De rol van cultuurhistorie bij
de planrealisatie in de
Schelphoek
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Introductie en leeswijzer
Dit essay is opgesteld als opdracht in de post-HBO-opleiding ‘Erfgoed en Ruimte’ van de Hogeschool
Utrecht, leerjaar 2012-2013. Ik heb hierin mijn bevindingen weergegeven van de ontwikkeling van de
‘nieuwe’ wijk Schelphoek in Alkmaar. Het is de zuidoostelijke hoek van de historische binnenstad van
Alkmaar. Feitelijk tezamen met het Schermereiland het laatst toegevoegde deel aan de omwalde
stad, die eind 16e eeuw haar maximale grootte kreeg. Het gebied, dat in het water van de Voormeer
werd aangelegd, vormde het havengebied van Alkmaar met de vele ambachtelijke bedrijven. Juist
deze ligging en de aanwezigheid van bedrijven maakt het verklaarbaar, dat het gebied zich na het
slechten van de omwalling (door de opheffing van de vestingstatus medio 19e eeuw) ontwikkelde tot
het eerste bedrijventerrein van Alkmaar. Toen de binnenstad van Alkmaar beschermd stadsgezicht
werd ( 1984) was deze ontwikkeling al zover doorgezet, dat het gebied, - op de Turfmarkt en de
monumentale Zoutketen na-, niet tot dit beschermd gezicht ging horen. Het was in de ogen van de
bevolking ook geen binnenstad. Die eindigde volgens velen bij de lijn Bierkade- Vondelstraat. Dat was
jammer, omdat de historisch stedenbouwkundige eenheid steeds meer verloren dreigde te gaan.
Na de eeuwwisseling ontstond de kans het gebied weer te transformeren naar een woongebied.
Er werden stedenbouwkundige plannen gemaakt, die in 2003 aan belanghebbenden werden
voorgelegd. Er werd een klankbordgroep geformeerd, waarvan ik namens de Historische Vereniging
Alkmaar deel uitmaakte. In de realisatiefase vanaf 2008 is dit de begeleidingsgroep geworden, die in
2012 kon worden opgeheven. Eind 2012 was een groot deel van het plan gereed gekomen. Het deel
tussen het Noordhollands Kanaal en de Schelphoekgracht is nagenoeg gereed , maar in het deel
tussen de Schelphoekgracht en de Singel zal nog geruime tijd gebouwd worden.
Belangrijk thema was ‘water terugbrengen in de stad’. Het ‘ontdempen’ van historische grachten is
een wens in veel historische Hollandse steden, maar in slechts weinig plaatsen lukt het deze plannen
te realisaren. In de stad Gouda is men op dit gebied ook heel actief en heeft men zelfs een
‘watergilde’ opgericht om de oorspronkelijke doorspoeling van de stad terug te brengen en het
Nonnenwater weer open te graven. Jaarlijks wordt in deze stad een Waterconferentie georganiseerd.
Ik heb daar twee keer een inleiding mogen verzorgen met PowerPoint-presentatie over water in de
Schelphoek. In 2003 tijdens de eerste Waterconferentie moest ik helaas melden dat van terugbrengen
van ‘historisch water’ in Alkmaar geen sprake was. Dat in tegenstelling tot de presentatie vanuit
Amsterdam omdat nagenoeg zeker was dat Palmgracht en Elandsgracht weer water zouden krijgen.
Dat het anders kan lopen bewezen de presentaties tijdens het eerste lustrum van de conferentie in
2008.
Amsterdam moest helaas melden dat het met name aan publieke draagkracht had ontbroken voor
het plan om water in de gedempte grachten terug te brengen. Terwijl de Historische Vereniging er in
Alkmaar juist in geslaagd was door publieke en politieke draagkracht de plannen voor de Schelphoek
te laten wijzigen, waardoor de Schelphoekgracht weer terug kon komen. Weliswaar een ‘eigentijdse’
gracht, maar wel gebaseerd op een cultuurhistorische interpretatie! De presentatie van 2008 is als
bijlage bij het essay gevoegd.
In het essay ga ik in op een stukje geschiedenis van de wijk, de betekenis van een cultuurhistorische
inventarisatie, het toepassen van de ‘Belvedère’-gedachte bij de planvorming en met name op de
wisselwerking tussen het herstel van een historisch stadsdeel en de ontwikkeling van een eigentijdse
stadswijk. Is er uiteindelijk sprake van een eenheid met de historische binnenstad of is er een
conflictueuze schaalsprong ontstaan?
Henk de Visser
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12 jaar ontwikkeling Schelphoek Alkmaar
2001 Start herontwikkeling Schelphoek als deel Kanaaloevervisie
2002 Startsein planontwikkeling en historische waardeverkenning
2003 Massastudie Urhahn en advies begeleidingsgroep waaronder HVA
2004 Eerste Masterplan en studie naar de mogelijkheid voor het terugbrengen van de gracht
2005 Masterplan gewijzigd na raadspresentatie HVA; ontwerp bestemmingsplan en welstandscriteria
2006 Heroriëntatie na discussie over architectuur en herziening visie projectontwikkelaar
2007 Bijgesteld Masterplan en advies Klankbordgroep
2008 Definitief bestemmingsplan en bouwplannen
2009 Start bouwactiviteiten
2010 Start parkeergarage en discussie over inrichting openbare ruimte
2011 Vaststelling bestemmingsplan en oplevering eerste woningen (De Havenmeester)
2012 Opening passagehaven en het deel tussen Voormeer en nieuwe gracht opgeleverd

De Turfmarkt rond 1920 als haven.
In 2001 als gracht met woonboten
en in 2012 gereed als passagehaven
voor de pleziervaart
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De rol van cultuurhistorie bij de planrealisatie in de Schelphoek
1. Inleiding
De Schelphoek is een binnenstedelijke inbreiwijk in Alkmaar. Rond het jaar 2000 was het duidelijk
dat twee bedrijven, die een groot deel van het grondgebied van deze zuid-oost hoek van de oude
binnenstad in bezit hadden genomen, definitief zouden vertrekken. De hoek kon worden
‘teruggegeven’ aan de stad.
Bij de planvorming , ca. 10 jaar geleden, was het uitgangspunt, dat de cultuurhistorie een primaire rol
zou spelen bij de planvorming. De vraag is of dit bij de realisatie uiteindelijk het geval is. In hoeverre
zijn de cultuurhistorische waarden inderdaad leidend geweest? Is het daarmee weer een deel van de
historische binnenstad geworden? In hoeverre heeft inspraak en participatie daarbij een rol gespeeld?
Dit plan is een goed voorbeeld van de symbiose tussen ruimtelijke ordening en cultuurhistorie.
De ruimtelijke kwaliteit is ten opzichte van een uit de hand gelopen bedrijfsterrein (dat het na de
vroegere demping van de gracht in de wijk was geworden) zonder meer verbeterd. Maar is dit
dankzij of ondanks de cultuurhistorische waarden? Zijn de principes van de historische binnenstad in
de nieuwe Schelphoek gerealiseerd?

2. Het plangebied
De naam Schelphoek wordt als wijknaam gebruikt en is overgenomen van de centrale ‘straat’ in het
gebied welke loopt vanaf de korte Vondelstraat naar de Zandersbuurt. Voor de demping van de
gracht, die vroeger in het verlengde van de Oudegracht lag, was de Schelphoek de naam van de
zuidelijke kade langs deze gracht. De naam Schelphoek komen we tegen vanaf 1865. Onder de wijk
“Schelphoek” verstaan we het gehele gebied dat ligt tussen Limmerhoek, Noordhollands Kanaal,
Baansingel en Korte Vondelstraat. Juist door de laatste straat, welke in 1960 als doorbraak werd
aangelegd van Vondelstraat naar Bierkade, is dit gebied van het centrum afgesneden en werd
daardoor nogal eens vergeten als binnenstadsgebied. Met uitzondering van de Turfmarkt en de
Zoutketen is het gebied ook niet opgenomen in het wettelijk beschermd Stadsgezicht voor de
binnenstad. Het gebied ontwikkelde zich in de twintigste eeuw als een bedrijventerrein.

Het plangebied op een Google luchtfoto uit ca 2005. Het plangebied ligt binnen het vierkant Korte Vondelstraat,
Voormeer, Baanpad en Baansingel. De gebouwen zijn grotendeels reeds gesloopt en de nieuwe stratenloop is al
ingetekend, maar de woonboten liggen nog in de Turfmarkt.
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Door het vertrek van twee grote bedrijven uit dit gebied, NMA (Nederlandse Machinefabriek
Alkmaar) en Eriks, ontstond de unieke situatie dat een substantieel gebied van de historische
binnenstad van Alkmaar voor herontwikkeling beschikbaar kwam.

3. Van Voormeer naar Nieuwstad
Het gehele binnenstedelijke gebied oostelijk van de huidige Limmerhoek en Bierkade is pas na het
beleg van Alkmaar bij de vestingstad betrokken. Dit gebeurde direct na 1573 in de periode tot 1597,
wanneer wij het nieuwe stadsdeel op de plattegrond van Drebbel zien verschijnen. Op de kaart van
Lourens Pieterzoon uit ca. 1573 zien we het stuk land, waarop het Schelphoekgebied zou ontstaan, al
liggen, terwijl dit aangeplempte land op de kaart van Van Deventer uit ca. 1561 nog niet zichtbaar
was. Dat betekent dat Alkmaar in de zestiende eeuw qua binnenstedelijk grondgebied een relatief
forse groei kende, terwijl daarentegen de stad in de volgende eeuwen tot eind negentiende eeuw
nauwelijks groeide. De eerste substantiële bebouwing buiten de oude vesting ontstond pas na 1875.
Daarom werd Schermereiland en het Schelphoekgebied lange tijd aangemerkt als “Nieuwstad”. In
tegenstelling tot de rest van de oude binnenstad weten wij van het Schelphoekgebied dus vrij exact
de ontstaansgeschiedenis. Binnen de zuidoosthoek van de beroemde vestingwerken van Adriaan
Anthonisz. ontwikkelde zich een havenkwartier, waar met name bulkproducten aangevoerd werden
als turf, zand, schelpen als zout. De straatnamen herinneren nog aan deze handel en de daaraan
gekoppelde industrie.
De gedetailleerde kaarten van
Drebbel (1597) en Blaeu (1648)
geven veel detailinformatie over
de vroegste geschiedenis van dit
gebied. Vooral de ontwikkeling
van de stad vanaf 1573 tot 1597
is indrukwekkend. Het toont aan
dat het Alkmaar na het ontzet
van 1573 economisch voor de
wind ging.
Drie fragmenten van kaarten van Alkmaar waar we een nieuw stadsdeel in de Voormeer zien ontstaan. Links de kaart
van Van Deventer uit ca. 1560; in het midden een aangeplemd stuk land op de kaart Laurens Pietersz uit 1572. En
rechts de kaart van Drebbel uit 1597, waarbij de eilanden van het Schelphoekgebied in de Voormeer inmiddels
bebouwd zijn.

Het gebied bestond in feite uit drie (schier) eilanden. Het eerste eiland werd gevormd door
Turfmarkt, Voormeer, Zandersbuurt en Achterwezel. Daaronder het eiland tussen Schelphoek en
Baansingel met als westelijke grens de in 1880/81
gedempte Keetsloot. Het derde eiland bestond uit
het Boombolwerk en het gebied oostelijk van de
Zandersbuurt. Ter hoogte van de Boompoort was
5
er slechts een smalle waterdoorgang van het
1
3
4
Zeglis naar de stad. Tussen de aarden wallen
bevond zich de ‘Hooge Brug’. Aanvankelijk was dit
een niet-beweegbare houten brug met alleen een
2
smalle opening voor schepen met een staande
mast (het z.g. oorgat). Later (1720) werd dit een
dubbele ophaalbrug, die er tot de aanleg van het
Noordhollands Kanaal gelegen heeft. De meeste
Alkmaarders kennen dit romantische beeld van
Detail van de kaart van Blaeu met de drie eilanden (1,2en
Alkmaar van de vele prenten en schilderijen die
3) die het Schelphoekgebied vormden. De boompoort met
hamei is zichtbaar bij 4. De Hooge Brug bevindt zich bij 5.
van dit gezicht op Alkmaar gemaakt zijn.
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De Boompoort werd gebouwd in 1581.
De poort kende vele vernieuwingen.
De laatste complete vernieuwing vond
nog in 1816 plaats en heeft dus nog ca.
50 jaar gefunctioneerd. Voor de
Boompoortbrug stond aan de
buitenzijde een hamei met hekwerk
dat er nog gestaan heeft tot 1876. De
beelden die op de zuilen van de hamei
stonden zijn bewaard gebleven in het
museum. Het idee is deze hamei met
Boompoort met Hamei in ca 1785, tekening H. Tavenier
beeldengroep in het kader van de
herontwikkeling van dit stadsdeel weer
terug te brengen. De Boompoortbrug is één van de cultuurhistorische elementen, die in het
Masterplan Schelphoek gehandhaafd zijn en mogelijk versterkt kunnen worden.

e

Boompoort en Hooge Brug gezien vanaf het Zeglis (buitenzijde stadswal), tekening H. Tavenier eind 18 eeuw

4. Straten en grachten in het Schelphoekgebied
De naam Turfmarkt komen we voor het eerst tegen in 1747 en herinnert aan de door de Raad aangewezen losplaats voor turf. De naam van de kade langs het Noordhollands Kanaal, de ‘Voormeer’,
herinnert aan het brede water aan de oostkant van Alkmaar, waarin op aangelegde eilanden deze
stadswijk werd gebouwd. Aanvankelijk was alleen het deel tot de Zandersbuurt bekend als Voormeer
en het deel tot de Boom(poort)brug als Zevenhuizen. Omdat de naam Zevenhuizen in Alkmaar drie
keer voorkwam besloot men in
1871 ook dit deel Voormeer te
noemen. Aan de Voormeer
meerden de grotere schepen af.
In de eerste helft van de
twintigste eeuw was hier de
steiger van de Alkmaar-Packet,
de lijndienst naar o.a.
Amsterdam. Hoewel de
Zandersbuurt in de zeventiende
eeuw ook wel Zantkolk werd
genoemd heette de oostkant
Voormeer gezien vanaf de Bierkade, tekening Crescent 1809. De twee pand
geheel rechts op hoek van de Turfmarkt zijn na de WO II gesloopt.
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voor 1871 nog Schelp- of Schulphoek. Het “Sandersbuurtie” betrof alleen het woonbuurtje aan de
westzijde. Tussen het Boombolwerk en de huizen aan de Voormeer oostelijk van de Zandersbuurt
liep nog een straatje: “het Raaksje”. Deze straat verdween na de Tweede Wereldoorlog toen deze
straat verviel door de uitdijende Nederlandse Machinefabriek Alkmaar. Bij raadsbesluit van 8
december 1960 is deze naam officieel ingetrokken. Het Raaksje kwam weer uit op een Pleintje dat
was ontstaan in de 18e eeuw, doordat toen het water van de Schelphoek naar de Singel vanaf de
Zandersbuurt werd gedempt en de kleine doorgang onder de omwalling naar de Singel is gedicht.
Later is dit pleintje in het verlengde van de Schelphoek ook bebouwd. De Schelphoek was in feite de
zuidelijke kade van het water dat doorliep in de Oudegracht. In de 17e eeuw werd deze kade ook
wel de Zoutketen genoemd en later komen we de naam ‘Schulphoek’ tegen. De overgang naar de
Oudegracht lag niet op het huidige punt bij de latere Korte Vondelstraat, maar bij de
Keetkolk(haven). Dit deel van de Schelphoek heette voor 1871 ook Zevenhuizen. De kades van de
Keetkolk werden gevormd door de latere Wester- en Oosterkolkstaat. De Oosterkolkstraat verdween
toen de Vondelstraat werd aangelegd. Aan de noordkant van de Schelphoek zien we tot in de 18e
eeuw steeds een kade, maar op de eerste kadastrale kaart van Alkmaar van Van Diggelen uit 1823 is
er geen directe waterkade meer, maar zien wij zuidelijk langs de Achterwezel vrije kavels.
Aanvankelijk waren dit zg. overtuinen van de huizen aan de noordzijde van de Achterwezel.

Twee kaart fragmenten van Schelphoekgebied. Links de de eerste kadastrale kaart van Alkmaar door Van Diggelen uit
1823 juist na het graven van het Noordhollands Kanaal. De waterdoorgang van de Schelphoekgracht naar de Singel was
inmiddels gedempt. Recht de wandelkaart van Coster uit 1883. De vestingwallen zijn veranderd in een park in Engelse
landschapstijl, maar inmiddels was een deel al weer opgeofferd voor de Alkmaarse IJzergieterij

Vanaf de Schelphoek loopt één straat naar het zuiden: de Compagniestraat. Deze straat is pas
zichtbaar op de kaart van 1883 toen er binnenstedelijk steeds dichter bebouwd werd en er een straat
met kleine huisjes ontstond, die uitkwam op de inmiddels tot park omgevormde aarden wallen. Ook
het Wolfpad is toen ontstaan. Tot 1888 was dit het plantsoen vanaf het Raaksje tot de Keetkolk. Pas
in 1894 werd het Wolfpad bestraat. De naam komt van de molen ‘de Wolf’ die op het Wolfsbolwerk
aan het eind van de Keetkolkhaven stond (ongeveer op de plaats van de huidige hoek
Vondelstraat/Wolfpad). Dit was een stellingmolen, die in 1911 gesloopt is, vergelijkbaar met de nog
bestaande Molen van Piet.

5. De ontwikkelingen van 1820 tot 1945
Grote veranderingen traden op in de 19e eeuw. Het Noordhollands Kanaal werd rond 1820 – 1823
dwars door de verdedigingslinie van de stad aangelegd. De Hooge Brug moest wijken. Voorts zien wij
op de plattegrond van Van Diggelen nog weinig veranderingen in deze wijk. Dit, in tegenstelling tot
het gebied tegenover de Voormeer, waarbij een groot deel van het Veneetse eiland werd afgegraven
voor de bocht in het Noordhollands Kanaal. Het hoge poortwachtershuis achter de Boompoort heeft
er nog betrekkelijk lange tijd gestaan. Na het afschaffen van de vestingstatus en de stedelijk
accijnzen, die werden geheven bij het binnenkomen van de stad, verloren de poorten, de bastions en
de aarden wallen hun functie en werden dus afgebroken, cq. afgegraven.
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Het afgraven vond plaats in 1865 en 1866. Op de afgegraven wallen werd een wandelpark aangelegd
in de toen gebruikelijke Engelse landschapstijl. Door de Alkmaarse stadsarchitect W.F. Ducroix werd
vanaf de Boombolwerk aan het kanaal tot het Munnikenbolwerk bij het afgesneden kanaalvak een
fraai wandelpark aangelegd. Gelukkig is dit park, dat essentieel is voor de stedenbouwkundige
structuur van Alkmaar, voor het grootste deel behouden, maar juist het deel rond het
Schelphoekgebied is verloren gegaan. Reeds 13 jaar na de aanleg werd het eerste deel van het park
op het voormalige Boombolwerk opgeofferd voor de bouw van de Alkmaarsche IJzer- en
Metaalgieterij.
Je kan je uiteraard afvragen waarom een dergelijke investering juist op de plaats van een eerder
aangelegd park plaats vond en niet direct buiten de stad, zoals bijvoorbeeld wel gebeurde met de
Stoom-meelfabriek. Economische motieven zullen hieraan ten grondslag hebben gelegen. In de
analen wordt vermeld dat in 1879 door de gemeente een stuk grond van het plantsoen nabij de
Voormeer en het Zeglis werd afgestaan aan de heren Mr. C. Bosch Reitz, C.J. van Spall en A. van
Linden, teneinde aldaar een ijzergieterij en een fabriek voor stoomwerktuigen te bouwen. De eerste
gebouwen van de Alkmaarsche IJzer- en Metaalgieterij werden trouwens ook ontworpen door
dezelfde stadsarchitect W. F. Ducroix. Deze gebouwen, die waren opgetrokken in de toen veel
voorkomende eclectische bouwstijl zijn, na de tweede wereldoorlog gesloopt om plaats te maken
voor een inmiddels ook alweer gesloopt groter complex. In een aantal fasen groeide het complex
verder ten koste van het park. Zo werd in 1897 een tweede stuk grond van 1400 m² verkocht aan de
N.V. Alkmaarse IJzer- en Metaalfabriek . In 1904 werd er nogmaals 2270 m² grond bij gekocht.

1
2

Luchtfoto uit 1923 van het schelphoekgebied vanuit de zuid-oost hoek gezien, met op de voorgrond de bebouwde
Singeloever met de Alkmaarse IJzer- en Metaalfabriek later de NAM. De scheepswerf (1) de Volharding (Maarleveld) is te
zien aan de Schelpboekgracht die met een bocht naar het Noordhollands Kanaal liep (Zandersbuurt). Het Raaksje (2) is
hier als straatje nog aanwezig.

In 1921 bereikte het bedrijf de maximale vooroorlogse omvang met het bouwen van een grote
constructiehal, ontworpen door de Alkmaarse architect J. Leguyt, waarbij een bijzondere staalskeletconstructie werd toegepast. Deze hal is helaas in 2003 als eerste deel van het leegstaande complex
gesloopt. Vanaf de Compagniestraat was het park derhalve tot na de Tweede Wereldoorlog bewaard
gebleven. Ook de route om de oude bebouwing van Wolfpad naar Raaksje is tot het begin van de
vijftiger jaren onaangetast gebleven. De fraaie luchtfoto uit 1923 geeft goed de situatie weer, die tot
na de Tweede Wereldoorlog heeft bestaan. Op deze luchtfoto zien we dat de overtuinen van de 19e
eeuw inmiddels zijn verdwenen en plaats gemaakt hebben voor scheepshellingen. De Zoutketen
hadden in 1877 hun functie al verloren. De zoutziederij de “De Eendragt” werd in dat jaar opgeheven.
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Andere bronnen spreken dit tegen en
zeggen dat de productie van zout uit
zeewater doorliep tot 1918. Tot 1939
werd wel grof zout gemaakt en
verhandeld. De eigenaar van De
Eendragt was C. Bosman, die naast de
zoutziederij woonde. Het gebouw van
de zoutketen is gebouwd in de 18e
eeuw en kende toen een rijkere gevel
met een soort tympanon. Op oude
prenten is dit nog zichtbaar. Ernaast
stond sinds 1900 een groot pand in
neorenaissance stijl, dat bestond uit
twee grote trapgevels en een
binnenplaats. Later is op de
Kolossale panden aan de Schelphoek in neorenaissance stijl die in 1980
binnenplaats een extra bedrijfshal
gesloopt zijn voor nieuwbouw van Eriks
geplaatst, waardoor het pand een
deel van zijn charme verloor. Dit pand was in gebruik voor de kaashandel van De Wolf en Peereboom
en heeft er nog lang gestaan. Helaas niet lang genoeg om in de inventarisatieronde voor monumenten
1850-1940 (MIP) meegenomen te kunnen worden. De panden zijn nog wel zichtbaar in het bekende
gevelboek van Alkmaar dat in 1980 verscheen! Niet lang daarna werd het gesloopt voor de nieuwbouw
van het magazijn van Eriks. De Schelphoek was via een brug verbonden met de Turfmarkt.
Aanvankelijk was dit een gesloten houten brug. Hoewel de kaart van Blaeu ook een ophaalbrug
aangeeft wordt dit niet door prenten en latere foto’s bevestigd. Pas in 1935 kwam hier nog een ijzeren
ophaalbrug. Tegelijkertijd kreeg de Zandersbuurt langs de Voormeer een vaste brug. Schepen
moesten derhalve vanaf dat moment de Schelphoek via de Turfmarkt bereiken. Langs de Turfmarkt
was ook de 19e eeuwse bebouwing nog lang zichtbaar. Via de Turfmarkt kwam je aan de Voormeer.
Over het algemeen stonden hier voornamere huizen. Op de hoek bevond zich een café met logement,
dat tevens als wachtlokaal voor de Alkmaar Packet diende. Deze Stoombootonderneming bepaalde in
de eerste helft van de 19e eeuw feitelijk het beeld van de Voormeer. In 1922 kreeg de Alkmaar Packet
een eigen steiger aan de Voormeer. Vlak voor de oorlog hield de Stoomboot-maatschappij op te
bestaan.
De fa. Eriks was ondertussen ook
gestart met een bedrijfje aan de
Voormeer. In het archief bestaat nog
een oude glasplaat foto van het
eerste pand waarin Eriks startte. Dit
pand werd met twee belendende
panden in 1923 gesloopt om plaats te
maken voor een robuust pand in
Amsterdamse schoolstijl, waarop in
grote letters ‘Eriks Pakking en Rubber’
was te lezen. In dit pand werd in ieder Voormeer met schip Alkmaar-Packet in ca 1930
geval tot en met de tweede
wereldoorlog op de bovenverdieping
gewoond. Het is in 1969 gesloopt. Er
kwam een gebouw voor in plaats met
een horizontale geleding, niet
passend in de binnenstad. Even
verder zien we langs de Voormeer
nog een fraaie van origine 17e
eeuwse klokgevel staan.

Ongeveer hetzelfde beeld als hierboven , maar dan in 2003
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Twee luchtfoto’s vanuit het oosten van het schelphoek gebied. Links rond 1950 en rechts in 2000. Na de demping van het
water in de Schelphoek en de Zandersbuurt ontwikkelde de wijk zich tot industriegebied, Groet rechthoekige volumes
met alleen langs de Voormeer nog oude grachtenpanden.

6. Van havenkwartier naar bedrijventerrein (na 1945)
Na de Tweede Wereldoorlog was het gedaan met de kleinschaligheid. De woonfunctie van de wijk
werd steeds verder teruggedrongen. Dit kwam door de groei van de daar aanwezige bedrijven, maar
ook vooral doordat veel kleine woningen niet meer aan de minimale woonkwaliteit voldeden en
onbewoonbaar werden verklaard. In de naoorlogse tijd betekende dat onherroepelijk sloop en geen
renovatie. De bereikbaarheid per auto werd essentieel en juist dit “bedrijventerrein” was zeer slecht
bereikbaar. Vanaf het noorden via de Bierkade ging dat nog, maar vanaf het zuiden moest dat via de
Oudegracht of de Boompoortbrug gebeuren. In 1954 werd besloten de Schelphoek en de
Zandersbuurt te dempen. De Vereniging “Oud Alkmaar” had nog wel bezwaar aangetekend, maar voor
cultuurhistorie was bij infrastructurele werken toen geen ruimte. In 1957 werd in het verlengde van de
inmiddels sterk verbrede Limmerhoek een nieuwe Zoutkeetbrug aangelegd. Deze gesloten brug
betekende het einde van de woonboten in de Oudegracht die er toen verspreid lagen. Alle woonboten
werden geconcentreerd in de Turfmarkt en Baansingel. Er is nog een foto bekend, waarbij de nieuwe
Zoutkeetbrug al gereed is en de kleine huisjes naast de Zoutketen nog niet gesloopt waren. De
doorbraak naar de Vondelstraat werd pas in 1960 afgerond. Door deze doorbraak kwam de wijk los te
liggen van de binnenstad, hetgeen de ontwikkeling van het bedrijventerrein versterkte.
Al in 1948 werd weer een deel van het park aan de
Baansingel opgeofferd. Ditmaal ten gunste van de
firma Pels voor de bouw van een orgelfabriek. Dit
gebouw was trouwens van een opmerkelijke
kwaliteit. Het was een kloek gebouw in de toen
gebruikelijke Delftse school-stijl van de Alkmaarse
architect D.S. de Boer. De Historische Vereniging had
graag gezien dat de orgelstelzaal van dit gebouw
met de opvallende hoge ramen met ruitmotief
behouden zou worden.
Ook de Nederlandse Machinefabriek Alkmaar (NMA) Het in 2005 gesloopte gebouw dat oorspronkelijk voor
de orgelfabriek van Pels gebouwd werd in 1948 op de
werd in het begin van de 50er jaren fors uitgebreid.
groenstrook langs de Baansingel

Het Wolfpad vanaf de Compagniestraat en het
Raaksje werd aan de openbaarheid onttrokken en er
verscheen in twee fasen een nieuw fabriekscomplex
met de karakteristieke sheddaken (asymmetrischeof zaagtand-daken). In 2004 zijn deze gebouwen
gesloopt. Na de overname van het bedrijf door
Philips werd er in 1969 nog een nieuw hoofdgebouw
aan het complex toegevoegd.
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Eveneens gesloopt in 2005 de karakteristieke
sheddaken hal van MNA en rechts de scheepswerf

Dit gebouw werd gebouwd op de plaats waar het Raaksje lag, een woonwijkje oostelijk van de
Zanders-buurt. De ingang was inmiddels van Voormeer verplaatst naar de hoek
Zandersbuurt/Schelphoek. Naast de NMA was met name Eriks bepalend voor het gezicht van de
Schelphoek. De constante groei van dit bedrijf betekende in een aantal fasen grond- en
opstalverwerving en nieuwbouw. Het gezicht van de kleinschalige vooral negentiende eeuwse
gevelwand werd in 1962 voor het eerst geweld aangedaan toen op de hoek van de Turfmarkt en de
Voormeer het nieuwe hoofdkantoor voor Eriks gebouwd werd. In 1968 werd het oude pand van
Eriks, dat in 1924 gebouwd was, gesloopt tezamen met de drie gevels aan de oost-zijde daarnaast.
Architect Tauber ontwierp een nieuw functioneel gebouw, dat we naar de huidige maatstaven nooit
meer op zo’n plaats zouden neerzetten. Terwijl andere bedrijven in de jaren 70 massaal naar de
ruimere bedrijventerreinen in de periferie trokken investeerde Eriks rustig door in het
Schelphoekgebied. Eind jaren tachtig werd er zelfs nog een geheel nieuw magazijn gebouwd aan de
zuidzijde van de Schelphoek. Je vraagt je af waarom toen niet de beslissing is genomen die men een
aantal jaren terug wel nam: grootschalige en efficiënte nieuwbouw in de Boekelermeer.

De investering in de jaren 80 betekende afbraak van het prachtige pand van De Wolf en Peereboom,
waarover in het vorige hoofdstuk is geschreven. Anderzijds betekende het ook het behoud van de
Zoutketen. Na een uitgebreide restauratie van het voorgebouw en de vroegere woning van Bosman
vestigde Eriks hier haar informatiecentrum. Ook de karakteristieke gemetselde schoorsteenpijp op
het binnenterrein kon hersteld worden. Het pand was daarvoor ernstig in verval en was na de oorlog
ook nog in gebruik geweest als meubelfabriek voor Eecen. De zoutopslag van voor de oorlog had het
pand erg aangetast.
Naast het Schelphoekgebied behoort ook de strook grond tussen Baanpad en Baansingel tot het
plangebied, hoewel het feitelijk deel uitmaakt van de wijk ‘Oud Overdie’. In dit gebied stonden in
2003 nog twee interessante gebouwen. Ten eerste het wit gepleisterde 19e eeuwse monumentale
pand met mansarde kap direct bij de Boompoortbrug. Voor het huis zien wij nog de oorspronkelijk
breedte van het water. Het pand had helaas geen monumentale status en door de slechte
bouwkundige staat bleek behoud
niet mogelijk. Het andere
belangrijke pand uit oogpunt van
cultuurhistorie is de scheepswerf
op de Hoek van de Baansingel. In
de fase van de Klankbordgroep kon
hier het belang van behoud
succesvol worden
beargumenteerd, maar later in het
planproces sneuvelde het pand
alsnog.
Gezicht vanaf het Zeglis op de Boompoortbrug met rechts de woning die als
waardevol werd aan gemerkt in de Cultuurhistorische inventarisatie in 2001,
maar toch gesloopt werd
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7. De jongste voorgeschiedenis
In 2000 werd publiekelijk bekend dat Eriks de Voormeer zou verlaten. De groei en de logistiek van
het bedrijf maakte het noodzakelijk te zoeken naar een nieuwe locatie in de omgeving van Alkmaar.
Uiteindelijk is dit de Boekelermeer geworden. De panden van Eriks werden over gedaan aan ‘de
Eendragt’, een projectontwikkelingsmaatschappij die gevormd werd door Woonwaard en Bouwbedrijf Tervoort en bouwbedrijf/ontwikkelaar Van der Gragt. Ondertussen waren de reeds leegstaande panden van de NMA al overgenomen door HBG projectontwikkeling (nu BAM). Deze partijen
hebben tezamen met de gemeente Alkmaar de ontwikkeling van het gebied opgepakt.

Impressie van de gewenste transformatie van de Schelphoek naar woonwijk door de groep BBA in 2001 (tek. Jan Roobeek)

Ook vanuit de bevolking kwamen al snel nadat bekend was dat Eriks de Voormeer zou verlaten
ideeën en suggesties naar voren. De roep om parkeerruimte vanuit het dichtbebouwde oostelijk
stadsdeel was groot. In 2001 presenteerde de BBA (Jan Roobeek) al, zoals hij dat zelf noemt een
droomvisie voor het gebied, met het herstel van de oude waterstructuur en een grote parkeergarage
onder het grootste deel van het gebied. De Gemeente Alkmaar wilde echter pas met een visie naar
buiten komen nadat het in 1999 opgestarte project “revitalisering Oostelijke Kanaaloevers” met een
vastgestelde structuurvisie zou zijn afgerond. Het project Oostelijke Kanaaloevers ging over het
gehele gebied van Friesebrug naar Leegwaterbrug, in welk gebied zich allerlei ontwikkelingen zouden
gaan voordoen of al in gang gezet waren en die om een samenhangende visie en onderlegger
vroegen. Één van de deelgebieden daarvan was de Schelphoek. Een begeleidingsgroep boog zich
over het concept Kanaaloeverplan en
schaarde zich breed achter de visie dat
het Schelphoekgebied een woonwijk
zou moeten worden. Het advies van de
groep werd in 2001 aan het college
gepresenteerd. Wat betreft de
Schelphoek stelde groep, dat “aandacht
moet worden gegeven aan de
mogelijkheden om de historische
grachtenstructuur terug te brengen en
de groenstructuur langs de Baansingel
door te trekken”. Vlak daarna
presenteerde de afdeling
Monumentenzorg en Archeologie van
de Gemeente een uitgebreide en zeer
goed gedocumenteerde
cultuurhistorische waardeverkenning
voor het plangebied Schelphoek.
Plattegrond uit cultuurhistorische waarde verkenning met
monumenten en beeldbepalende panden
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In een startnotitie van begin 2002 stelt
de Gemeente dat deze cultuurhistorische
verkenning als vertrekpunt en
inspiratiebron zou moeten dienen voor
de planontwikkeling! Bedoeling was het
planontwikkelingsproces te laten sturen
door een stuurgroep bestaande uit
vertegenwoordigers van beide
projectontwikkelingsmaatschappijen en
de Gemeente en het project te laten
beoordelen en preadviseren door een
nog samen te stellen begeleidingsgroep.

8. De eerste planvorming

Volume studie plan Urhahn I in 2003

Voor de planontwikkeling werd door de
stuurgroep een stedenbouwkundig
bureau ingeschakeld, Bureau Urhahn
Urban Design uit Amsterdam. Dit bureau
stelde een ontwikkelingsvisie, ‘een
Havenkwartier voor Alkmaar’, op die in
februari 2003 werd gepresenteerd. Het
was een stedenbouwkundig plan met
volumestudie naar drie categorieën
woningen.
De Historische Vereniging Alkmaar (HVA)
had felle kritiek op de visie. Het was op
zich juist dit gebied te bestempelen als
een havenkwartier, maar de wijze
waarop hier vorm aan gegeven was, stond haaks op de kans om van dit gebied weer een deel van de
binnenstad te maken. Ook werd nauwelijks geprofiteerd van de kansen die de cultuurhistorie bood
om via behoud door ontwikkeling weer een Schelphoek te creëren, die een duidelijke link had met de
rijke geschiedenis van dit gebied. De kritiek werd puntsgewijs als volgt samengevat :
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De mogelijkheden van de cultuurhistorische verkenning zijn niet benut in het plan.
Doordat alle (openbare) ruimte aan de randen van het plangebied is gesitueerd, ontstaat in
het binnengebied een krappe situatie met weinig vrije zichtlijnen, hetgeen de woonkwaliteit
negatief beïnvloedt.
Er is geen rekening gehouden met het feit dat de Turfmarkt deel uit maakt van het
beschermd stadsgezicht.
Het volumeblok hoek Turfmarkt/ Voormeer detoneert op deze plaats en veroorzaakt evenals
de huidige kantoorpanden van Eriks juist een breuk tussen binnenstad en het te handhaven
nog authentieke deel van de Voormeer-grachtenwand.
Het binnenstedelijke principe van gesloten bouwblokken wordt te weinig toegepast.
De keuze om extra water aan de Singelzijde te creëren in plaats van de gedempte historische
waterloop Schelphoek-Zandersbuurt in het plan te betrekken wordt onvoldoende
beargumenteerd. Door een centrale waterloop ontstaat meer kans op wonen met zicht op
water, hetgeen de woonkwaliteit in het hart van het gebied zou vergroten.
De Singel houdt in het plan van Urhahn bij de Vondelstraatbrug abrupt op een lommerrijke
groene oever te zijn als herinnering aan de aarden wallen die vroeger de stad omsloten. In de
planvorming wordt met kademuren en met gebouwen tot in het water gewerkt, terwijl dit
geen enkele relatie heeft met de vroegere aarden wallen. Het is een gemiste kans om de
groene gordel om de oude binnenstad niet door te zetten en als het ware deze wijk weer te
laten omarmen als deel van de huidige binnenstad.



Ook de samenhang met de woningen van de omringende straten in Oud Overdie is meer
gebaat met een groene Singelgracht. Hetzelfde geldt voor de woonbootbewoners.
In het plan worden panden gesloopt, die op dit moment nog geen eigendom zijn van de
projectontwikkelaars en waarvoor de noodzaak tot sloop nog geenszins is aangetoond en
bovendien als waardevol zijn aangemerkt in de cultuurhistorische verkenning.

9. Alternatieve Visie
Omdat de HVA vond dat de
ontwikkelingsvisie van stedenbouwkundig bureau Urhahn niet de cultuurhistorische mogelijkheden had benut
die het gebied in zich heeft om hier
weer een volwaardig stuk binnenstad
van te maken is een alternatieve visie
ontwikkeld om te komen tot uitgangspunten voor een definitief stedenbouwkundig plan. Die visie beoogde geen
volledige volumestudie te zijn. Het
moest vooral gezien worden als studie
om tot een andere gebiedsindeling te
komen met ongeveer gelijkwaardige
volumes, maar met meer respect voor
de cultuurhistorische waarden in het
gebied. Daarbij werd een historische
onderlegger gebruikt om de in 1954
Visie HVA op gebiedsontwikkeling in de Schelphoek waarbij rood de
bestaande te handhavenbebouwing en oranje nieuwe bebouwing
gedempte grachten weer terug te
brengen. Omdat de gemeente duidelijk
had aangeven de Cultuurhistorische Waardeverkenning te willen gebruiken bij de planontwikkeling is
door de HVA op een meer Belvedère-achtige wijze naar het gebied gekeken en de cultuurhistorie als
inspiratiebron gebruikt. De visie werd publiekelijk gemaakt na de startbijeenkomst van de
Begeleidingscommissie Schelphoek (maart 2003).

10. Uitgangspunten gebiedsindeling op basis van cultuurhistorische waarden
Nu hebben we in dit gebied te maken met meerdere lagen cultuurhistorie die elkaar overlappen en
opvolgen. De overheersende cultuurhistorische laag is die van woon-werkgebied, gewonnen op het
water van de Voormeer en die van stadswallen welke vanaf ca. 1580 tot ca. 1825 langs de rand van
dit gebied hebben gelegen. Door de demping van de Schelphoek in 1954 en de aanleg van de Korte
Vondelstraat in 1961 heeft het gebied haar oorspronkelijke karakter verloren. Dit waterrijke karakter
zou kunnen worden teruggebracht en als cultuurhistorische basis kunnen dienen voor de
ontwikkeling van een eigentijdse binnenstadswijk waarin de nog slechts beperkt aanwezige
historische bebouwing zorgvuldig zou moeten worden ingepast. Basis van de visie was eigentijds
herstel van de historische waterloop Schelphoek-Zandersbuurt en de lommerrijke vestingstructuur
van de Singelgracht. Dit sloot ook aan bij het advies van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg (nu
RCE), die begin 2002 adviseerde de volgende keuzes uit de cultuurhistorische waardeverkenning te
maken als onderlegger voor een eigentijdse ontwikkeling:
1.
De vestingstructuur versterken
2.
De samenhang met het historisch havenfront
aan de Bierkade (met handhaving van het
historische deel van de Voormeer-gevelwand)
terugbrengen
3.
Waterstructuur Turfmarkt, Schelphoek en
Zandersbuurt
4.
De achterkantsituatie aan de vestinggracht.
Aandacht werd door de RCE gevraagd voor
achterkant aan de vestinggracht zoals hier aan
de Baansingel na sloop van de bebouwing.
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11. Advies begeleidingsgroep
De opdracht voor de begeleidingsgroep Schelphoek was beperkt, doordat er slechts één
ontwikkelingsmodel voorlag. In feite had de begeleidingsgroep geen keuzemogelijkheden meer,
anders dan aanvullende voorwaarden en wensen te stellen. Vanuit de Begeleidingsgroep is sterk
aangedrongen op meer historische context in de planontwikkeling. Met name voor het doortrekken
van de groene singel lag er een eensluidende prioriteit. Daarnaast gaven de bewonersgroepen sterke
prioriteit aan de optimalisatie van de voorgenomen parkeergarage.
De voornaamste conclusies van het advies van de begeleidingsgroep waren:
 Schelphoek moet een waterrijke woonwijk worden met inachtneming van de directe eenheid
met de binnenstad. Dit laatste in tegenstelling tot de visie van Urhahn, waarin het gebied
wordt aangeduid als een op zich zelf staande wijk, een “havenkwartier”.
 Voortzetting van de groene Singelrand om de binnenstad wordt breed gedragen zij het dat
de Historische Vereniging, in tegenstelling tot de bewoners van de woonboten aan de
Baansingel, ernstig bezwaar heeft tegen de geledingen die in de Singel zijn voorzien.
 Over de uitbreiding van het watergebied door een gracht wordt verschillend gedacht omdat
bewonersgroepen andere prioriteiten stellen, maar meer relatie tot de historische
kwaliteiten van het gebied wordt belangrijk geacht.
 Wat betreft de inrichting van de openbare ruimte wordt geadviseerd aan te sluiten bij het
Beeldkwaliteitplan Binnenstad en een relatie te leggen met voormalige aarden vestingwallen.
 Er wordt aandacht gevraagd voor een verticale parcellering van de gevelwanden en een
gevarieerd woning aanbod, waarbij wordt gesteld dat gesloten bouwblokken de sociale
veiligheid verhogen en de relatie met de binnenstad benadrukken.
 Er wordt een uiterste inspanning gevraagd voor handhaving van beeldbepalende panden.
De wethouder RO nam in augustus 2003 het advies met dankzegging in ontvangst. Er zou rekening
mee gehouden worden bij het opstellen van
het Masterplan.

12. Het eerste masterplan
De leden van de begeleidingsgroep waren dan
ook sterk verbaasd over het ‘concept
Masterplan Schelphoek’, waarin buiten de
optimalisatie van de parkeergarage niets van
het uitgebreide advies van de begeleidingsgroep was terug te vinden. Pas na de
presentatie over de planontwikkeling voor het
Schelphoekgebied door de HVA in mei 2004
kwam er vanuit de raad enige oppositie tegen
de planvorming, op grond waarvan de
verantwoordelijk projectwethouder Victor
Kloos toch nog een extra onderzoek naar de
mogelijkheid van een gracht op basis van de
historische context gelastte. Ondertussen
hadden alle deelnemende partijen aan de
begeleidingsgroep kritische inspraakreacties
op papier gesteld. Het gebrek aan consensus
wreekte zich en het project vertraagde
wederom. In januari 2005 werd het onderzoek
naar de gracht en het definitieve Masterplan
gepresenteerd. Groot was de teleurstelling,
dat ook nu het plan niet gewijzigd was en dat
gesteld werd dat een gracht erbij te duur zou
worden. De HVA heeft daarop een
alternatieve visie via een PowerPointpresentatie aan de raadsfracties voorgelegd,

Masterplan Urhahn waarin meer groen langs de Singel dan in
het eerste plan (de ontwikkelingsvisie)

Het alternatief van de HVA met gracht en groene Singel met
gelijke volumes
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waarbij een gracht financieel wèl mogelijk
zou zijn, als tegelijkertijd het plan voor de
waterinham aan de Baansingel zou worden
losgelaten. Alle partijen hadden immers
steeds gepleit voor een groene Singel.
Uiteindelijk heeft dit ertoe geleid dat alle
raadsfracties unaniem achter het idee gingen
staan dat slechts met een geringe
kostenstijging een gracht mogelijk zou zijn, als
het plan aan de zuidzijde zou worden
aangepast. De wethouder stelde daarop voor
een workshop te organiseren waarvoor ook
de HVA werd uitgenodigd. Onder bepaalde
voorwaarden bleek toen een gracht mogelijk
te zijn met een goede verhouding tussen
Het bijgestelde Masterplan Urhahn na de positief verlopen
water en kaden, indien het warmtenet niet
workshop over het aanbrengen van een gracht in de Schelphoek
onder het straatprofiel zou worden verwerkt. In een extra raadscommissievergadering d.d. 27 januari
2005 is uiteindelijk een plan gepresenteerd, dat uitgaat van een gracht, die geïnspireerd is op de in
1954 gedempte Schelphoek. De raad reageerde euforisch!

13. Bestemmingsplan, welstandscriteria en architectonische schetsplannen
Na de vaststelling van het gewijzigde masterplan met het terugbrengen van de historische gracht
moesten de uitgangspunten geborgd worden in een bestemmingsplan en in welstandscriteria.
Wederom werd duidelijk dat het aansluiten bij de
historische binnenstad en het interpreteren van
de cultuurhistorische waarden niet begrepen
werd door het stedenbouwkundige bureau. De
adviezen werden genegeerd om het
Beeldkwaliteitplan Binnenstad te volgen en de
gewenste parcellering vast te leggen in het
verschil in goot- en nokhoogte en de toepassing
van een kap op grond gebonden woningen
verplicht te stellen. Ondanks zienswijzen en
inspraak van o.a. de HVA werden deze
elementaire zaken niet overgenomen. Het werd
de politiek pas duidelijk toen de eerste
schetsplannen van de beoogde
appartementengebouwen en grondgebonden
woningen werden ingediend. Bijna overal zocht

Impressie van de voorgestelde bebouwing aan de Singelrand

men volumemaximalisatie hetgeen leidde tot
platte afgedekte modernistische gebouwen,
waarbij sommige zelfs door materiaalgebruik
afweken van de vastgestelde welstandscriteria.
Het gevolg was schaalvergroting en controversiële
architectuur die geenszins aansloot bij de
historische binnenstad. Er kwam actie vanuit de
bevolking, er werden vele ingezonden brieven
geplaatst. Bewonersgroepen kwamen met
voorbeelden, waaruit bleek dat historiserende
bouw passender zou zijn. Dat was juist niet wat de
HVA beoogde, want eigentijds kan met strikte
regels voor kapvormen, parcellering en
materiaalgebruik goed harmoniëren in de schaal
Impressie van de voorgestelde bebouwing aan de Turfmarkt
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en maat van de historische stad!
Het betrof zaken waarop al gewezen was bij de
zienswijzereactie op het bestemmingsplan en
voor de welstandscriteria. Het was duidelijk dat
raadsleden voorbeelden nodig hadden om de
toevoeging van dergelijke criteria en regels te
amenderen. Nu leidde dat tot een door alle
partijen ondersteunde opdracht aan het college:
 de beeldkwaliteit van het gepresenteerde
plan Schelphoek zodanig te wijzigen op een
speelse en creatieve manier uitgaande van
de gemaakte opmerkingen van fracties en
bevolking
 het gevelbeeld te laten aansluiten bij de
Alkmaarse schaal en sfeer, waarbij rekening
wordt gehouden met het noodzakelijk
bouwvolume
Deze oproep had voor de HVA het positieve
gevolg dat nu beter geluisterd werd naar de
inspreekreacties, hetgeen leidde tot verwerping
van de welstandscriteria voor andere
inbreiplannen indien de voorwaarden voor
parcellering niet duidelijk waren. De noodzaak
van verschil in nokhoogte en goothoogte was nu

Impressie bebouwing Singelrand voor en na de bijstelling
van het Masterplan en de welstandscriteria in 2007

duidelijk geworden om tot een geparcelleerd
gevelbeeld te komen.

14. Bijstelling masterplan
Naast de protesten over de niet bij de binnenstad
passende architectuur bleek ook het
woningbouwprogramma, dat voornamelijk uit
appartementen bestond, niet meer aan te sluiten
bij de vraag. Dat bleek na een onderzoek dat in
opdracht van de BAM was uitgevoerd. De BAM
verzocht de plannen te wijzigen. Onder leiding van
de eigen stedenbouwkundige van de gemeente,
Frank Bakker (overleden in 2009) is begin 2007 tot
een nieuw Masterplan gekomen, waarin het
oorspronkelijke uitgangspunt dat de
Het nieuwe Masterplan (F. Bakker) met nu grondgebonden
cultuurhistorische waardenkaart het vertrekpunt
woningen langs de Singelgracht. De peilen waren entrees
van de planontwikkeling zou moeten zijn veel beter voor de parkeergarage.
tot zijn recht komt dan in het eerder vastgestelde
plan. Daarbij verdwenen de
appartementengebouwen aan de Singelrand en de
waterinham vanuit de Singel. Er kwamen meer
grondgebonden woningen waardoor er minder
wateroppervlakte in de wijk kwam. De gracht
werd als drager van de ruimtelijke kwaliteit nu
belangrijker in het plan. De historische oeverlijn
van de Singel werd nu gerespecteerd en er zouden
groene tuinen komen langs de Singel. Weliswaar
Meer ruimte voor de historische Boompoortbrug
geen openbaar groen zoals op andere plaatsen
langs de Singelgracht, maar wel een ‘zachtere scheiding tussen water en steen en tussen de
bebouwing en de woonboten, die aan de buitenzijde van de Singel liggen.
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Er kwam meer aandacht voor cultuurhistorie in
het plan en de historische Boompoortbrug kreeg
meer ruimte en zou worden gerestaureerd
waarbij ook de oude hamei (waarvan de beelden
bewaard zijn gebleven) in ere zou worden
hersteld. Winst was vooral, dat in het Masterplan
2007 werd opgenomen dat de inrichting van de
openbare ruimte volgens het Beeldkwaliteitplan
Binnenstad zou plaatsvinden.
De architecten van de niet bij de binnenstad
passende ontwerpen werd de wacht aangezegd
Impressie woningen aan de gracht (Klunder Architecten)
en er werden door de projectontwikkelaars
nieuwe architecten geselecteerd. De
welstandscriteria voor het gebied werden
aangepast met meer aandacht voor parcellering.
De klankbordgroep was positief over de
aanpassing van het masterplan. Verder
constateerde de groep dat met de aanpassingen
voor een belangrijk deel tegemoet werd gekomen
aan de bezwaren van de klankbordgroep tegen
het oorspronkelijke plan. De voorgestelde
bebouwing van het zuidelijk deel met
grondgebonden woningen in plaats van
Impressie woningen aan de gracht (FKG Architecten)
appartementen betekende naar de mening van de
klankbordgroep een aanzienlijke kwalitatieve verbetering. Ook de nieuwe schetsontwerpen van de
zes architectenbureaus voor de diverse bouwblokken werden in het algemeen als een grote
verbetering ervaren ten opzichte van de oorspronkelijke ontwerpen. De toezegging van de zijde van
de gemeente Alkmaar dat voor de inrichting van het gebied het Beeldkwaliteitplan Binnenstad zou
worden gehanteerd werd belangrijk gevonden voor de kwaliteitsborging.

15. De principes van de historische binnenstad
Er bleef wel kritiek op de hoogte van de bebouwing aan de Turfmarkt: 22 meter is een hoogte in de
binnenstad, die niet bij Alkmaar past! Formeel stond de hoogte niet meer ter discussie, omdat dit in
het bestemmingsplan van 2006 was vastgesteld, maar toch werd de projectontwikkelaar opgeroepen
de hoogte met minimaal één bouwlaag terug te brengen naar een maximale hoogte van 19 meter.
Dat is nog steeds 4 meter hoger dan Eriks vroeger was! De geparcelleerde architectuur was uiteraard
een verbetering ten opzichte van het oude plan, maar de traditioneel ogende eigentijdse
‘grachtenpanden’ hadden een maat die zelfs in Amsterdam relatief hoog zou zijn.
Appartementen ‘De Havenmeester’
aan de Voormeer hoek Turfmarkt
(Zeeman architecten)
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De HVA had nog wel kritiek op de
welstandscriteria. Die vonden zij nog teveel op
twee gedachten hinken. Waar er een duidelijke
keuze werd gemaakt voor verbinding met de
binnenstad moest je ook de principes van het
Beeldkwaliteitplan Binnenstad hanteren. Dat
betekende, dat voor grondgebonden woningen
een verschil tussen goot- en nokhoogte expliciet
moest worden voorgeschreven. Er was vooral
bezwaar (bij wie) tegen de bepaling dat een
eventuele kap binnen de maximale bouwhoogte
moest worden opgelost. Optisch is een pand met
een goot op bijvoorbeeld 10 meter en nok op 14
meter ‘lager’ en minder massaal dan een pand
met een plat dak op 12 meter. Er zou derhalve
een ’premie’ moeten staan op het bouwen met
een kap. Om bestaande rechten te respecteren
zou je moeten stellen dat een plat dak wel mag,
maar dat met een kap de maximale nokhoogte
overschreden mag worden.

16. Historische en ruimtelijke kwaliteit

Impressie en realisatie van woningen aan de Voormeer.
De gesuggereerde hoogteverschillen zijn niet gerealiseerd

Inmiddels was in 2008 de planontwikkeling ter hand genomen, maar werd de procedure die zou
moeten leiden tot het vaststellen van het bestemmingsplan Schelphoek-Zuid niet afgerond (Noord
bleef ook binnnen het gewijzigde Masterplan ongewijzigd). In 2011 werd de procedure weer
opgestart en is het ontwerp-bestemmingsplan Schelphoek-Zuid ter inzage gelegd. In de periode
tussen het voorontwerp en het ontwerp-bestemmingsplan zijn de nieuwe Wro (Wet op de
ruimtelijke ordening ) en de Wabo (Wet administratieve bepalingen omgevingsrecht) van kracht
geworden. Dat leidde tot een andere opzet van het bestemmingsplan.
Binnen de Wabo zijn ruime mogelijkheden om vooral aan de achterzijde vergunningvrij bij te
bouwen. Daar het Schelphoekgebied geen beschermd stadsgezicht is ontstond de kans dat juist langs
de Singelrand verrommeling zou kunnen ontstaan door eigen schuurtjes en aanbouwen. De HVA
drong aan op maatregelen om de regie wat betreft de ruimtelijke en historische kwaliteiten in de
hand te houden.
Er kwamen op grond van het gewijzigde Masterplan nu grondgebonden woningen met korte privétuinen langs de Singel en er ontstond daardoor de kans dat deze historische rand toch een groen
karakter zou krijgen. Omdat de woningen aan de Singelrand eigenlijk twee ‘voorzijden’ hadden,
waren in het Masterplan bijzondere, kwalitatieve maatregelen opgenomen o.a. dat de rand een
doorlopende steiger zou krijgen en daarboven een gemetselde walmuur of keerwand.
In het Masterplan was daartoe de volgende motivering opgenomen:
“Gekozen is nu om de continuïteit van de
Singelrand te accentueren door realisering van
een steiger dicht langs het water. Deze steiger
vormt als het ware de verwijzing naar de
onderwal die bij vroegere vestingwerken werd
aangelegd. De steiger zal niet openbaar
toegankelijk zijn , maar onderdeel uitmaken van
de buitenruimte van de woningen. De overgang
van steiger naar de buitenruimte van de
woningen wordt vormgegeven door het maken
van een muur. Enerzijds vormt deze een knipoog
naar de oude vestingmuur (samen met de
bebouwing en de steiger) en anderzijds draagt
deze bij aan de versterking van de visuele
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continuïteit van de Singelrand. Het inrichten van
het gebied tussen singel en woning zal in het
ontwerp van de woningen worden
meegenomen”.
Door middel van de afbeelding hiernaast werd in
het Masterplan aangegeven hoe de beeldkwaliteit van de Singelrand zou kunnen worden.
Tot grote verbazing van de HVA bleek dit
voornemen niet vertaald te zijn in het
bestemmingsplan, terwijl de afwerking van de
Singelrand cruciaal is voor de ruimtelijke- en
Schetsontwerp voor de woningen aan het Baanpad met
cultuurhistorische kwaliteit van het gebied.
tuinen langs de singel ( architect Attika)
Indien dit voornemen niet gerealiseerd zou
worden, zou er een wildgroei van verschillende steigers, opgehoogde tuinen met keermuren en
schuurtjes kunnen ontstaan. Er waren wel degelijk maatregelen mogelijk èn noodzakelijk om de
wildgroei van oeververhogingen, veranda’s en schuurtjes tegen te gaan. Juist het mee ontwikkelen
van lage steigers en walmuren zou eigen bouwsels kunnen voorkomen.
Naast de eis vast te houden aan het mee ontwerpen en realiseren van uniforme steigers en
gemetselde muren waren de volgende maatregelen denkbaar:
a. Geef de rand langs de singel de bestemming ‘Water’, waar alleen een lage beschoeiing of
steiger mogelijk is. Zo’n rand zou ca. 1,5 meter kunnen zijn.
b. Geef de strook grond achter 2,5 meter vanaf de woningen de expliciete bestemming ‘tuin’,
waar op grond van bestemmingsplanbepalingen geen bouwwerken mogelijk zijn.
c. Geef de rand van de Singel bij de dubbele bestemming ‘Cultuurhistorie’ beperkingen in de
juridische bepalingen ten aanzien van
bouwen.
Het beperken van vergunningvrije bouwwerken is
op deze manier wel degelijk mogelijk. Er zijn in
andere gemeenten inmiddels voorbeelden
ontstaan op dit gebied. Het zal niet mogelijk zijn
vergunningvrije aanbouwen van 2,5 vanuit de
achtergevel te voorkomen. Maar ten aanzien van
de plaats van vergunningvrije schuurtjes,
blokhutten en bergingen zijn wel degelijk
beperkende maatrelen mogelijk om regie over de Gerealiseerde woningen langs de Singelrand, gezien
vanaf de Boombrug. Historisch gezien had hier een
situering te blijven voeren. In ieder geval zijn de
groen talud passender geweest
vergunningvrije bouwwerken ex art 3 Bor door
een strak bestemmingsplan te voorkomen.
Er werd ook nog op gewezen, dat de Singel een
Rijksmonument is en dat dit op zichzelf al een
reden is dat er direct grenzend aan de Singel niet
zonder meer gebouwd mag worden. De
monumentale waarde van een dergelijk
monument wordt immers niet gevormd door het
water, maar door het water in combinatie met
oevers en bruggen.

17. Bruggen en kades
In het plangebied ging het om drie nieuwe
bruggen en een bestaande brug (de Boombrug),
waarvan de geplande brug over de Singel later
verviel. De nieuwe bruggen zijn eigentijds en daar
is in dit deel van de Binnenstad in beginsel geen
bezwaar tegen. Het ontwerp is ingetogen,
Appartementen (architect BBHD) aan de gracht met brug
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anoniem, maar niet bijzonder. Er is geen
architectonische relatie met de bebouwing.
Gemist wordt de ambitie die uit het Masterplan
2007 bleek. Het zouden ook bruggen in een
willekeurige nieuwbouwwijk kunnen zijn. Het
grootste bezwaar is dat de bruggen geen
bruggenhoofd of aanzet hebben in het
straatprofiel. De walmuur loopt op de zelfde
hoogte door. Een van de principes in de
binnenstadsgrachten is dat de walkant flauw
oploopt naar de aanzet van de brug. Meestal
wordt ook de kade op dat punt iets breder. Nu is
het effect dat de brug op een toevallige plek in
de kade lijkt te komen. De doorvaarthoogte is
daardoor zeer beperkt, wat versterkt wordt
doordat de bruggen slechts licht getoogd zijn.
De HVA adviseerde een beperkt ‘bruggenhoofd’
toe te passen door de kade ter plaatse van de
Boven het ontwerp van de autobrug bij het Raaksje en
bruggen in de gracht minimaal 50 cm te
onder de gerealiseerde voetgangersbrug bij de Turfmarkt
verhogen. Essentieel werd gevonden dat de
bruggen over de nieuwe gracht duidelijke brughoofden krijgen door een oplopende en zo mogelijk
verspringende kademuur. De brughekken zouden ook minimaal een meter op de kade moeten
doorlopen (omzetten). HVA was van mening dat alleen van de bruggen (met het bekende Alkmaarse
witte hekwerk) volgens het Beeldkwaliteitsplan Binnenstad afgeweken zou mogen worden als de
eigentijdse brug een duidelijk toegevoegde waarde heeft. Helaas heeft deze zienswijze niet tot
planbijstelling geleid, ondanks het feit dat de welstandscommissie wel een positief advies gaf.

18. Conclusies
Als we de wijk thans bekijken en vergelijken met
de situatie van voor 2000 zien we een grote
kwaliteitsverbetering. Maar direct valt ook de
schaalsprong op aan de oostzijde van de
Turfmarkt. De schaal van dit blok past ondanks
de parcellering niet bij de Alkmaarse binnenstad. De Schelphoekgracht is een door de
Historische Vereniging bereikte verbetering in
het plan met een verwijzing naar de historische De inrichting van de openbare ruimte sluit met uitzondering van
de bruggen wel aan bij de binnenstad getuige de lantaarnpalen.
onderlegger. Wel blijft het jammer dat de
bruggen over deze gracht niet refereren aan de principes van de bruggen in de binnenstad. Van een
brug in de binnenstad mag verwacht worden dat er een verhoogd landhoofd in de kade zichtbaar is
en dat er in de brug sprake is van een redelijke bolling. In het Masterplan werd zelfs gesuggereerd
dat de bruggen in de nieuwe gracht beweegbaar zouden worden om de gracht bij de passantenhaven
te betrekken.
Bij de woningen is door variatie in steensoort en verschillende gevelindelingen een geparcelleerd
beeld bereikt, maar het blijft teleurstellend dat de grondgebonden woningen in het gebied over het
algemeen plat afgedekt zijn en soms zelfs de aangekondigde (optische)niveauverschillen niet zijn
bereikt. Dat is toch een gevolg van te vrijblijvende bepalingen in het bestemmingsplan en welstandscriteria, die spreken over een voorkeur voor daken in plaats van dit expliciet voor te schrijven. De basis
blijft het verschil tussen goothoogte en nokhoogte in het bestemmingsplan. Daarmee wordt bereikt,
dat er variatie en individualiteit van de gevels gestimuleerd wordt en dat er aansluiting gezocht wordt
bij de historische karakteristiek van binnenstedelijk bouwen, ook bij eigentijdse huizen. Bij de blokken
woningen langs de Singelrand (die op dit moment nog gebouwd moeten worden) is op de plankaart
helaas met één bouwhoogte gewerkt (13 meter). Ondanks het afwisselende ontwerp voor deze
woningen, betekent het dat er een monoliet blok van 13 meter hoog kan ontstaan.
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Het bestemmingsplan geeft immers het recht om een bepaald volume te realiseren. De welstandscriteria kunnen dit niet voorkomen; die zijn ondergeschikt aan de bestemmingsplanbepalingen. In de
welstandscriteria staat, dat variatie gewenst is, maar vervolgens ook, dat een eventuele kap binnen
de bouwhoogte moet worden opgelost. Meestal is dan het gevolg dat er geen kappen worden
toegepast omdat dit duurder is voor de projectontwikkelaar en er dan minder volume gerealiseerd
kan worden.
In plaats van één bouwhoogte van 13 meter pleitte de HVA er dan ook voor, dat voor alle grondgebonden woningen een lagere goothoogte wordt gehanteerd (niveau van drie bouwlagen = ca. 10
m.) en dat als nokhoogte 15 meter wordt gehanteerd. Via een binnenplanse afwijking zou geregeld
kunnen worden, dat het College van B&W toestemming kan geven voor een hogere gevel, maar dan
kan zij tegelijk wel eisen stellen ten aanzien van de beeldkwaliteit in de zin van variatie in de
gevelhoogte. Aan de welstandscommissie zou in voorkomende gevallen advies gevraagd kunnen
worden of de afwijking past binnen de welstandscriteria. De Raad heeft in 2006 zelfs een raadsbrede
motie ingediend om tot meer variatie en kwaliteit in het gevelbeeld van de Schelphoek te komen.
Met een verschil in goot- en nokhoogte wordt dit krachtig gestimuleerd. Het is jammer, dat dit hier
niet is doorgezet.
Alkmaar heeft er een fraaie woonwijk bij gekregen, maar de schaal en uniformiteit van de huizenblokken leiden toch al snel tot de bevinding dat het gedroomde resultaat niet is bereikt. Het plan
leidt voor Alkmaar ontegenzeglijk tot een meerwaarde, maar de harmonie met de binnenstad en het
versterken van de cultuurhistorische aspecten had beter gekund! Om ambitie te vertalen in passende
ontwerpen zowel wat betreft gebouwen als openbare ruimte heb je naast goede architecten
stimulerende expliciete regels nodig. Het gebruiken van cultuurhistorische onderleggers in
bestemmingsplanbepalingen en welstandscriteria vraagt om specialistische kennis. Helaas is die hier
onvoldoende toegepast. De Schelphoek als ‘second-best-look’ !
De vraag uit de Introductie: “Is er uiteindelijk sprake van een eenheid met de historische binnenstad
of is er een conflictueuze schaalsprong ontstaan?” kan, als we naar het onderstaande dakenlandschap kijken, helaas niet positief beantwoord worden. Er is onvoldoende sprake van harmonie
met de historische binnenstad door een on-Alkmaarse schaalsprong. Aan de kwaliteit van de
advisering om dit te voorkomen, met name van de HVA, heeft het niet gelegen. Anderzijds, zonder
alle inspraak, de protesten en de advisering zou het plan van Urhahn zijn gerealiseerd. Laten we blij
zijn voor de stad, dat dàt niet is gebeurd. De Singelrand moet op dit moment nog bebouwd worden.
De schetsplannen waren hoopgevend. Laten we ervoor zorgen dat de kwaliteit passend blijft voor de
historische singelrand en dat er geen verdere concessies worden gedaan!
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Bijlage 1
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Bijlage 2
Plattegrond met straatnamen (geïnspireerd op de vroegere straatnamen)
en de namen van de woningbouwcomplexen
De kaart is een kwartslag gedraaid (het noorden is rechts)
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