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Alkmaar heeft een mooie 
binnenstad ! Maar helaas ook veel 
verwaarloosde plekken. En soms 
vreemde oplossingen. Met weinig 
moeite en een paar goede ideeën 
kan de stad nog fraaier worden. Wij 
doen graag enkele suggesties... 



Oudegracht bij de  
Nieuwlanderbrug. 
Mooie rustplek voor  
toeristen, verliefden,  
moeders en vaders met  
kinderwagens,  
vermoeide senioren... 

...maar je moet wel over een  
stootbalk kunnen stappen  
en meteen een treetje lager  
kunnen komen. Met een  
wandelstok of rollator heb je  
sowieso geen schijn van kans. 



Oudegracht, bij de Hofstraatbrug. Zijn er nou echt twee palen nodig om aan te geven,  
dat hier een parkeerautomaat staat aan het begin van een stuk doodlopende weg ? 



Oudegracht, bij de Baangracht. De toerist, die de monumentale gevel  
van de  Lutherse kerk wil fotograferen krijgt er gratis acht borden bij. 



Oudegracht. Het ANWB-bordje (zie pijl) met info 
voor de toeristen over het bijzondere gebouw,  
het Annie van Roedenhuis, ex-Verlosserskerk,  
hing er het eerst. Toen kwam er een ambtenaar en  
die plaatste er een prullenbak, een parkeermeter  
en een bord met paal voor...... 
Was er meer naar links of rechts, tegelijk ook  
een beetje uit het beeld voor de bewoners,  
dan geen plek voor ? Jazeker wel, plek zat. Dus waarom ?? 



Bezoek ons ook op www.hvalkmaar.nl 



Zilverstraat/Kennemerpark. Daar ligt al heel lang een zebrapad. Voor degenen, die zich  
plotseling afvragen "hé, wat zijn dat voor witte strepen op de weg ?", is er nu een irritant  
geel-omrand bord gekomen, dat duidelijk maakt, dat je hier mag oversteken. Overbodig. 



Voor je de Emmastraat in mag moet je 9 
borden passeren. Het zal wel niet zonder 
kunnen, maar het is wel jammer van het 
straatbeeld. 



Na langdurige restauratie is het kasteeltje in de 
Zilverstraat één van de fraaiste panden van 
Alkmaar. 

Als blijk van waardering kreeg de  
eigenaar dit weinig fraaie ensemble  
van borden bijna tegen zijn gevel aan.  
Vier meter terug voor de afslag naar  
het Achterom had toch ook gekund ? 

 



Slager Eeken,  
Zilverstraat/Oudegracht 
restaureerde zijn  
historische winkelpui  
en bracht er de  
oorspronkelijke kleurstelling  
van eind 19e eeuw op aan.  
Hulde.  

Hadden die borden niet vier 
meter verder aan die blinde gevel 
kunnen worden gemonteerd ? 



Oudegracht/Zilverstraat. Fijn, dat ze er zijn, 
de jongens en meisjes, mannen en 
vrouwen, die de krant willen bezorgen.  
Maar waarom ziet hun verdeelpunt  
er dan al vele jaren zo armoedig uit ? 

"Word kranten-orger!" valt er 
te lezen op de gevel. Suggestie: 
Maak van de ramen vitrines, 
waarin de kranten zijn te zien 
en te lezen, knap het bord op 
en verwijder de graffiti. 



Bezoek ons ook op www.hvalkmaar.nl 



Even een mooie foto van de Oudegracht maken, dacht de toerist. En dan thuis met 
Paintshop maar zien, dat je die lelijke borden weg retoucheert. Het zal wel 

moeten, maar mooi is het niet voor het straatbeeld. 



Hoe lang staat die graffiti al op die muur in de Boterstraat ? 



Pastoorsteeg,  
belangrijke verbinding  
met de Langestraat.  
Zes wit geblindeerde 
ramen... 

...daarna nòg 
vijf witte  
geblindeerde winkelramen... 



Pastoorsteeg: 
 ...aan de andere kant 
acht zwart 
geblindeerde  
etalageramen... 

...en zeven grijs geblindeerde 
ramen. Onguur straatje.  
Zou zoveel aardiger kunnen, al was 
het maar met toepasselijke 
posters... 



Bezoek ons ook op www.hvalkmaar.nl 



Achterstraat: 
...zoals bij Slagerij 
Jeroen de Vries, die zijn  
opslagplaats heel ludiek  
versierde met een  
levensgrote winkelposter... 

Blinde gevels ? 
Het kan best anders… 



Achterstraat: ...en zo heel mooi laat aansluiten op zijn winkel. 
Zo kan het dus ook ! Hulde ! 



Gedempte Nieuwesloot 
/ Marktstraat. Twee 
opvallende witte 
panden. Maar het is net 
als met witte kleding: 
iedere vlek valt meteen 
op. De bovengevel links 
heeft een flinke kwast 
wit nodig. 



Ramen. Met een beetje fantasie en met een goede schilderbeurt kan je nog heel wat 
maken van zo'n garage-onderpui. De frisse uitstraling van dit pand trekt de aandacht. 

Positieve uitzondering in deze serie. 



Bezoek ons ook op www.hvalkmaar.nl 



Kosten nog moeite zijn  
gespaard voor de herinrichting  
van de Dijk.  
Hulde ! 

Maar wie gaf er  
toestemming om halverwege  
een terras te plaatsen, dat  
het plein in tweeën snijdt.  
Trouwens, wie gaat hier zitten ?  
Meer dan de helft van de dag  
ligt het in de schaduw !? 



Dijk, al twee jaar geen gezicht…  



Best een mooi straatje met potentie,  
die Koningsstraat, met aan het eind  
zicht op het biermuseum... 

...met een "twijfelgeval':  
opknappen, dat  
historische biermerk,  
of de slijtage laten zien ? 



Koningsstraat. Is dit een onderdeel  
van de tentoonstelling  
"Winkels in de DDR van de jaren '80"? 

Nee, helaas, het ligt er zo al jaren bij, 
"Geen gezicht in Alkmaar",  
heel deprimerend, te verstoffen en  
te verkleuren, een samengeraapt  
zooitje. Er naast gaf klokkenmaker  
Lars Dekker zijn winkel dapper  
en onverstoorbaar een eenvoudige,  
maar stijlvolle entree. Hulde !  
Maar je zult maar zo'n buurman als  
deze naast je hebben. 



Koningsstraat, het mooie pand  
uit 1904 van klokkenmaker  
Lars Dekker, die de gevel heeft 
verfraaid met een historische 
elektrische klok.  
Hulde ! 



Koningsstraat, 
tegenover  
Lars Dekker, dit fraaie 
venster  
voor wie omhoog kijkt,  
met allerlei leuke 
details,  
Mercurius, stadswapen,  
een trein, kaas, de 
Torenburg. 



Bezoek ons ook op www.hvalkmaar.nl 



Koningsweg. Je zult er maar 
tegenover wonen. Akkoord,  
geen graffiti, dat scheelt. Maar  
permanent uitzicht op  
"ijsberen in de sneeuw" 
verveelt vroeg of laat.  

Kan dit niet anders ?  
(Al vele jaren een  
'gele kaart' van de  
Historische Vereniging 
Alkmaar !)  
De leuke pandjes  
ernaast lijken  
slechts decorstukken  
op dit grote tekenvel. 



Koningsweg/Doelenkluft.  
'Snel doorlopen' lijkt de pijl 
 uit te roepen. En terecht,  
want het ziet er niet uit,  
die kale plek  
en illegale parkeerplaats.  
Al vele jaren niet.  
(Ook al lange tijd  
een 'gele kaart' van de  
Historische Vereniging Alkmaar !) 

. 

Het pand uiterst links 
is trouwens een plaatje. 
Dat dan weer wel. 
Kreeg in 2011 een 
nominatie voor de 
Puienprijs. 



Doelenveld. Hier is gesloopt voor Yxie. Het zal t.z.t. wel opgeknapt worden. De 
plannen zijn bekend, inmiddels zonder Yxie. Maar het ziet er nu niet uit.  



Doelenveld. De verwaarloosde tuin 
van De Doelen. De boom is prachtig, 
maar ontneemt zo langzamerhand 
wel het zicht op de kostbaar 
gerestaureerde Doelengevels.  
En het kan altijd nog erger.  
De tuin van De Doelen als 
parkeerterrein. 



Zou dit vaker kunnen ? Ricciotti-ensemble, 17 augustus 2012. 
Geen elektronica, geen geluidsoverlast voor de omgeving.  
Wèl veel jongeren en prachtige muziek… 



Doelenveld. Het mooiste op deze foto is de historische VW-bus. De Filmclub heeft een 
strakke gevel van verzinkte golfplaat. Hoe dat toch ooit door een Welstandscommissie 

goed gevonden kon worden in deze historische omgeving ?! 



Bezoek ons ook op www.hvalkmaar.nl 



Het schijnt werkelijk niet op een andere 
plek te kunnen. Sommigen vinden het 
wellicht vermakelijk, dat de chique 
advocaten van Schenkeveld mogen 
uitzien op afvalbakken. Maar het is toch 
verdrietig, dat het aanzien van het 
mooiste pand van de Paardenmarkt, de 
historische 19e eeuwse Rijks-HBS, zo'n 
voorgrond meekreeg. En dan is het er 
nu nog opgeruimd !! 



Bagijnenstraat. Goed opletten hier. U moet negen borden verwerken. Voor sommige moet u 
uitstappen, naar het bord lopen en uw leesbril opzetten om te kunnen lezen wat wel en niet 

mag. Zinloze aantasting van het straatbeeld. 



Bagijnenstraat. Al vele jaren hebben de 
bewoners aan de overzijde dagelijks 
uitzicht op smerige graffiti. 

Er zijn betere oplossingen te bedenken 
door de KPN, eigenaar van het gebouw, 
dan een kale witte wand, die om graffiti 
vraagt. 



Bagijnenstraat. Ook de entree van het 
overigens markante gebouw wordt al jaren 
ontsierd door knoeiwerk. Geen  
reclame voor de kwaliteit die KPN  
graag uitstraalt. Hoewel het  
natuurlijk wel een stunt is om  
op deze plek zulke graffiti  
aan te brengen.  
Hoe doen ze dat ? 



Bezoek ons ook op www.hvalkmaar.nl 



Het drama Breedstraat stelt 
zich aan u voor. Tussen de 
chique Langestraat en de 
gezellige Laat wil je niet 
gezien worden. 

Doe wat met zo'n gevel, 
meer dan een kwast grijs van 
tijd tot tijd en je bent de 
graffiti kwijt. 



Breedstraat. Op zich een fraai pand 
uit 1910, maar verknald door de 
graffiti. Al heel lang. 
"Dr.P." is de bovenste 'tag'. Een 
'Dokter Paint‘, een schilder dus, kan 
hier wonderen doen. 



Breedstraat. Say no more ! 



Breedstraat. Je vraagt erom, 
als je als ondernemer zo 
makkelijk over je achterkant 
denkt. 
 
Er is nog ruimte over ! 



Breedstaat. Er tegenover doet de leuke Legowinkel zijn best om  
in deze woestijn van lelijkheid de moed er in te houden. 



Zelfs als de winkel gesloten is, is het een plaatje. Hulde ! 
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Breedstraat. Een alternatief 
voor graffiti, inderdaad.  
 
Maar maakt dit de straat nu 
echt leefbaarder ? 

Maar liefst 10 geblindeerde 
raamvlakken in een onbestemde 
kleur. 



Breedstraat. Gelukkig aan de 
andere kant een gezellige 
Tangostudio. De plantjes in de 
gezellige bak zijn wel dood, maar 
je kunt niet alles hebben in de 
Breedstraat. 

En ook van de graffiti kunnen 
we geen salsa maken. 
  
Hier is 'Dokter Paint' nodig. 



Breedstraat. Weer een 
beruchte 'gele-kaart-plek' van 
de Historische Vereniging 
Alkmaar. 
 
Er zou nu een bouwplan zijn, 
maar of dit plekje er in 2013, 
het jaar dat Alkmaar de 
mooiste binnenstad wil zijn, er 
weer fris uit zal zien valt te 
betwijfelen. 
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Ook de Breedstraat. De achterzijde van ons mooie stadhuis.  
Wie keek er wel eens naar boven ? 



Dan zie je dit stadswapen met allure. Alkmaar, wil je overwinnen,  
bekommer je dan ook eens om de desolate Breedstraat, en die  

andere, ongure, bekladde straatjes en stegen.  



Drie keer Brillesteeg. 
Drie keer helemaal niks ! 



Alkmaar heeft een soort ‘Majoor Frans’ nodig,  
naar het voorbeeld van onze Truitje: niet zeuren, aanpakken ! 



Huis Tesselschade, om 
trots op te zijn….. 
Maar juist hier sloeg het 
‘bordencommando’ 
weer toe ! 
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In de stad zijn verschillende ideeën te vinden van 
creatieve ondernemers om het straatbeeld te verfraaien in de 
strijd tegen graffiti. Goed voorbeeld doet goed volgen ! 

Lombardsteeg. Fraaie gevelversiering met filmklassiekers 
aan de gevel van bioscoop De Harmonie.  
Graffiti-spuiters laten het respectvol met rust. 
 



Paternosterstraat.  
Muurgedichten van  
Margreet Schouwenaar.  
Ze doen het er beter dan de  
verlepte plantjes van weleer.  
Prachtige nieuwe functie  
voor de plantroosters. 
 



Spanjaardstraat / hoek Kooltuin.  
Don Quichot en Sancho Pancha.  
Mooie muurschildering voorkomt hier  
lelijke graffiti. Hulde !  
Verdient navolging elders in de stad. 



Kooltuin / hoek Luttik Oudorp. Geschenk van de eigenaar van het pand:  
historische foto's uit het Regionaal Archief van deze plek, met tekst en uitleg. 
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Fnidsen: Mooie deuren,  
verfraaiing van de pui. 
Zo kan het ook ! 



Fnidsen, hulde ! 
Bijpassende kleur kat aangeschaft… 



Verdronkenoord: 
tot en met de belettering 
dubbel-plus !  



Leuk hè ! 
Luttik Oudorp,  
met verwijzing naar vroegere 
tabakswinkel op deze plek. 
Zó kan het ook… 
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Houttil/Voordam: op het dak van  
voormalig kaaspakhuis nu ‘outlet’ 
Room Seven horen rood geglazuurde pannen. 
We geven het toe: een detail.  
Maar voor liefhebbers van monumenten gelden 
ook de details… 



Bierkade:  
Goed en smaakvol onderhoud. 
Een lust voor het oog. 



Luttik Oudorp: te witte deur,  
van kunststof, monument-onwaardig. 
 
Let op de gelede groene garagedeur 
ernaast. Wat een contrast. 



Verdronkenoord: wat is dit ? 

En waarom ? 
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Verdronkenoord, Provadja: quo vadis ? 
Zuinig op zijn ! 



Wilhelminalaan, Cadettenschool: zuinig op zijn !  



Wilhelminalaan, Cadettenschool: echt zuinig op zijn !  



Wilhelminalaan, Cadettenschool: ècht heel zuinig op zijn !  



Julianalaan, Huize Westerlicht: òòk heel zuinig op zijn !  



Bezoek ons ook op www.hvalkmaar.nl 
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