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Algemeen 
Adapt, herbestemming Alkmaars erfgoed ontfermt zich over kwetsbaar erfgoed in de 
gemeente Alkmaar. Adapt bestaat uit een groep professioneel betrokken 
Alkmaarders bij architectonisch of cultuurhistorisch Alkmaars erfgoed. 
De stichting bevordert behoud en hergebruik van kwetsbaar erfgoed. Dat is van 
maatschappelijk belang uit oogpunt van duurzaamheid en cultuurhistorie. 

Via het beïnvloeden van en het samenwerken met eigenaren, huurders, exploitanten 
en overheden wordt hieraan invulling gegeven. Zo nodig assisteren wij bij het vinden 
van een herbestemming. 

Tevens stimuleert Adapt de bewustwording van en voor dit Alkmaars erfgoed door 
erfgoedbelangen bij onder andere eigenaren en overheden onder de aandacht te 
brengen. 

Ook wil Adapt bevorderen:  
 kennis van 
 onderzoek naar en 
 belangstelling voor het erfgoed onder de inwoners van haar regio. 

 
 
Bestuurssamenstelling  
 
Het bestuur bestond in de verslagperiode uit de Alkmaarders: 
Nico Alsemgeest, voorzitter 
Rob de Vries, vicevoorzitter 
Cees de Rijke, secretaris / penningmeester tot november 2014 
Eddo Carels, secretaris / penningmeester v.a. november 2014 
Feyko Alkema 
André Bakker 
 
André Bakker trad toe in december 2013. 
Feyko Alkema en Cees de Rijke traden af in november 2014. 
 
 
Financiën 
 
In 2014 ontvingen we een legaat. Daarnaast werden er donaties gedaan door en 
afspraken over sponsoring en subsidiëring gemaakt met  

 Historische Vereniging Alkmaar 
 Dobla BV 
 Duyvis Wiener 
 Rabobank Alkmaar 
 Van Diepen van der Kroef Advocaten 
 Diverse particulieren waaronder bestuursleden van Adapt 
 Actus Notarissen (middels korting op een nota) 
 MAB Development (in natura voor festival Ringers Open) 
 Gemeente Alkmaar (in natura voor festival Ringers Open) 
 Grafisch ontwerpstudio Stip180 (dienstverlening om niet) 



 
 
Activiteiten 
In 2014 werden de statuten aangepast. In goede samenwerking met de Historische 
Vereniging Alkmaar werd Adapt verzelfstandigd. Adapt werd in februari 2014 
geïntroduceerd als nieuwe naam. Een logo werd om niet ontworpen door grafisch 
ontwerpbureau Stip180. 
 
In 2014 stond Adapt op de historische markt tijdens Open Monumentendag in de 
Grote Kerk. Ook organiseerden wij in dit weekend een groot filmfestival genaamd 
Ringers Open in het Ringerscomplex, samen met stichting Snaak. Bij aanvang van 
dit filmfestival organiseerden we samen met de Historische Vereniging Alkmaar een 
stadswandeling langs Ringers hoogtepunten. 
 
De facebookpagina werd ontwikkeld en wordt up-to-date gehouden. Ook kwam er 
een twitteraccount. Alle publiciteit  leverde en levert nog steeds een grote 
naamsbekendheid op. Het aantal reacties is wisselend, afhankelijk van het 
onderwerp. Toppers waren de berichten over de herbestemming van de Ringers en 
de ontwikkelingen en de plannen van het MCA / Noord West Ziekenhuisgroep voor 
Westerlicht en de Alkmaarderhout. 
 
Naast de hierboven genoemde projecten besteedden we aandacht aan o.a. de 
volgende objecten / projecten: 
de Gasfabriek, de Kapelkerk, Schutterswei, Huize Dieu, het Doelencomplex, het 
Doelenveld, de Harmonie, de Ringershof, de Telefooncentrale, schoolgebouw de Alk, 
het V&D-gebouw, het PEN-dorp, de Terp in Oudorp, de Princenhof, de Campina-
schoorsteen in Heiloo. 
 
 
Samenwerking 
 
In de verslagperiode werkte Adapt samen met een groot aantal eigenaren, 
ontwikkelaars, overheden, inspraak-groepen, advocaten,  enz.  
De belangrijkste waren / zijn: 
Summit Resultaat / Ed Bregman, Kennemer Haeve / David Zentveldt, Uranus Beheer 
/ Nico Berger, Segesta Vastgoed / Alex Huges, Hein Jong, stichting Boei, MAB-
ontwikkeling, Rabo-Vastgoed, studio Pro6, advocatenkantoor van Diepen Van der 
Kroef, vakgroep Erfgoed gemeente Alkmaar, Historische Vereniging Alkmaar. 


