
Bereikbaarheid 
Theater de Kampanje 
Willemsoord 63 
1781 AS Den Helder 
 
Per trein / OV 
Er gaat een rechtstreekse trein, elk half uur van Alkmaar naar Den Helder. De hoofdentree 
van de Kampanje op Willemsoord ligt op 900m (+/- 10 minuten lopen) vanaf het treinstation 
Den Helder CS.  
 
Looproute 
Het station uit, rechtsaf de Beatrixstraat in (oriëntatiepunten V&D/Boons Viswereld), de 
winkelstraat tot het einde uitlopen. Bij de Weststraat linksaf en vervolgens rechtsaf over de 
wandelbrug. Hier volgt u de bewegwijzering naar de hoofdingang van de Kampanje.  

De pendeldienst dient u minimaal een week voor de voorstelling te reserveren bij de 
theaterkassa (tel. 0223 - 674664)d 

De pendeldienst dient u minimaal een week voor de voorstelling te reserveren bij de 
theaterkassa (tel. 0223 - 674664) Slecht ter been, dan de (gratis)pendelbus Willemsoord 

 
Voor bezoekers die zijn aangewezen op het openbaar vervoer en de afstand van het station 
naar de Kampanje moeilijk lopend kunnen overbruggen, verzorgt de Kampanje i.s.m. 
Stichting Vrijwaard een pendeldienst. De pendeldienst vertrekt vanaf Station Den Helder 
CS om 19.10 uur en om 19.40 uur. Ca. 30 minuten na afloop van de voorstelling brengt de 
pendelbus u weer terug naar het station. De bus staat voor u klaar op de taxistandplaats naast 
het station. 
 
De pendeldienst dient u minimaal een week voor de voorstelling te reserveren bij de 
theaterkassa (tel. 0223 - 674664) 
 
 
Parkeren 
Op het parkeerterrein van Willemsoord Zuid kunt u gratis parkeren. 
 
Routebeschrijving (auto) 
Met de auto naar Den Helder, uit andere richtingen dan uit Haarlem of Alkmaar zelf, kan het 
beste via de A7 langs Hoorn en via Den Oever. Dat is hemelsbreed langer dan via Alkmaar, 
maar veel sneller en rustiger. 
- Op het knooppunt Zaandam A7, volg E22 richting Hoorn/ Leeuwarden 
- Neem na 59 km afslag Den Oever (afslag 14) 
- Ga na 500 m linksaf de Rijksstraatweg (N99) op richting Den Helder 
- Volg de blauwe ANWB-borden met Den Helder en Texel. 
- Volg in Den Helder het verkeerbord richting Willemsoord 
- Sla op het terrein van Willemsoord direct rechtsaf, en u rijdt rechtdoor richting het theater 
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