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1.   Inleiding 
 
Adapt is een jonge erfgoedstichting, opgericht in 2012 door een groep betrokken Alkmaarders die 
herbestemming van kwetsbaar Alkmaars erfgoed naar een nieuwe rendabele functie de beste garantie 
vindt voor behoud. Behoud en hergebruik is van maatschappelijk belang vanuit oogpunt van 
duurzaamheid en cultuurhistorie. 
 
De gemeente Alkmaar is rijk aan karakteristieke en beeldbepalende panden en landschappen. 
Maatschappelijke veranderingen kunnen er in de loop der tijd toe leiden dat sommige panden hun 
oorspronkelijke functie verliezen. Functieverandering, sloop-nieuwbouw en herbestemming van 
panden is overal in de gemeente voortdurend aan de gang en hoort bij de dynamiek van de lokale 
vastgoedeconomie. Soms wordt daarbij de cultuurhistorische waarde van een bepaald pand (te) laag 
ingeschat, en wegen economische argumenten zwaarder dan het belang van hergebruik. Panden zonder 
monumentale status zijn daarbij kwetsbaarder dan panden die wel dergelijke bescherming genieten. 
Uit oogpunt van duurzaamheid kan sloop nooit de eerste optie zijn. 
 
Waar Adapt sloop-nieuwbouw beschouwt als een verlies voor het Alkmaars erfgoed, wil de stichting 
de keuze van de eigenaar en zo nodig de lokale politiek tijdig beïnvloeden ten gunste van hergebruik 
en zo nodig herbestemming. 
 
Het gebouwde en landschappelijke erfgoed van de gemeente Alkmaar is door ons gedefinieerd als 
‘panden en andere materiële zaken in het werkgebied waaraan de stichting bijzondere waarde toekent 
vanuit architectonisch of (cultuur-)historisch perspectief.’ Dit betekent dat Adapt zich zowel voor 
beschermde (monumentenstatus) als onbeschermde zaken (zonder monumentenstatus) kan inzetten. 
Die beoordeling is aan het bestuur, waarbij uit oogpunt van draagvlak heersende opvattingen in de 
publieke opinie in het oog worden gehouden, maar niet doorslaggevend hoeven te zijn. 
 
De stichting bevordert dat voor dit cultureel erfgoed een nieuwe functie wordt gevonden, waarmee een 
nieuwe rendabele exploitatie mogelijk wordt en de levensduur van het pand wordt verlengd.  
 
De missie van Adapt is in 2014 kort en bondig geformuleerd: 
“Adapt is een ideële non-profitstichting die levensduurverlenging bevordert voor Alkmaars erfgoed 
door nieuwe rendabele functies te vinden.”  
 
Adapt bestaat uit een stichtingsbestuur, omringd door een kring van sympathisanten op wie in 
voorkomende gevallen een beroep mag worden gedaan. Zij hebben passie voor Alkmaar en erfgoed als 
startpunt. Zij worden gedreven door de zucht om effectief te zijn bij het uitvoeren van de missie van 
Adapt. Effectiviteit motiveert iedereen ook om zich voor Adapt in te zetten. Vandaag de dag draait het 
dan om het vinden van gezamenlijke belangen met de eigenaar van het erfgoed en samenwerking met 
andere partijen om gemeenschappelijke doelen te bereiken. Zo wint niet alleen Adapt met 
herbestemming van Alkmaars erfgoed, maar ook de eigenaar en andere stakeholders.  
 
Een belangrijk thema in dit beleidsplan is daarom samenwerking. Samen met elkaar en met anderen. 
Adapt heeft veel te bieden, maar heeft ook samenwerking nodig om beter gehoord te worden, om te 
slagen met onze inzet. Met respect voor ieders, soms afwijkende mening. Binnen onze niche is het 
zoeken naar gelijkgestemden, met dezelfde passie, gedrevenheid en kwaliteit. Het is mede aan Adapt 
om in lijn met de doelstelling initiatieven aan te jagen, indien mogelijk in strategische 
samenwerkingsverbanden. Van belang daarbij is dat onze stem daarin procesmatig, facilitair zowel 
inhoudelijk als publicitair en indien mogelijk financieel ook doorklinkt.  
 
Het werk van het bestuur wordt gedaan door vrijwilligers die zich binnen hun mogelijkheden inzetten 
voor de stichting. In een beleids- en activiteitenplan moeten dus uit oogpunt van capaciteit keuzes 
worden gemaakt. Dit beleids- en activiteitenplan beschrijft de gemaakte keuzes voor 2016. 
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Samengevat wil Adapt in 2016 de volgende resultaten hebben geboekt: 
 
1.   Toegenomen bekendheid met de verhalen en achtergronden van gebouwen en landschappen, met 

name van de objecten op onze short- en longlist, die het de cultuurhistorische waarde geven en het 
tot erfgoed maken 

2.   Vergroting van het draagvlak van behoud en herbestemming van Alkmaars erfgoed bij politici, 
beleidsmedewerkers, pandeigenaren, betrokkenen en de Alkmaarse bevolking 

3.   Versterking en facilitering van de dialoog en samenwerking tussen lokale partijen om vanuit 
gezamenlijke belangen en doelen tot behoud en herbestemming van Alkmaars erfgoed te komen 

4.   Een substantiële bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat over behoud en herbestemming 
van Alkmaars erfgoed 

5.   Participatie in de beleidsvoorbereiding en beleidsvorming rond Alkmaars erfgoed bij overheden 
6.   Positieve media-aandacht voor behoud en herbestemming van Alkmaars erfgoed 
7.   De productie van een korte video over een object dat tot het Alkmaars erfgoed behoort, zodat dit 

verhaal wordt verspreid in kringen van jongeren en de waarde van cultuurhistorie wordt belicht; 
deze verspreiden via de (social) media van Stichting Stad en Adapt  

8.   Een excursie naar een voorbeeldproject voor herbestemming in den lande 
9.   Donaties, schenkingen en sponsoring tot een bedrag van 3.700 euro 
10.  Een of twee nieuwe bestuursleden voor de stichting Adapt 
  
 
2.   Doelstelling 
 
Het beleidsplan 2016 bevat een uitwerking van de doelstelling van de stichting, zoals verwoord in de 
statuten. Deze luiden volgens artikel 2: 
 
1.   het bevorderen van het behoud en het gebruik en het zo nodig assisteren bij het vinden van een 

herbestemming van panden en andere materiële zaken in het werkgebied waaraan de stichting 
bijzondere waarde toekent vanuit architectonisch of (cultuur-) historisch perspectief, hierna te 
noemen Alkmaars erfgoed 

2.   de bevordering van de kennis van, onderzoek naar en de belangstelling voor het erfgoed binnen 
het werkgebied van de stichting en de vergroting van het draagvlak onder de inwoners van deze 
regio voor behoud van dit erfgoed; 

3.   de belangenbehartiging van het vermelde erfgoed door het bij eigenaren en overheden onder de 
aandacht brengen van erfgoedbelangen en door te streven naar gebruik, onderhoud, herstel en 
behoud van dit erfgoed; 

4.   en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe 
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. 

 
 

3.   Werkwijze 
 
Het volgende lid in artikel 2 beschrijft de wijze waarop Adapt de doelen tracht te bereiken: 
1.   het beïnvloeden van en het samenwerken met eigenaren, huurders en exploitanten van (al dan niet 

geregistreerd) Alkmaars erfgoed, de gemeentebesturen in het werkgebied van de stichting, andere 
vergunningverleners indien het bevoegd gezag een ander overheidsorgaan is en van andere 
relevante instellingen of organisaties; 

2.   het mobiliseren van het publiek en het beïnvloeden van de publieke opinie; 
3.   het doen van voorstellen en het geven van adviezen, die behoud en herbestemming mogelijk 

maken; 
4.   onderzoek van bronnen en literatuur in openbare en particuliere archieven, bibliotheken en 

verzamelingen en het verzorgen van publicaties over de uitkomsten van dit onderzoek; 
5.   alle andere wettige middelen en activiteiten, die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn. 
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Voorop staat bij de werkwijze een open houding die open staat voor samenwerking en dialoog in de 
stad. Een stichting als Adapt heeft weinig tot geen machtsmiddelen om de doelen te bereiken. Veel 
kan bereikt worden door het opbouwen van gezag. Gezag kan verworven worden door de achtergrond 
van de bestuursleden (van onbesproken gedrag), het delen van kennis en inzichten, en ook open staan 
voor de kennis en inzichten van anderen. Adapt zal niet snel gaan procederen tegen vastgoedpartijen in 
Alkmaar, maar zoekt altijd de (publieke) dialoog op basis van onderbouwde argumenten, met respect 
voor de mening van de wederpartij als deze vasthoudt aan een ander standpunt dan het onze. 
 
Adapt wil op die manier eigenaren van panden uitnodigen om de dialoog over herbestemming aan te 
gaan. De stichting wil zo eigenaren van panden die hun oorspronkelijke functie verliezen, verleiden 
om gebruik te maken van beschikbare expertise in de zoektocht naar nieuwe functies voor een pand. 
Dit moet leiden tot reële opties om het pand weer een functie te laten spelen in de Alkmaarse 
samenleving. De stichting kan uit ideëel oogpunt de eigen expertise op maat aanbieden, afhankelijk 
van het vraagstuk dat voorligt en het belang dat de stichting eraan hecht. De meerwaarde van Adapt is 
dat verschillende disciplines met elkaar in contact worden gebracht om samen te laten kijken naar het 
pand dat een nieuwe functie behoeft.  

Adapt wil niet meedoen aan luchtfietserij: ideeën voor nieuwe functies zijn daarom bouwkundig, 
technisch en bedrijfsmatig getoetst, zodat een functionele en rendabele exploitatie in de rede ligt. 

  

4.   Shortlist/ Longlist 

Naast de thema’s en trends die spelen op het gebied van behoud en herbestemming, zoals de vitaliteit 
van de winkelgebieden door herstructurering, zijn er een aantal objecten in de gemeente waaraan we 
prioriteit geven om onze aandacht op te richten. 

Voor 2016 hanteren we daarvoor de volgende shortlist, die tot proactieve opstelling van Adapt 
aanleiding geeft: 

•   Schutterswei, eigendom gemeente Alkmaar 
•   Westerlicht, eigendom MCA 
•   Harmoniecomplex, eigendom gemeente Alkmaar  
 
Op de longlist voor monitoring, die aanleiding geeft tot een reactieve maar alerte opstelling van 
Adapt, zijn opgenomen: 
 
•   Wittenburg, eigendom gemeente Alkmaar 
•   Provadja, eigendom gemeente Alkmaar 
•   Kapelkerk, eigendom van de Hervormde kerkvoogdij van Alkmaar 
•   Doelencomplex, eigendom van Segesta 
•   Hervormde kerk Oost-Graftdijk, eigendom van N. Van ‘t Hoff 
•   Ringersfabriek, eigendom MAB Development (Rabo Vastgoed) 
•   V&D, eigendom van Bouwfonds (Rabo Vastgoed) 
 
We tonen zo nodig ook onze visie en betrokkenheid bij andere panden als deze in de actualiteit komen. 
 
Deze lijst wordt bekend gemaakt bij de eigenaren van de panden. Op deze manier denkt Adapt haar 
betrokkenheid bij deze panden onder de aandacht te brengen. Het voorkomt dat het bij leegstand een 
verrassing is voor eigenaar en gemeente dat behoud en/ of herbestemming onze voorkeur heeft. 
 
Het heeft de voorkeur om met de gemeente jaarlijks om de tafel te zitten om actuele ontwikkelingen in 
de stad te bespreken, en mogelijk ook de inhoud van de long- en shortlist door te nemen. 
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5.   Communicatiebeleid 
 
Het communicatiebeleid staat ten dienste van het bereiken van de doelstellingen, en maakt onderdeel 
uit van de werkwijze. Voorop staat het vergroten van kennis en draagvlak en de bevordering van 
dialoog. Het communicatiebeleid heeft als inhoud: 

-   De stichting Adapt zelf, de doelstellingen en werkwijze 
-   Maatschappelijke ontwikkelingen die invloed hebben op behoud en herbestemming van 

Alkmaars erfgoed 
-   De objecten die door Adapt onder de aandacht worden gebracht 

 
Voor de drie sporen gebruikt Adapt het komende jaar de volgende middelen: 

-   Beheer en onderhoud van een facebookpagina en andere social media, zoals Twitter, 
Snapchat, Instagram en Pinterest. Om een publiek te bereiken met deze berichten en feedback 
te krijgen uit de Alkmaarse samenleving, moeten berichten steeds vaker als advertentie 
verspreid worden op social media. Hiervoor is op de begroting een budget begroot. 

-   Om jongeren te bereiken, moet eerder worden gedacht aan film en video als 
communicatiemiddel. Het Ringers Filmfestival in 2014 was een uitstekende manier om de 
geschiedenis van de Ringersfabriek bij jonge generaties onder de aandacht te brengen en het 
gebouw te tonen. Een dergelijk initiatief vergt heel veel van de vrijwilligers van Adapt, en kan 
niet jaarlijks worden herhaald. Wel heeft het duidelijk gemaakt hoe belangrijk bewegende 
beelden zijn om jongeren voor de historische verhalen te interesseren die betekenis geven aan 
gebouwen. Stichting Talent And Dreams (STAD) Alkmaar is bereid om een video te maken 
over een object dat het bijzondere verhaal vertelt van de plek en daarmee betekenis geeft. Het 
is dan wel noodzakelijk om een financiële bijdrage te leveren aan de productie. De financiële 
bijdrage is opgenomen in de begroting. 

-   Waar nodig benut Adapt de podia die voorhanden zijn om een boodschap te verspreiden, zoals 
het spreekrecht in de gemeenteraad, de informatiemarkt van Open Monumentendag en de 
redactionele kolommen van dag- en weekbladen.  

 
 
6.   Bijeenkomsten en excursies 
 
De stichting Adapt geeft de voorkeur aan persoonlijk contact om invulling te geven aan de dialoog, de 
uitwisseling van kennis en ideeën en de samenwerking die we beogen.  
 
Dergelijke momenten voor ontmoeting wil Adapt in 2016 bieden. Afhankelijk van de financiële 
mogelijkheden gaan we op zoek naar een passende bestemming voor een excursie. Vooralsnog 
behoort de herbestemde De Hallen in Amsterdam tot de grootste kanshebber, maar het kan zijn dat in 
2016 een bestemming zich aandient die nog veel geschikter is, al naar gelang de actualiteit. 
 
Ook buiten Alkmaar vinden interessante bijeenkomsten plaats over herbestemming, bijvoorbeeld van 
de provincie Noord-Holland, Nationaal Renovatie Platform of Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 
Hier wil Adapt actief deelnemen aan de debatten en de Alkmaarse problematiek voor het voetlicht 
brengen. 
 
 
7.   Fondsenwerving 
 
Volgens de statuten kan Adapt op de volgende wijze aan fondsen komen: 
- subsidies 
- donaties 
- erfschenkingen 
- fondsen 
- vermogensbeheer 
- dienstverlening tegen vergoeding van kosten 
- erfgoed verwerven, beheren, en exploiteren 
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Voor de drie laatstgenoemde manieren om aan fondsenwerving te komen, bestaat in 2016 nog geen 
aanleiding. Volgens de statuten vergt het speciale bestuursbesluiten voordat erfgoed kan worden 
verworven en geëxploiteerd, bijvoorbeeld na een erflating. Het vermogen van de stichting is nu te 
gering om fondsen uit vermogensbeheer te verwerven. Dienstverlening tegen vergoeding van kosten is 
tot dusverre niet aan de orde en zal ook in 2016 niet worden gedaan. 
 
 
8.   Bestuurssamenstelling 
 
In het komende jaar wordt gezocht naar versterking van het bestuur. Gestreefd wordt naar een 
pluriforme samenstelling van mensen met uiteenlopende expertises. Ook zou een kandidaat uit de 
voormalige gemeenten Schermer en Graft-De Rijp een aanvulling op het bestuur kunnen zijn indien 
deze kennis heeft van de lokale ontwikkelingen op het gebied van cultuurhistorisch erfgoed.  
 
Vanuit oogpunt van pluriformiteit hoopt Adapt komend jaar bovendien een vrouwelijk en/ of jeugdig 
bestuurslid met relevante expertise te interesseren voor het bestuurslidmaatschap. Een 
communicatiebeleid dat Adapt op het netvlies houdt bij het Alkmaarse publiek en het actief 
onderhouden van het netwerk van elk bestuurslid moeten hieraan een bijdrage leveren. 


