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Duwtje 
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Koester  
deze mooie stad Ontfermen

Wie ziet niet dat Alkmaar een rijke historie 

heeft? Het Waaggebouw blinkt als de zon 

schijnt. Toeristen van verre vergapen zich 

aan de fraaie grachten. De vele pakhuizen 

worden bewonderd, oogstrelende 

koopmanshuizen gefotografeerd. 

Alkmaarders vinden het al eeuwenlang 

normaal om bijzondere prestaties te 

leveren.

 

Buiten de stad zijn we trots op het weidse 

landschap van drooggelegde Hollandse 

polders naast de duinen. Dat bracht ook 

Alkmaar welvaart. De harde werkers in de 

dorpen op en rond het Schermereiland 

voorzagen in hun dagelijks bestaan met 

landbouw, visserij en walvisvaart. 

We voelen ons thuis tussen al het 

vertrouwde erfgoed dat onze voorouders 

ons nalieten.

Waar nodig ontfermt Adapt zich over 

dit moois, waaronder meer dan 1300 

monumenten. Zoveel mogelijk erfgoed 

willen we met deze ideële stichting vitaal 

houden voor de huidige en toekomstige 

generaties.

Kwetsbaar erfgoed onder 
beschermende vleugels



Cultuurhistorie en 
duurzaamheid door 
levensduurverlenging

over Alkmaars erfgoed

Inventief en 
innovatief 

hergebruik 

Vooruit  
met erfgoed

Verleng 
de 

levensduur

Ontfermen
Behoud van waardevol erfgoed is ons doel, maar indien nodig wel via optimale 

aanpassing aan nieuwe tijden en nieuwe gebruikers. Want daaraan is te dan  ken 

dat er nog zoveel staat. Voor de eigenaren, huurders, exploitanten en overhe-

den kan hieraan worden bijgedragen door ons: vrijwilligers die professioneel be-

trokken zijn bij het architectonisch, bouw- en cultuurhistorisch Alkmaars erfgoed.

Thuis voelen 
tussen 

Alkmaars  
erfgoed



Emotionele waarde
We brengen de emotionele en cultuurhistorische waarde van erfgoed 

actief onder de aandacht van eigenaren, gebruikers, gemeente en 

provincie. Daarbij helpt dat we kennis, onderzoek en belangstelling 

onder een groter publiek bevorderen.

Functies  
en gebruikers 

vinden

Herbestemmen  
is samen lef tonen

Hergebruik
of 

herbestemming

Samen met 
eigenaar en 

overheid

Erfgoed
altijd meer  

dan vastgoed
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erfgoed



Koester de historie
Onze generatie is vandaag de dag inventief genoeg om te zorgen 

dat wat in eeuwen is opgebouwd een nog veel langere levensduur 

kan krijgen. Dit vinden we belangrijk vanwege de cultuurhistorie en 

omwille van duurzaamheid. Wij putten inspiratie uit talloze geslaagde 

en aansprekende voorbeelden zowel uit Alkmaar als uit binnen- 

en buitenland.

Omdat we hart hebben voor Alkmaar en 

ommeland maken we ons sterk voor behoud, 

via hergebruik of herbestemming van het 

lokale erfgoed. We kunnen dat niet alleen. 

U steunt ons op verschillende manieren: 

maak Adapt blij met een donatie. Deel uw 

kennis. Meld u aan voor onze nieuwsbrief. 

Of volg ons op Facebook. 

Kijk voor alle opties eens op adaptalkmaar.nl. 

Gun uw steun aan het mooie dat erfgoed 

kan bieden, nu en in de toekomst.

Vier wegen om 
Adapt te steunen

De kracht van 

dialoog

Overleg en soms 

pressie

meng je  
in de  

discussie



Adapt springt desnoods in de bres als belangrijk erfgoed wordt 

bedreigd in Alkmaar of in de voormalige gemeenten Koedijk, Oudorp, 

Schermerhorn, Zuid- en Noordschermer, Oterleek, Schermer, Graft, 

De Rijp en Markenbinnen. Heeft u weet van een waardevol object 

dat wordt bedreigd? Wij waarderen het zeer als u het bij ons meldt.

Stichting Adapt, herbestemming Alkmaars erfgoed

Aangemerkt als culturele Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI) door de Belastingdienst

Rabobank Alkmaar, rek.nr. NL52 RABO 036 05 70 623,  
ten name van de Stichting Adapt,  
herbestemming Alkmaars erfgoed

E-mail: communicatie@adaptalkmaar.nl

adaptalkmaar.nl

Adapt bedankt de sponsors voor deze brochure: ABCdV Tekst 

& Communicatieadvies, RAADHUIS.com te Oudorp, drukkerij 

MarcelisDékavé via stichting De Waaier. Fotografie: Eddo Carels, 

André Mus, Ritske Velstra, Mark Alphenaar (Regionaal Archief Alkmaar), 

Jorden Esser, André Bakker, Joyce Wenning (RAADHUIS), John Kerssens.

Productiecoördinatie Downtown Consultancy Alkmaar. 
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