Overstad is al eeuwen onderdeel van de stedelijke cultuur
en dynamiek van Alkmaar...
Ketter & Co
In samenwerking met Kunst en Cultuur Noord-Holland
en Cultureel Erfgoed Noord-Holland
In opdracht van de Gemeente Alkmaar

Het Kwakelpad met
rechts de Hoornse
Vaart en achter
Molen De Ruiter, 1920

Overstad - Alkmaar
Overstad is al eeuwen onderdeel van de stedelijke cultuur en dynamiek van Alkmaar. Was het aanvankelijk
een agrarisch gebied, de afgelopen eeuw ontwikkelde
het zich tot een bedrijventerrein zoals we die aan het
eind van de 20e eeuw overal in Nederland aan de rand
van de historische centra van steden zagen ontstaan.
In de komende jaren verandert het gebied ingrijpend
van karakter. Overstad, aan de overkant van het
Noord-Hollands kanaal, grenzend aan de historische
kern, wordt in de nabije toekomst een woon-, werk- en
winkelgebied, waar ook faciliteiten op het gebied van
onderwijs, cultuur en horeca een plek krijgen. Overstad
maakt dan deel uit van het nieuwe centrum van de stad
Alkmaar.

Atlas Overstad - culturele biografie
Maar wat is Overstad? Atlas Overstad brengt dat in
kaart. Het is een culturele biografie waarin de eeuwen
van verandering van het stedelijk landschap aan de
noden en eisen van de tijd in beeld zijn gebracht. Naast
een inventarisatie van historische fragmenten en de
documentatie van een sociale geschiedenis, schetst het
ook het proces van verandering, de dynamiek van de
stedelijke cultuur van Alkmaar. Het in kaart brengen maakt
ook het perspectief inzichtelijk. Voor archeologisch
onderzoek naar de Romeinse tijd moet je door de lagen
van de latere geschiedenis. Belanden deze lagen dan bij
het afval? Wat zegt dat over onze manier van kijken? En
wat is de betekenis van de levendigheid van de sociale
geschiedenis?

Bron: Regionaal Archief,
Alkmaar

Bij een eerste bezoek toont het bedrijventerrein zich
weerbarstig, de geschiedenis laat zich niet aan de
buitenkant aflezen. Bij nadere verkenning ontstaat het
inzicht dat het gebied zich laat lezen als een economische
geschiedenis van de afgelopen decennia. Bijzonder is hoe
de handwerksman, de industrie en de ‘retail’ hier naast
elkaar bestaan. Het komt voort uit een proces dat
vergelijkbaar is met de groei van het historische centrum.
Een historisch beeld en ook een gebied dat nog steeds
onderhevig is aan verandering. Het toont hoe veranderingen vorm krijgen vanuit een concrete behoefte. Ook
dat is cultuur. De gebouwen, de geschiedenissen en ook
de geuren van Overstad maken deel uit van de beleving
van de burgers van Alkmaar. Overstad blijkt meerdere
lagen en betekenissen te herbergen. Overstad Atlas schetst
een beeld van deze stedelijke cultuur, van de identiteit
van de stad Alkmaar. Deze historisch gegroeide identiteit kan een bijdrage leveren aan het denken over de
toekomst van de stad.

Zicht op Huiswaarder
Polder met in het
midden de Ringers
Fabriek, ca. 1930
Bron: Regionaal Archief
Alkmaar

Overstad - de toekomst
Een verandering vindt plaats, de toekomst krijgt nu
gestalte: de urgentie komt naar voren in gesprekken,
actuele vragen dagen uit tot nieuwe perspectieven en
inzichten, die voor de ontwikkeling van Overstad
kunnen worden ingezet. Atlas Overstad toont de
historie, actualiteit en toekomst in samenhang.
Met de onderzoekende blik, de aandacht en de
verslaglegging als bijdrage aan de actuele dynamiek.
Ketter & Co
Amsterdam, februari 2010

West 8, Masterplan
Overstad in 2020
Bron: West 8,
Beeldkwaliteitplan en
Welstandscriteria,
Alkmaar, juni 2007

Directeur Hendrik Ringers, die de
dagelijkse reis van zijn woning aan
de Groeneweg naar de fabriek altijd
te paard af legde, wordt in 1960 in
Elseviers Weekblad als volgt

Als buitengebied van de historische kern van Alkmaar is
Overstad niet intensief bewoond, waardoor archeologische
resten nauwelijks verwacht worden. Slechts enkele dijken
en kaden zijn archeologisch interessant. In de vroegste
fase beperkte zich de bedrijvigheid tot agrarische
activiteiten en twee molens voor hout en papier. Met
de aanleg van het Noord-Hollandskanaal in 1825 en de
toenemende scheepvaart werd Overstad aantrekkelijk
voor bedrijven. De Alkmaarsche Stoommeelfabriek (1888)
en de Ringersfabriek (1920) zijn twee internationale,
historische iconen van deze industriële fase. Vergelijkbaar
met AMA Filters nu, met vestigingen over de hele

wereld en sinds 1955 in Overstad gevestigd. HuiswaardOverstad heeft decennia lang geroken naar kaas (twee
kaaspakhuizen), huiden (twee vellenbloterijen), cacao
(het enorme Ringerscomplex), het stoomtreintje,
versgezaagd hout, steenkool en het Ontsmettingsgebouw
van het Witte Kruis. Overstad is ook altijd gekenmerkt
door een mengeling van culturen, zoals het woonwagenkamp, de inpaksters van Ringers, de circusgasten, de
schroothandelaren, de tweedehandswinkels en de winkels
voor designmeubelen.

geprotretteerd: ‘Als kwikzilver
dartelt hij door de zalen. Wijst,
proeft, laat proeven, knabbelt noten,
neemt onafgewerkte producten in
de palm van zijn hand, keurt ze met
gesloten ogen van verrukking.
Hoedje op, onvermoeibaar, rap
omhoog, naar beneden, klopt
employés op de schouder.’
Bron: Ik was erbij, HDC Media,
Alkmaar, 2008

Bron: Ceciel Nyst en Peter Saal, Alkmaar Overstad
cultuurhistorisch gewaardeerd, Cultureel Erfgoed
Noord-Holland, Haarlem, 2009

Dhr. Leeuwenkamp, aannemer
en werkzaam te Huiswaard
Huiswaard

tussen 1935 en 1961:

de Langesloot
de Kortesloot

Hij werkte mee aan het Kaaspakhuis,

De Hollantsen Tuyn

het pand van de Land- en Tuinbouw
(LTB), de Amsterdamse Machine- en

Oosterweezenpolder

Apparatenfabriek (AMA Filters),
het complex van fa. Eecen
Hout-bewerking, en de Verenigde
Brandstoffenhandel.
Gezicht op Alkmaar
vanuit het noorden
op de Noorderkade,
het Logement De
Hollantsen Tuyn en
de Kwakelbrug, 1811
Auteur: C. Piet

Hij vertelt dat in 1954 de huizen
aan de Noorderkade in één keer
allemaal gesloopt zijn. Hij herinnert
zich de Rooms-katholieke kerk en
school op het woonwagenkamp.
Ook herinnert hij zich het circus

Bron: Regionaal
Archief, Alkmaar

in Huiswaard. Toen hij 19/20 jaar

Kwakelkade, de voormalige

oud was, zag hij er de circussen

dijk van Alkmaar naar Bergen

van Althof, Crone & Strasburger,
Boltini en Renz.
Bron: Ceciel Nyst en Peter Saal, Alkmaar
Overstad cultuurhistorisch gewaardeerd,
Cultureel Erfgoed
Noord-Holland, Haarlem, 2009

Alkmaar en
omstreken op last
van Koning Filips
getekend omstreeks
het jaar 1560
Auteur: Jakob van
Deventer
Bron: Regionaal
Archief, Alkmaar

De heer Ringers
te paard, 1955
Bron: Regionaal
Archief, Alkmaar

Rekerdijk
de families Bindinge
houtkoper Jh. Van Leeuwen

Snip en Van Schagen
bewoonden in 1916 de

de Hoornse Vaart

boerderij, bestaande uit
landbouwer Stikkel

Noorderkade 21, 22, 23 en 24.
Het Ontsmettingsgebouw van
het Witte Kruis (1920)

Huyswaert

Johannes Bakker had een

slager Dijkman

‘tuin en vermaak’.

Het woonwagenpark werd in 1925

Annie de Jong-Mons:

door het stadsbestuur aangelegd.

Ik wist in 1949 nog niet dat Ringers

In mei van dat jaar werd begonnen

het grootste deel van mijn leven zou

Ringerschocolade was de

met het ophogen van een stuk grond

beheersen. Het was een gekke boel.

lekkerste die ik ooit

aan de Noorderkade, De plaats was

Meezingen met de arbeidsvitaminen

geproefd heb. Je vind die

zodanig gekozen dat de stedelingen

en stiekem werden er wel eens

smaak nergens meer.

er geen last van zouden ondervinden.

loempia’s bij de Chinees of worsten

De bewoners beschikten over

bij slagerij Olie gehaald door de

elektriciteit, een vorstvrije water-

mensen die naar de dokter of

kraan, toiletten en een afvalplaats.

tandarts moesten. Als mijnheer

Het woonwagenpark bevatte veertig

Hendrik (‘onze Henkie’, een echte

vaste standplaatsen. Het gehele kamp

driftkikkjer) daar achter was

was afgerasterd met ijzergaas en

gekomen, had hij gehakt van ons

prikkeldraad. Aan het woonwagen-

gemaakt. En met Harm Ottenbros, de

park kwam een einde toen in 1943

latere wielrenner, ben ik achter de

de ‘Sicherheitspolizei’ Henricus

fabriek nog eens door het ijs gezakt.

Heesbeen, Karel Josse en Jacobus

Bron: Ik was erbij, HDC Media,
Alkmaar, 2008, p. 88

We waren één grote familie.

Tot 1970 reed er elke dag een

Er was een orkest.

treintje. Tussen de rails was

Er zijn veel huwelijken
in de fabriek ontstaan.

het nog open. Er stond een
De heer Koelmeyer bezat een

geit aan een touw tussen.

molen, schuur en huis.

van Wanrooij arresteerde en
deporteerde. Vervolgens kregen de
families Denie, Descendre, Heesbeen,
Josee, Schouten, Schmidt en Van
Wanrooij de aanzegging het kamp
binnen 24 uur te verlaten. Later
werd de bewoners een nieuwe plek
toegewezen.
Bron: Het Bonanzadorp aan de Noorderkade,
in: Noordhollands Dagblad, auteur en
datum onbekend

Personeels-vereniging
Ringers, afdeling
Toneel, ca. 1960
Fotocollectie
Kesselaar

In de nacht van 20 september
1898 ontstaat brand in de
Alkmaarsche Stoommeelfabriek
door een stofexplosie.
“En toen dit alles brandde met

Bron: Regionaal Archief,
Alkmaar

reuzenvlammen, zich met woeste
kracht baanbrekend door de talloze
openingen, telkens nieuw voedsel
krijgend, alles splijtende en

Stadskaart van
Alkmaar, 1976
(detail)
Auteur: Topografische Dienst, Delft

Wim Dingjan

scheurende, en soms met donderend

We leverden sinaasappel-

In 1960 liep ik stage op het archi-

geraas, toen werd het een ieder

schillen in, in ruil voor een

tectenbureau van Ringers Bouw-

angstig om het hart en vroeg men

chocoladereep.

bedrijf en moest de uitbreiding

zich af waar alles eindigen moest.

voorbereiden aan de linkerkant van

Een ontzettende vuurzee van 130

de kaasfabriek. Ringers werkte ook

meter breedte en enige tientallen

voor de Karperton Kaasfabriek. De

meters diepte grijnsde de talrijke

directies van beide fabrieken hadden

toeschouwers aan. Alles in de wijde

de afspraak dat het bouwbedrijf bij

omgeving was verlicht. De Waagtoren

beide fabrieken een lijst moest

wees het uur als op klaarlichte dag

inleveren wie er gewerkt hadden.

aan”, luidt het verslag de volgende

Dit om bedrijfsspionage te voorkomen.

dag in de Alkmaarsche Courant.

Bron: Regionaal
Archief, Alkmaar

Alkmaarsche
Stoommeelfabriek,
Noorderkade, 1895
Foto: C. van der AA
Bron: Regionaal
Archief, Alkmaar

Heb je het nou begrepen?
Het gaat over een nieuwe

We kwamen vrolijk op het werk

wijk in Alkmaar.

en gingen nog vrolijker naar huis.

er niet gebouwd.
Bron: Ik was erbij, HDC Media,
Alkmaar 2008, p. 4

Robbie Krijgsman met Overstad lied, 2009
Bron: www.youtube.com
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NV Verenigde Brandstoffenhandel

Noorderstraat 		

Karperton Kaasfabriek

NV Verenigde Brandstoffenhandel

Noorderkade		

Jagerstraat		

Simsonstraat
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Carel de Wild Bouwmaterialen

IJzermagazijn

Overstad is onderdeel van de stedelijke cultuur van
Alkmaar. Een inventarisatie is gemaakt van de huidige
economische activitieten en van de texturen van Overstad.

Industrieterrein Noord moest het

Dhr. Spijker, bewoner Kwakelkade:

eerste grote naoorlogse industrie-

Er was een fietsvereniging in Over-

terrein van de stad worden.

stad die wedstrijden organiseerde.

Daartoe werd het gebied met zand

De Koedijkerstraat liep toen ‘dood’,

opgehoogd en opnieuw verkaveld.

is nu doorgetrokken.

Het huidige stratenplan stamt uit

Er voer een pontje dat dienst heeft

die tijd. De eerste bedrijfsgebouwen

gedaan voor werkvolk van (onder

verrezen op het terrein tussen de

andere) Ringers. Ter hoogte van het

Kwakelkade en de Koedijkerstraat.

huidige Palazzo was een naaiatelier

Daar werden smalle, langgerekte

tot eind jaren ‘60. In de gebouwen

kavels uitgegeven. Dit leidde tot een

van de PTT aan de Kwakelkade 28

bebouwingswijze van bedrijfsge-

lag defensiemateriaal opgeslagen.

bouwen die schouder aan schouder

Bron: Ceciel Nyst en Peter Saal, Alkmaar
Overstad cultuurhistorisch gewaardeerd,
Cultureel Erfgoed Noord-Holland,
Haarlem, 2009

staan, met de hoofdingang aan
de zijde van de Kwakelkade.
Jarenlang kwam de bebouwing
niet verder dan de strook tussen
de Kwakelkade en Koedijkerstraat /
Noorderstraat. Westra, ondernemer
te Overstad, noemde alles achter
het Huiswaarderplein ‘de wereld
van nowhere’.

De firma Maasdam en Dekker:
‘Vodde, wie heeft er nog vodde’, een
kreet die veel mensen nog bekend
in de oren klinkt. Tot in de jaren
zestig kwamen de voddenmannen
langs de deur met paard-en-wagen,
handkar of bakfiets. De voddenman

Dhr. Westra, ondernemer in

pakte zijn unster, woog de lorren

Huiswaard sinds 1960

en bood een prijs.

Voor de veiligheid zorgde de

In Alkmaar was een van die bedrijven

Nachtveiligheidsdienst in de

het nog steeds bestaande Maasdam

persoon van Jan van Stat, nu nog

en Dekker, opgericht rond 1950 door

kaasdrager in Alkmaar.

Janus Maasdam en Jan Dekker. De

Altijd reuring gaf de Witte Pomp

vraag naar grondstoffen was in de

en de Mercedesgarage ‘Centraal’.

na-oorlogse jaren zo groot, dat het

De Verenigde Brandstoffenhandel

bedrijf snel groeide. In 1958 werkten

was een groot bedrijf. Nu staat er het

er tien man aan het sorteren van het

Kwakelhuis.

materiaal en de firma bezat twee

Bron: Ceciel Nyst en Peter Saal, Alkmaar
Overstad cultuurhistorisch gewaardeerd,
Cultureel Erfgoed Noord-Holland, Haarlem,
2009

schepen en meerdere vrachtwagens
om het afval te vervoeren. De lompen
en metalen werden dagelijks
aangevoerd door een dertigtal
kooplieden, die in de stad en wijde
omgeving hun ronde deden.
Bron: Alkmaarsche Courant, 3 juni 2008

Cityscap
22 0 0 9
C i tys c a p e Alkmaar
A l k m a a r 2009
Cityscape
Cityscape Alkmaar 2009 is een fotografisch portret van
Alkmaar, gebaseerd op de stadsplattegrond en haar
grenzen. Op ieder snijpunt van de x- en y-assen zijn
foto’s gemaakt in de vier windrichtingen.

De sociale beleving van Overstad is in kaart gebracht
door middel van trefwoorden, die voortkomen uit
interviews met bewoners, gebruikers en bezoekers van
Overstad.
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Overstad
O ve r st a d voor
vo o r bezoekers
b e z o e ke r s

prettig			

niet prettig			

neutraal

Gegevens ontleend aan Jaap Minnema, Overstad: gebruik en beleving, Universiteit van Utrecht, juni 2009

Overstad toekomst is een portret in woorden, waarin
het denken over de stedelijke vernieuwing vanuit diverse
perspectieven geschetst wordt.

Een geweldige kans en
uitdaging

De geschiedenis is
iets waar we hard aan
moeten werken om
dat levend te houden

Alkmaar is de hoofdstad
van Noord-Holland
Noord

Alkmaar heeft een
schitterende geschiedenis die we moeten
koesteren

De stad is leven. Niet
alleen gebouwen en
infrastructuur, maar
menselijke activiteit
en beleving

Het proces is net zo van
belang als het produkt.
Dus maak het proces
inzichtelijk

De binnenstedelijke
rafelrand schreeuwt om
aangepakt te worden

Verandering is
noodzaak. Als de wereld
beweegt, kan jij niet op
je plek blijven zitten

/ Participatie

De sleutel voor de
toekomst als het gaat
over het succes van de
creatieve industrie

/ Economie

Zolang economie
verbonden is met
sociale groei, is het
goed dat de creatieve
industrie wordt
afgerekend op haar
bijdrage

Hoe meer zielen des te
beter het plan

Economie is een
belangrijke drijver in
het plan, maar waar
het om gaat is dat de
mensen van Alkmaar
zorgen dat het een
onderdeel van de stad
wordt

Het proces is
misschien wel
belangrijker dan
het eindplaatje

Alkmaar heeft grote
economische
mogelijkheden en
Overstad vormt daar
een onderdeel van. Die
mogelijkheden krijgen
nu nog te weinig vorm
in de stad

Participatie gaat over
hoe mensen leven in
een gebied, hoe ze een
gebied gebruiken, wat
het gebied voor hen
betekent.

/ Cultuur

/ De toekomst

Iets waar ik met plezier
naar kijk, zolang die
maar niet te ver weg
ligt

Walter Amerika
expert creatieve
industrie

Van oudsher de plek
voor creativiteit. Nu
niet meer voldoende
om te zorgen dat die
creativiteit ook
daadwerkelijk
meedoet in het totaal

/ Proces

De toekomst is vandaag
in je verbeelding.
Daarover kan je praten
en zo creër je je
toekomst

Martin Biewenga
West 8 projectarchitect
Overstad

/ Verandering

Zonder cultuur en
culturele activiteiten
is Overstad kansloos

Simon Binnendijk
wethouder ruimtelijke
ordening Gemeente Alkmaar

/ Geschiedenis / Rafelrand

Kees Fortuin
sociale supervisor Overstad

De stad

Cultuur zijn de codes
die mensen gebruiken.
Je voelt je thuis in
Alkmaar

Verandering: het zou
mooi zijn als de
politieke verandering
in Alkmaar doorzet

/ Participatie

/ Economie

/ Cultuur

Dat zien we nog steeds
niet zitten

/ De toekomst
In de toekomst van
Overstad heb ik wel
vertrouwen, ook al zal
het enige tijd duren

De stad is per definitie
de geschiedenis van de
mens en de toekomst
van de mens

De rafelrand is de
transformatie-machine
in de stad

Het proces speelt zich
af binnen de structuur.
Structuren zijn
bepalend voor het
proces, ook in de stad

Participatie is dat
merkwaardige
verschijnsel van het
groeien van inzicht
door mensen die zich
organiseren. En dat
doen zij in de stad

Cultuur kan ontstaan
als schaarste overwonnen wordt en dat is de
opdracht van de stad.
Cultuur is de opdracht
van de stad

De stad is de plaats
waar mensen wonen,
werken, elkaar
ontmoeten en
recreëren

Chique en sjofel,
alletwee nodig. Ook in
het nieuwe deel van het
centrum. Het gevaar is
dat we dat weg-organiseren

De metafoor van de
paardenbloem. Organiseer een beperkt aantal
motoren, paardenbloemen, blaas die
weg, en zo onstaan er
weer nieuwe initiatieven

Participatie is vooral
co-creatie. Niet alleen
samen praten, maar
meedoen in het spel

Cultuur is van belang
om een plaats betekenis
te geven en een plek te
geven in het grotere
geheel van Alkmaar

De toekomst gaan we
samen maken

Ik hoop dat Overstad
niet alleen een plek
wordt waar mensen
wonen, werken en
winkelen, maar dat er
ook levendige dingen
gevestigd worden.
Sommige mensen
noemen dat cultuur,
voor mij zijn dat
uitgaansgelegenheden

De toekomst zie ik
positief tegemoet

De stad is voor mij
Alkmaar. Ik ben daar
geboren, ons bedrijf is
daar gestart, en ons
leven speelt zich
daardoor ook in
Alkmaar af

Ik hoop dat we met
z’n allen ons ei kwijt
kunnen in het proces
dat nu gaande is en dat
we daar allemaal de
vruchten van kunnen
plukken

Ik hoop dat de
economie snel
aantrekt, zodat op dit
gebied meer kansen
kunnen worden
ontwikkeld

Hein Jong
ondernemer Overstad

Rafelranden zijn de
grensgebieden en ik
hou er niet van om te
opereren in grensgebieden

/ Proces

Johan Leestemaker
ontwikkelingseconoom

De geschiedenis van
Alkmaar is een vrij
constante ontwikkeling
geweest. Begin jaren ’60
was er een enorme
groei in de woningbouw en later ook in
de detailhandel. Dat
stagneert nu, en dat
moet men zich goed
realiseren

/ Verandering

Harry Platte
Ymere projectontwikkelaar
Overstad

/ Geschiedenis / Rafelrand

Mark van Til
ondernemer Overstad

De stad
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