheid worden verbeterd. Daar waar mogelijk kiezen 
voor oplossingen die, zonder een verhoging van de investeringskosten voor het betreffende 
gebouwonderdeel, een beperking van het energieverbruik tot gevolg hebben. Bij een keuze tussen 
verschillende maatregelen zo veel mogelijk kiezen voor maatregelen waarvan het resultaat niet of slechts 
beperkt afhankelijk is van de medewerking van de mensen die het gebouw gebruiken. 

9.2. Comfort 

9.2.1. Thermisch en hygrisch comfort 

In het gebouw is het thermisch en hygrisch binnenklimaat zodanig dat het gebruik in de ruimtes met een 
optimaal comfort kan plaatsvinden. Tijdens de zomerperiode zijn nadere eisen gesteld aan de maximaal 
toelaatbare ruimtetemperatuur en in het stookseizoen aan de minimaal toelaatbare ruimtetemperatuur. 
Het juiste binnenklimaat komt tot stand door een goede samenhang tussen gebouw, gebouwinstallaties, 
regeling en inrichting. 
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De gestelde eisen voor zowel temperatuur als energiezuinigheid worden bereikt door zoveel mogelijk 
gebruik te maken van passieve bouwkundige voorzieningen, zoals goede thermische isolatie, hoog 
rendementsbeglazing, zonwerende voorzieningen en door gebruik van het accumulerende vermogen van 
extra gebouwmassa. 
 
In de verblijfsruimtes geldt dat de relatieve vochtigheid zich tussen 30% en 70% moet bevinden Deze norm 
mag gedurende 5% van de werktijd worden onder- c.q. overschreden. Uitgangpunt is dat actieve 
luchtbevochtiging niet noodzakelijk is.  

9.2.2. Ventilatie 

Een gezond leefklimaat in het gebouw is een belangrijk uitgangspunt. Bijzondere aandacht is vereist voor 
de kwaliteit van de ventilatielucht, ook na 10 jaar moet deze nog goed zijn. Het ontwerp moet zodanig zijn 
dat onderhoud en schoonmaak van luchtkanalen kan worden beperkt, maar ook goed mogelijk is. De wijze 
van ventileren dient zodanig te zijn dat een goede doorspoeling van de ruimte is gegarandeerd, waarbij 
tevens aandacht dient te worden besteed aan een goede luchtafvoer van de ruimtes. Het gebouw moet zijn 
voorzien van te openen ramen per stramien/ruimte in de ruimtes die zich daar voor lenen. 
 
De benodigde hoeveelheid verse lucht in de leefzone is afhankelijk van het gebruik en de intensiteit. Voor 
het gebouw is flexibele bruikbaarheid het uitgangspunt en dus ook een ventilatie-installatie die flexibel 
gebruik mogelijk maakt. De ventilatie-installatie is hierop uitgelegd inclusief een overcapaciteit per 
bouwdeel en bouwlaag om eventuele functiewijzigingen op te kunnen vangen.  

9.3. Licht 

9.3.1. Daglicht 

Uitgangspunt is het beperken van energiegebruik (voor kunstverlichting en koeling) en het creëren van een 
optimale werkomgeving door optimalisatie van daglichttoetreding, bijvoorbeeld door realisatie van 
daglichttoetreding via twee zijden.  
 
Het doel is, ongeacht waar je bent, dat vanuit iedere verblijfsruimte altijd contact met buiten is. In 
verblijfsruimtes zijn ten behoeve van uitzicht de daglichtopeningen op ooghoogte aanwezig , zowel in 
zittende als staande positie. Daarbij wordt het standpunt van bezoeker/gebruiker ingenomen.  
 
Bij toepassing van zonwerende beglazing bedraagt de lichttoetredingsfactor (LTA) minimaal 0,6. In de 
verblijfsruimtes is binnenlichtwering aanwezig, zodat wordt voldaan aan de Arbo-eisen. 

9.3.2. Kunstlicht 

Tijdens de ontwerpfase moet een gemotiveerde keuze worden gemaakt tussen een algemeen 
verlichtingsniveau voor de gehele verblijfsruimte of een lager algemeen verlichtingsniveau aangevuld met 
werkplekverlichting. Een en ander in verband met de doelstellingen ten aanzien van energiebesparing en 
flexibiliteit. In ruimtes waar dia- en video- of smartbord presentaties kunnen worden gehouden is de 
verlichting dimbaar en in verschillende niveaus schakelbaar. Er zijn tevens representatieve ruimtes zoals de 
foyerruimtes, die naast basisverlichting ook aanvullende sfeerverlichting hebben. 
 
In verband met de sociale veiligheid rondom het gebouw, heeft het gebouw buitenverlichting die het 
gebouw voldoende aanstraalt en donkere plekken voorkomt. Het verlichtingsniveau is voldoende voor 
camerabeveiliging. 
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9.4. Geluid 

Deze paragraaf beschrijft de algemene geluideisen. 

9.4.1. Nagalmtijd 

De akoestiek van ruimtes wordt voor een groot deel bepaald door de nagalmtijd. Vooral in grote ruimtes is 
het moeilijk de gewenste nagalmtijd te bereiken. Hiervoor is specifieke aandacht noodzakelijk. In de ruimte 
is voldoende geluidabsorberend materiaal in de vorm van bijvoorbeeld akoestische plafonds. 
 
De goede spraakverstaanbaarheid in de verblijfsruimtes is een belangrijk aandachtspunt. Bijvoorbeeld 
hinderlijke (flutter)echo’s zijn voorkomen door toepassing van afschermende elementen c.q. materialen. 
Speciale aandacht wordt gevraagd voor de kleinere verblijfsruimtes. 

9.4.2. Geluidisolatie 

De luchtgeluidsisolatie tussen ruimtes is van zodanig niveau dat geluidshinder wordt voorkomen/afdoende 
wordt beperkt. Voorzieningen opnemen ter voorkoming van geluidsoverdracht via andere wegen 
(omloopgeluid, flankerende overdracht, geluidslekken et cetera).  
 
Tevens aandacht schenken aan het voorkomen van overlast door contact- en loopgeluid. Onder andere 
ruimtes met harde vloerafwerking zijn een aandachtspunt. 
 
Voor de geluiduitstraling van het gebouw naar de omgeving dienen de waarden te worden aangehouden 
volgens de aan de bouwvergunning/AMVB sport-, recreatie- en horeca inrichtingen te verbinden 
geluidsvoorschriften. 

9.4.3. Achtergrondgeluidsniveau 

Er mag in de zalen, de verblijfs- en verkeersruimtes geen hinder worden ondervonden van omgevingsgeluid 
(geluid van buiten) en/of installatiegeluid afkomstig van technische installaties (bijv. koelmachines, 
luchtbehandeling, keukeninstallaties etc.).  Dit betreft zowel achtergrondgeluid via luchtkanalen en 
roosters als lucht- en contactgeluid van apparatuur .  
 
Tevens dient geluidhinder als gevolg van trillingen te worden voorkomen door o.a. trillingsgeïsoleerde 
opstelling van apparatuur of toepassing van een zwevende dekvloer.  

9.4.4. Zaalakoestiek theaterzalen en stadshal 

De benodigde maatregelen voor de specifieke zaalakoestiek in de zaalruimtes bepalen en opnemen in 
overleg met de adviseur akoestiek en bouwfysica.  
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9.5. Zichtlijnen 

Bij het ontwerpen van de vaste tribune in de theaterzaal c.q. de tribune elementen voor de Stadshal moet 
rekening worden gehouden met een goed stoelenplan en goede zichtlijnen.  

9.5.1. Zichtcondities 

Vanuit iedere stoelenrij moet het achter het referentiepunt (het voorste punt op het toneel dat 
onbelemmerd kan worden gezien) gelegen toneeloppervlak volledig zichtbaar zijn. 

9.5.2. Stoelenplannen 

Voor het stoelenplan gelden de volgende eisen: 
 stoelbreedte 520 à 550 mm; 
 rijdiepte 950 mm; 
 aaneengesloten stoelenrijen; 
 met alleen aan weerszijden een gangpad; 
 maximale vloerhelling balkon: 32 graden. 
 
In alle drie de zaalopstellingen moeten goed bereikbare opstelplaatsen zijn voor rolstoelen (plus 
begeleider). Voor het aantal rolstoelplaatsen te rekenen op circa 4% van het stoelenaantal. 
 
De looppaden tussen de stoelen dienen te voldoen aan de brandveiligheidsvoorschriften. 
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10. Externe en interne voorwaarden 

Dit hoofdstuk behandelt de overige eisen voor het project en het gebouw. 

10.1. Externe voorwaarden 

10.1.1. Wet- en regelgeving 

Het gebouw (in dit geval de gebouwaanpassingen)  en de daarin aanwezige installaties voldoen minimaal 
aan de geldende eisen, de regelgeving en de procedurevereisten. Dit betreft zowel landelijke, 
gemeentelijke als specifieke  wet- en regelgeving. 

10.1.2. Publicaties 

Het gebouw (in dit geval de gebouwaanpassingen)  en de daarin aanwezige installaties voldoen aan de 
relevante publicaties met betrekking tot brandveiligheid, toegankelijkheid, arbo-omstandigheden voor 
organisaties in de podiumkunsten en geluidswering. 

10.1.3. Bouwprocesbesluit 

In de ontwerpfase rekening  houden met de arbeidsomstandigheden op de bouwplaats. Dit is vastgelegd in 
het procesbesluit. Uitgangspunt daarbij is dat gevaren in beginsel worden voorkomen of bestreden bij de 
bron. Om dit te kunnen bereiken wordt het ontwerp getoetst aan de preventieprincipes van de Arbo-wet. 

10.2. Interne voorwaarden 

10.2.1. RO aspecten 

Er is een Visiedocument Willemsoord opgesteld, als uitwerking van het UP (zie paragraaf 2.2.1). Ook is er 
“Een interpretatie van de cultuurhistorische waardestelling en het toetsingskader voor de 
gebiedsontwikkeling Oude Rijkswerf Willemsoord Den Helder” opgesteld door professor dr. Fons 
Asselbergs. Zeestad zal op basis van het Visiedocument Willemsoord verder zorg dragen voor de 
ontwikkeling van het bestemmingsplan. De MER-beoordeling  wordt in juni 2011 vastgesteld. Het 
Stedenbouwkundig plan en het Beeld Kwaliteit Plan zullen in februari 2012 door de Raad worden 
vastgesteld.  Verdere  ontwikkeling van het bestemmingsplan en de welstandsparagraaf vindt  in juni 2012 
plaats. 

10.2.2. Kavelgrenzen en eigendomsgrenzen 

Bij het ontwerp moet rekening worden gehouden met de eigendoms- en kavelgrenzen van het complex. 

10.2.3. Bodem/peilhoogte/waterstanden 

Ten behoeve van de ontwerpfase een verkennend bodemonderzoek uitvoeren om de milieu- en 
geotechnische  kwaliteit te onderzoeken.  

10.2.4. Asbestinventarisatie  

Voorafgaand aan de uitvoeringsfase dient een asbestinventarisatie te worden verricht. 
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10.2.5. Monumentstatus  

De gebouwen van Willemsoord zijn aangemerkt als Rijksmonument. 

10.2.6. Eisen met betrekking tot de uitvoering  

De uitvoering van de werkzaamheden moet zodanig worden gepland en plaatsvinden dat het gebruik van 
het aanwezige Reddingmuseum ongehinderd door kan gaan. 

10.2.7. Omwonenden, belanghebbenden 

Bij de uitwerking van het ontwerp de belangen van de bewoners van de omliggende woningen in de 
afwegingen betrekken. De omwonenden worden tijdens de ontwerpfase ingelicht over de plannen.  

10.2.8. Toepassing kunst 

Voor het project wordt er naar gestreefd om de 1% kunstregeling in het kader van vormgeving en 
inrichting/aankleding te realiseren. 
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Aanduiding projectgebouwen 
 

 
 
Huidige situatie 
 
De ingekleurde gebouwen zijn onderdeel van het project. 
 
 
  



 

Situatie overzicht 
 

 
 
Willemsoord Den Helder 
 
 
 
 


