
Alkmaar heeft

voor erfgoed



Alkmaar monumentale gemeente



Ook ondergronds.....



Erfgoedvisie
De hoge kwaliteit van het Alkmaarse erfgoed 

behouden, versterken en beleefbaar maken door te 
luisteren naar de samenleving. 



Aantal monumenten

GEMEENTELIJK MONUMENTEN 985

BESCHERMDE STADS/DORPSGEZICHTEN

RIJKSMONUMENTEN

BEELDBEPALENDE PANDEN

PROVINCIALE MONUMENTEN

3

601

3.575

18

ARCHEOLOGISCHE
RIJKSMONUMENTEN 2



Lange traditie!

•Sinds 1972 georganiseerde monumentenzorg
•sinds 1991 georganiseerde archeologie èn beleid
•Erfgoed valt onder unit vastgoed
•6,7 fte: 4 medewerkers archeologie: 3,1 fte

4 medewerkers monumenten: 3,6 fte



Erfgoed wordt integraal aangepakt

Erfgoed

Ruimtelijke plannenRuimtelijk Ontwerp

GroenCultuur

Bouwen Vastgoed

Duurzaamheid Toerisme 



Beleid: erfgoed voor en door bewoners
• 2016 nieuwe beleidsnota erfgoed vanwege 

fusie met Graft-de Rijp en Schermer
• Innovatief participatietraject: Co-creatie
• Actieplan Erfgoed Alkmaar
• Erfgoedinitiatieven



Monumenten
• Erfgoed en bewoner centraal
• Altijd maatwerk want ieder stukje erfgoed is uniek
• Bewoners inspireren en trots laten zijn op hun monument
• Positief stimuleren met subsidie en administratieve lastenverlichting
• In gesprek gaan





Archeologie
• Uniek archeologiebeleid: minimaliseren administratieve, 

organisatorische en financiële lastendruk.
• Maatwerkaanpak
• Omgevingswet-proof verwachtingskaart



Kantoor, Werkplaats, Documentatie, Depot van bodemvondsten

Archeologisch Centrum Alkmaar



Bouwhistorie

• Bouwhistorische sporen documenteren
• Dendrochronologisch onderzoek
• Kleuronderzoek
• Onderzoek gesubsidieerd bij monumentenvergunningen



Delen van kennis en verbinden
• Vraagbaak voor omliggende gemeentes en collega's
• Voorbeeldgemeente op veel vlakken
• Hosten van congressen en symposia
• Erfgoedplatform en erfgoedagenda
• Erfgoededucatie 
• Alkmaars Historisch Café





Open Monumentendag



Communicatie
• Actieve communicatie via diverse mediakanalen
• Nieuwsbrief en vele publicaties
• Lezingen
• Voorlichting
• Exposities



Innovatie
• We lopen graag voorop! 
• Erfgoedtaken door samenleving laten uitvoeren
• Erkenning experimentele woningbouw
• Kerkenvisie
• Gebruik nieuwste technieken

Bonnema Vier Vierkanten: 
gemeentelijk stads/dorpsgezicht in 

voorbereiding

Kerkenvisie MonumentenloodsVR om erfgoed 
beleefbaar te maken



Geheimen van de Oudorperpolder



Recente projecten

Start van Stolpenbescherming, inmiddels 9 
aangewezen als gemeentelijk monument

900 jaar oude kerkhof 
Grote Sint Laurenskerk in 

ere hersteld

Restauratie Boombrug en 
reconstructie Hamei

Opstellen en participatie 
kerkenvisie

Gezamenlijke 
tentoonstelling met huis 

van Hilde



Ontwikkeling toekomst
Wethouder Christian Braak: Cultureel erfgoed is ontzettend belangrijk. In Alkmaar is 
het behoud van erfgoed traditioneel zeer goed geregeld. We hebben een
professionele monumentencommissie en goed erfgoedbeleid. Dit beleid zetten we de 
komende jaren voort met evenveel ambitie. Hoe grondig we op dit moment de 
kerkenvisie aanpakken, laat zien hoe belangrijk we dit vinden.
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