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Facelift voor het V&D-pand  

aan de Oudegracht 142 t/m 150  

 

 

 

De initiatiefgroep Oudegracht heeft als doelstelling: 

 

Aanpassing van de gevelwand Oudegracht 142 t/m 150  

naar een gevel die meer overeenstemt  

met de huidige plaatselijke bebouwing. 
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Alkmaar heeft zich in de vijftiger jaren van de vorige eeuw ontwikkeld van een 

provinciestad tot een centrumgemeente en is inmiddels de hoofdstad van Noord-

Holland Noord geworden. 

Met de groei van de stad is ook het belang van het winkelcentrum voor de regio 

toegenomen. 

Alkmaar is met recht het centrum van Noord-Holland Noord en heeft een sterke 

regionale functie en binding met de omliggende gemeenten. 

Tijdens deze groeiperiode heeft het gemeentebestuur zich volledig ingezet om 

Alkmaar ‘op de kaart te zetten’.  

De stad groeide vooral na de jaren 70 van de vorige eeuw van 50.000 naar ruim 

100.000 inwoners begin 2015.  

 

Voor belangrijke bedrijven en winkelketens werd het historisch centrum van de stad 

Alkmaar een aantrekkelijk vestigingsgebied. 

De winkels van C&A, Hema en ook V&D wisten een goede ‘in de loop’ liggende plek 

te vinden in de twee belangrijkste winkelstraten van de stad, de Langestraat en de 

Laat. 

V&D vestigde zich aan de Laat. In 1958 vond uitbreiding plaats aan de Oudegracht 

en het Vijvertje. Een brug(verbinding) werd gemaakt waardoor de winkel aan de Laat 

doorliep naar de Oudegracht. Aan de Oudegracht werd onder de winkel op de 

begane grond een laad- en losplaats ingericht met een gevel die niet passend is in 

een historische binnenstad met zijn monumenten en beeldbepalende panden. 

 

Helaas is door allerlei omstandigheden het tij gekeerd voor talloze grootwinkel-

bedrijven. Ook V&D ontkwam niet aan de teruglopende winkelverkoop. 

 

Het resultaat is bekend; de winkel van V&D staat leeg. Onderzocht wordt welke 

nieuwe ontwikkeling voor het leegstaande pand mogelijk is. 

Bij deze ontwikkeling ontstaan ook mogelijkheden om gedane zaken te wijzigen, 

misschien wel de ‘fouten’ gemaakt in het verleden te herstellen. 

De binnenstad van Alkmaar is beschermd stadsgezicht, heeft een monumentale 

uitstraling en de gevel van V&D uit de vorige eeuw verdient een aanpassing die meer 

in overeenstemming is met panden zoals deze aan de Oudegracht zijn gerealiseerd. 
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Een mooi voorbeeld is de achterzijde, bevoorrading en kantoor, van C&A met de 

ingang aan de Laat en laad- en losruimte aan de Oudegracht 204 t/m 212. 

 

De “initiatiefgroep Oudegracht” ziet juist nu het moment om aandacht te vragen voor 

een mogelijke wijziging van de gevelpartij van het pand aan de Oudegracht (van 

voorheen V&D). In ieder geval om deze mogelijkheid te betrekken bij de verdere 

planvorming/het gebruik van de winkel/bedrijfsruimte of te ontwikkelen 

woonappartementen. 

 

De huidige gevel is tot stand gekomen in een periode van economische bloei, 

aandacht voor het monumentale was ondergeschikt of zelfs niet aanwezig met als 

gevolg een gevelwand die tot op de dag van vandaag detoneert in het straatbeeld 

van de binnenstad van Alkmaar en zeker aan de Oudegracht. 

 

De initiatiefgroep beseft dat de planvorming in eerste instantie is voorbehouden aan 

de eigenaar van het pand. 

Het meedenken door private groepen kan hierbij wellicht een ‘eyeopener’ zijn. 

 

Daarnaast is voor het gemeentebestuur van Alkmaar zeker een taak weggelegd als 

toezichthouder maar ook als uitvoerder van het gemeentelijk beleid. Immers in het 

Beeld Kwaliteit plan spreekt de gemeente de ambitie uit om: 

- het historische bebouwingsbeeld van de binnenstad te behouden; 

 

- waardevolle architectonische gevelbeelden te handhaven; 

 

- bebouwing met hoogwaardige architectuur ter versterking van ruimtelijke en 

functionele structuur toe te voegen; 

 

- naar herkenbaarheid van de binnenstad te streven. 
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De initiatiefgroep roept het gemeentebestuur op alle middelen in te zetten om de 

gevelwand aan de Oudegracht weer terug te brengen naar een aanvaardbaar niveau 

en een uitstraling te geven die bij de grachtenwand passend is. 

 

De initiatiefgroep wil graag bij de planvorming van het pand van voorheen V&D 

betrokken worden als adviesorgaan en heeft zelf al het voortouw genomen om 

enkele gedachten die hierbij spelen op papier te zetten. 

 

De initiatiefgroep zal de plannen die ongetwijfeld gaan komen met ruime aandacht 

blijven volgen en niet schromen om haar ideeën op dit punt onder de aandacht te 

brengen. 

 

De initiatiefgroep bestaat op dit moment uit: 

 

Gerard Toorenburg  bestuurslid BOS II, voorzitter St.Nieuwlandbrug 

    Email; g.toorenburg@upcmail.nl 

 

Bob Heusy   v/h Centrummanager gemeente Alkmaar 

    Email; b.heusy@upcmail.nl 

 

Lucas Zimmerman  actief bij BOS II, lid puienprijscommissie HVA 

    Email; lucas.a.l.zimmerman@gmail.com 

 

De initiatiefgroep wordt ondersteund door: 

 

Rob de Vries   DVUA architectuur en bouwhistorie 

 

Bos II  Bewonersgroep Oostelijk Stadsdeel II 

Nico Henneman  voorzitter 

Jos Knippen   secretaris 

Selina Wielinga  bestuurslid BOS II 

HVA  Historische Vereniging  Alkmaar 

Leen Spaans  voorzitter 

Anneke Godijn secretaris 
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