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1. VISIE & CONCEPT



VERTREKPUNT

Inleiding
Op een braakliggend terrein in Alkmaar staat een voormalige werkplaats 
van de gasfabriek. Het pand dateert uit 1915 en ligt nabij het centrum, 
het stadspark de Oude Kwekerij en tussen 3 wijken. 

Deze unieke locatie vraagt om een bijzonder invulling. Buurtbewoners 
Claire Roecoert en Nicolette De Wandeler, tevens initiatiefnemers, willen 
dit stukje historie samen met zo’n 300 vrienden van de oude gasfabriek, 
lokale organisaties en 50 ingeschreven vrijwilligers transformeren in een 
plek om trots op te zijn.

Het moet een ontmoetingsplek worden voor de buurt om te 
ontspannen, te werken, kennis te delen, diensten te ruilen en samen 
activiteiten voor de stad te ondernemen. 

De ruimtes laten we zoveel mogelijk in stand, open en transparant, met 
behoud van het industriële karakter, zodat de stalen structuur zichtbaar blijft.
Het buitenterrein willen we transformeren in een tuin met stadslandbouw. Deze 
placemaking zullen we gefaseerd aanpakken: 

fase 1 aankopen pand en opstarten
fase 2 renovatie
fase 3 inrichting
fase 4 exploitatie. 

Het terrein moet een multifunctionele, groene en dynamische broedplaats 
worden. Met een bijzondere aantrekkingskracht voor iedereen: jong en oud, 
vriendenclubs, studenten, werkzoekenden, families, de buurt, het bedrijfsleven, 
zelfstandigen en recreanten.

Zelfstandigen kunnen een inspirerende werkplek huren, netwerken en iets 
bijdragen voor de stad. Families kunnen heerlijk vertoeven in de tuin, het 
restaurant of een kookworkshop volgen.Werkzoekenden kunnen zich weer 
nuttig maken en hun talent laten zien. Buurtbewoners met een idee kunnen 
langskomen en dan kijken we samen of dit gerealiseerd kan worden. 
Recreanten kunnen met hun bootje aanmeren en op het terras zitten. Vrienden 
kunnen groenten en fruit uit eigen moestuin plukken en mee naar huis nemen, 
of zelf een puur gerecht op locatie maken of kopen.

(Bron: Businessplan Gas!Fabriek13/08/2014)

Foto: Buurtbewoners Claire Roecoert en Nicolette De Wandeler inspecteren de 
GAS!Fabriek. 

Diagram: Aanbod van fasciliteiten

Het hoofddoel van de Stichting Behoud GAS!Fabriek is: samen met 
bewoners en lokale organisaties te komen tot een positieve invulling 
van het braakliggende NUON- terrein, met name het pand van de 
voormalige gasfabriek.

Nutsvoorzieningen in het pand zijn niet meer aanwezig sinds de 
sanering. Vandalisme en een brand hebben voor verdere verpaupering 
gezorgd. 
We gaan het pand aankopen duurzaam renoveren met (her)
gebruik van duurzame materialen en energiebesparende 
aanpassingen. 
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Het aanbod en de faciliteiten van de Gas!Fabriek sluiten aan op de 
doelstellingen van de Stichting en zijn gerelateerd aan werken, leren en 
ontspannen.
Groen, duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen staan 
hierbij hoog in het vaandel. Om gebruik te maken van het aanbod en de 
faciliteiten en het aanbod is een lidmaatschap van de Stichting vereist met 
het doel kennisdeling en het samen uitvoeren van activiteiten voor de buurt, 
stad of regio.

Verhuur ruimte
Het verhuren van ruimtes en bureaus biedt ondernemers, organisaties, 
starters en zzp- ers een aantrekkelijke werkplek in een prachtig historisch 
pand. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de centrale faciliteiten en  
het netwerk dat de GAS!Fabriek creëert.

Op de begane grond wordt een multifunctionele sfeervolle ruimte ingericht 
voor cursussen, exposities, workshops, manifestaties, debatten, lezingen en 
vergaderingen.

Leerwerkplekken
Pas afgestudeerden, studenten en werkzoekenden kunnen in de Gas!Fabriek 
terecht voor leerwerkplekken en worden onderdeel van de ‘pool van 
talenten’. Op deze manier kan het broedplaatseffect ontstaan van 
gelijkgestemde en gemotiveerde talenten en organisaties met dezelfde 
ambities waarmee we werk en banen creëren.

Workshops
Door het aanbieden van een cursusprogramma voor ondernemers, 
werkzoekenden en particulieren zal 
ontspanning en leren een belangrijke plaats in gaan nemen in het aanbod 
van de Gas!Fabriek .

Puur eten
De gewenste horeca faciliteit in de multifunctionele ruimte heeft een 
capaciteit voor circa 30 personen. Dit in de vorm van een afhaalbalie 
met verse, gezonde gerechten en kook workshops. De horeca maken 
we geschikt voor leerwerkplekken. Afhankelijk van de wensen zullen 
we bij groepen ook gebruik maken van cateraars en pop- up koks. 
Uniek is dat we gebruik gaan maken van producten uit onze eigen 
tuin, die we rondom het pand gaan inrichten.

Secretariaat
Voor huurders en flexwerkers bieden we centrale faciliteiten vanuit 
een ons secretariaat. Hierbij 
kan gedacht worden aan een centrale receptie, agenda beheer, 
broodjesservice, een telefooncentrale, het beheer van de talentpool, 
de ontvangst en verzorging van groepen, het verzorgen van 
presentaties en het organiseren van evenementen.

Natuur & Recreatie
Het terrein van circa 6000m2 zullen we omtoveren in stadstuin met 
terras en stadslandbouw. Het aangrenzende water en het Park de 
Oude Kwekerij is tevens een kans die niet onbenut mag worden 
gelaten. Door het organiseren van recreatieve activiteiten kan de 
recreatie en het watertoerisme voor de stad Alkmaar verrijkt worden.

Social events
Als stichting organiseren we maatschappelijk activiteiten voor 
de buurt, stad en regio. Hierbij kan gedacht worden aan lokale 
markten en kleine festivals, evenementen voor Stichting de Waaier, 
tuinonderhoud door vrijwilligers, buurtbijeenkomsten, educatie 
(gezonde voeding, brede schoolactiviteiten,   etc.),   business   clubs   
bijeenkomsten, stageplaatsen  en  leerwerkervaringsplekken).

Visie
Het behouden en transformeren van een stukje historie zijnde de 
werkplaats van de voormalige gasfabriek Alkmaar in een plek om 
trots op te zijn.

Missie
De missie is het realiseren van een plek waarmee we voorzien in de 
behoefte om te werken, te leren en te ontspannen.

•    Voor ondernemers: een inspirerende netwerkplek!
•    Voor studenten: een plek voor talentuitwisseling!
•    Voor zelfstandigen: industriële kantoorruimte!
•    Voor werkzoekenden: het creëren van werk!
•    Voor buurtbewoners: ruimte voor co- ‐creatie!
•    Voor recreanten: ontspannen aan het water!
•    Voor vrijwilligers: leerwerk plekken in het groen!

Doelstellingen
Een belangrijke doelstelling is het renoveren van het pand en om 
het braakliggende terrein te herinrichten in een groene oase met 
terras en de mogenlijkeheid tot stadslandbouw. Van leegstand tot 
een plek die inspeelt op de vraag van ondernemers, werkzoekenden, 
vrijwilligers en buurtbewoners naar een plek om te werken, te leren 
en te ontspannen.

Strategie
Dit is een ambitieuze doelstelling die met inzet en betrokkenheid 
van de ‘crowd’ gerealiseerd kan worden. Door het creëren van een 
netwerk van vrienden, ondernemers, gemeente Alkmaar, partners, 
founders en lokale organisaties. Zodat er draagkracht ontstaat op het
gebied van zowel de realisatie als de financiën.

(Bron: Businessplan Gas!Fabriek13/08/2014)



VISIE 
tussen Haard & Horizon

VERTREKPUNT:

ONTWERP:

IDENTITEIT:

Theoretisch kader

Met de input zoals beschreven in de voorgaande visie en ambitie uit het 
businessplan, is het belangrijk dat het ontwerp kan voldoen aan de gestelde eisen 
en wensen. Omdat het toekomstig gebruik een bepaalde onzekerheid met zich 
meebrengt, dient het gebouw in belangrijke mate in flexibiliteit te voorzien. Het 
ontwerp zal worden opgebouwd vanuit de lagen, namelijk: 

- De culturele laag
Wat is de ‘genius loci’? (geest van de plek) deze wordt gevormd door tal van 
omgevingsfactoren o.a. De historische gelaagdheid, de culturele evenementen, de 
tijdsgeest van hedendaags ‘duurzaam’ bouwen, de context etc. 

- De architectonisch laag
Deze laag is van belang om de GAS!Fabriek ruimtelijk in een haalbare schoonheid te 
manifesteren. Onderdelen als ritme, verhoudingen en materialisatie komen aan bod. 
Het ontwerp zal worden getoetst aan de hand van een voorbeeld uit de late 
renaissance. Waar soortgelijke ruimtelijke bouwstenen als leidraad zullen worden 
ingezet om tot een goede compositie te komen. 

- De functionele laag
Onderzoekt de verschillende programma onderdelen van het plan, en organiseert 
ze op de meest efficiënte  en logische wijze. Dit is gebaseerd op routing, zichtlijnen, 
ontsluiting en efficiënt ruimtegebruik. 

Samen vormen deze lagen uiteindelijk het totaalontwerp en ondersteunen ze de 
nieuwe identiteit van de GAS!Fabriek. 

Motto ‘Tussen Haard en Horizon’
Verbeeldt de opgespannen ruimte tussen GASfabriek (de Haard oftewel kookstudio) 
en horizon (het Wenkend Perspectief). De GASfabriek als ‘warme plek’ voor jonge 
ondernemers en creatievelingen die klein beginnen om vervolgens tot aan de 
horizon te kunnen reiken. 
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Historie De GAS!Fabriek

CONTEXT

De GASfabriek van Alkmaar lag vroeger aan de paardenmarkt. Wegens 
capaciteitsgebrek werd in 1917 werd een nieuwe fabriek gebouwd aan 
de Helderseweg, ten westen van de spoorlijn, naast het gemeentelijk 
slachthuis. Aan de stadszijde van de spoorlijn verrees een groot 
administratiegebouw.
Toen het gas eenmaal uit Groningen kwam (1963), konden de oude 
gasfabrieken afgebroken worden. Aan de Helderseweg bleven alleen 
kantoorgebouwen over en de voormalige werkplaats. Toen moest de 
organisatie op zoek naar alternatieven. Er werd ook in Alkmaar geboord 
en jawel, in de Bergermeer werd er aardgas gevonden. Toen dit veld leeg 
raakte werd ze in 1997 gebruikt als natuurlijke ondergrondse gasopslag.

Het terrein van de GAS!fabriek ligt op een bijzondere locatie. Het is 
op infrastructureel vlak omringt door het Noord Hollandsch kanaal, De 
Bergervaart en de N245. Ook het station van Alkmaar is op steenworp 
afstand. 
Functioneel is het gebied te duiden als een overgang van woonwijken 
(Bergerhof, Bergermeer, Blaeustraatkwartier) naar industriële zones die 
voorzien in de levensbehoeftes van de stedeling. 
De RWZI ligt ten noorden van het GAS!fabriek terrein. Ook is er 
tegenwoordig  nog steeds gasopslag in het Bergermeer (ondergronds) om 
piekvermogens op te kunnen vangen. 
De Gasfabriek krijgt nu de kans om van een industriële zone te 
transformeren naar een park/cultureel werkgebied. Door deze 
transformatie naar een groenere zone, is het logisch aansluiting te zoeken 
bij de omliggende parken in de stad. 

Ten zuiden van het terrein ligt de ‘oude kwekerij’. De oude kwekerij is een 
bijzondere plek in de stad Alkmaar. Park de Oude Kwekerij is op het terrein
van de voormalige stadskwekerij van de Gemeente Alkmaar. De molen 
vormt een belangrijke zichtpunt voor het park. Het is een wijkpark met 
voorzieningen als sportfasciliteiten, een arena voor theater en een plek 
voor opslag van bomen (kwekerijgedeelte). 
Dit is de kans om een sluitend circuit te maken tussen de stadskwekerij en 
het terrein van de GAS!fabriek. Door goede connecties te maken over de                   
Bergervaart, kan het als een rondgang worden benut. De GAS!fabriek is 
meer naar buiten gericht en de stadskwekerij naar binnen. (zie diagram 
rechterpagina) Hierdoor hebben ze ieder een eigen karakter. 
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Overzicht context plangebied Locatie GAS!Fabriek in directe omgeving

Ontwerp naastgelegen Stadskwekerij Circuit, naar binnen en buiten gekeerd

Verschillende ruimtelijke karakters



BROEDPLEK IN ALKMAAR Verweerdheid/ruwheid 
als schoonheid

Historische gelaagdheid Onderdeel van culturele festiviteiten 

ONTWERP
Culturele component

De culturele component is een belangrijke abstracte laag binnen de ontwerpbenadering. Deze laag 
kan vele facetten bevatten. In de situatie van de GAS!Fabriek is het van belang om het karakter van de 
gasindustrie overeind te houden. Bijvoorbeeld door de ruwheid en verweerdheid van het pand te tonen als 
karaktereigenschap van vroegere tijden. 

Een andere verwijzing zou kunnen zijn dat in de buitenruimte de contouren van de voormalige industriele 
gebouwen worden vertaald in de configuratie van de paden en/of borders met beplanting. 

Vanuit de visie uit het businessplan komt duidelijk naar voren dat de GAS!Fabriek aanstuurt op veel 
duurzame processen. Dat kan door de installaties in het gebouw (maar ook op het terrein) hierop voor te 
bereiden.Door deze processen open en bloot te tonen is het duurzame karakter direct afleesbaar. 
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CONTEXT Stadskwekerij DUURZAAMHEID ONDERNEMINGEN

Festiviteiten en omgevingsfactoren die Alkmaar en de GASfabriek karakter geven zijn belangrijk, maar moeilijk 
in een vast ontwerp te vatten. Door een ruimtelijk en flexibele indeling te hanteren kunnen deze bestaande 
(en nieuwe) elementen een (tijdelijk) onderkomen hebben in of rondom het gebouw. Bijvoorbeeld bij de 
start van het culturele seizoen is de GAS!Fabriek een broedplaats waar jonge kunstenaars hun werk kunnen 
exposeren. Een ander voorbeeld is dat de ‘Ringers’ chocolade fabriek een workshop geeft over het vormgeven 
van snoep. 

Het naastgelegen park de Stadskwekerij kan op cultureel vlak een zeer belangrijke buur zijn. Omdat dit park 
een eigen karakter kent, kan het door slimme infrastructuur aan te leggen een waardevolle tegenhanger zijn 
van het GAS!Fabriek terrein en daardoor zullen deze zones elkaar eerder versterken dan beconcurreren. Een 
connectie is daarom aan te bevelen, en door slimme infrastructuur aan te leggen zal dit park als tegenhanger 
van de GAS!Fabriek een meerwaarde kunnen zijn voor dit gebied. De verschillende culturele zones zullen 
elkaar eerder versterken dan beconcurreren. 



 (

RITMIEK GEVEL, ONBREEKT REPRESENTATIE

DOORSNEDE HUIDIGE SITUATIEACTIEVE COMPOSITIE ELEMENTEN DOORSNEDE NIEUWE SITUATIE

RITMIEK GEVEL, VILLA EMO

REFERENTIE: VILLA EMO, PALLADIO VOORMALIGE SITUATIE GASfabriek NIEUWE SITUATIE GASfabriek

In de organisatie van de GASfabriek is nu al een hoofdas in 
de lengterichting als ontsluiting in gebruik. Deze schakelt de 
verschillende ruimtes aan elkaar (principe)
In de facade is duidelijk een ritme waarneembaar door de 
penanten (verdikkingen) in de gevel. Dit komt niet overeen met 
de wanden van de binnenruimtes. De verschillende raampartijen 
en entrees halen de gevel ook symmetrisch uit verband.

Bij deze villa was de rechte weg een middel om het 
gebouwencomplex effectief en reprensatief te verbinden met het 
agrarsiche terratorium. Al van verre is de positie van de villa in 
het landschap gemarkeerd. Vanuit het voorhof voert een brede 
trap naar de ‘piano nobile’ en vanuit de loggia kijkt men over de 
voorhof terug naar de landerijen. 

Door een nieuw volume van glas haaks op het gebouw, blijft de 
oude hoofdopzet zichtbaar. Door het glazen volume ontstaat er 
een nieuwe as, dwars op de hoofdopzet. De kruising van beide 
assen, vormt het kloppend hart van de GASfabriek, geëtaleerd 
op een podium. Het nieuwe volume steekt aan de 2 zijden van 
de huidige gevel uit. Hierdoor krijgt het gebouw een duidelijke 
markering richting het Noord-Hollandsch kanaal. 

ASSEN,  VILLA EMO 

NIEUWE SITUATIE, REPRESENTATIE

AS HUIDIGE SITUATIE ASSEN NIEUWE SITUATIE

ONTWERP Architectuur component
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AANZICHT ZUIDZIJDE, POTENTIELE SITUATIE GASfabriekAANZICHT ZUIDZIJDE, HUIDIGE SITUATIE GASfabriek

AANZICHT OOSTZIJDE, POTENTIELE SITUATIEAANZICHT OOSTZIJDE, HUIDIGE SITUATIE GASfabriek



De buitenruimte van de GAS!Fabriek is de proeftuin van de fabriek. Een pad haaks 
op de lengterichting van het gebouw (een dwars-as in het verlengde van de kas) 
rijgt de verschillende proefvelden aaneen. Deze dwars-as heeft naast een formele 
eigenschap (zichtlijn) ook een functionele betekenis (ontsluiting). De tuin werkt 
als een soort BARCODE. De zones zijn zowel flexibel in programma als formaat. 
Het rationeel patroon voor de buitenruimte is voor de verschijningsvorm, los van 
de vraag of er veel of weinig vierkante meters zijn ingericht. het blijft door de 
BARCODE een interessant schouwspel. De contramal kan worden ingezaaid met 
soorten met zuiverende eigenschappen die de bodem op een natuurlijke manier 
saneren (zie bovenstaand schema).
 
De context van het terrein is een belangrijk onderdeel voor de visie van de 
buitenruimte. De Bergervaart is een plek waar mensen met een bootje kunnen 
aanmeren. De zendmast is een opvallende toren die als Folly (bijzonder element) 
onderdeel vormt van het totaalontwerp. De stadskwekerij is als rondwandeling een 
belangrijke partner voor de beleving en connectie met de omgeving. 

De verschillende proefvelden van de BARCODE kunnen bestaan uit onderdelen als:
Helofytenfilter, borders als moestuin, voliere, pluktuin, bollenstrook, schaatsbaan 
etc. Hoe diverser hoe beter. 

Vegetatie met zuiverende eigenschappen. 
(Delva)

Referenties Restaurant de KAS Amsterdam 
Park Frankendael

Interieur kas, als restaurant. 

Hoofdas tuin als verbindend element tussen de 
plantvakken. 

PRINCIPETEKENING OMGEVING GASfabriek

Schema’s: transformatie van de tuin in de loop der jaren. 

BUITENRUIMTE GAS!fabriek
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De Kookstudio is centraal gepositioneerd, en naar 
behoefte uit te breiden naar buiten,  richting het 
atelier of zelfs naar boven. Hierdoor kan maximaal in 
flexibiliteit worden voorzien. 

De atelierzone ligt aan de noordzijde van het 
gebouw vanwege het ‘noorderlicht’ en de 
mogenlijkheid om via die entree grotere elementen 
voor mogelijke exposities naar binnen te rijden. 

De huidige lengte-as van het gebouw is een 
structuur die ook in de nieuwe situatie een 
belangrijke lijn vormt binnen het geheel. Hiermee 
kan alles goed overzien en ontsloten worden. De 
haakse beweging vanuit de nieuwe entree. is een 
logische twist die het ‘kloppende hart’ van het 
gebouw ontsluit. Aan de Zuidzijde is de korte route 
voor laden en lossen gesitueerd. 

De gele vlakken zijn gebieden met een verhoogde 
vloer (optioneel). Dit biedt nieuwe perspectieven 
in de ruimtelijke beleving maar ook belangrijke 
functionele voordelen (dubbel grondgebruik). De 
toiletgroepen kunnen deels verdiept onder de 
verhoogde vloer aangelegd worden. Er ontstaat veel 
ruimte voor opslag. En de huidige ramen worden de 
toekomstige deuren. 

PROGRAMMA ROUTING INDELING

ONTWERP Functionele component





2. UITWERKING





GASFABRIEK ALKMAAR | TUSSEN HAARD & HORIZON

9 april 2015  I pros.tenhove@arcadis.nl 23



Doorsnedes
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>

>

Doorsnede B-B’ (Bestaande situatie)

Doorsnede C-C’ (Bestaande situatie)

Doorsnede B-B’ (Potentiele situatie)

Doorsnede C-C’ (Potentiele situatie)

B

B’

C

C’



> >

>

Atelier ruimte

Huidige situatie
Huidige trap - Bestaande trap, 90 graden gedraaid

- Bestaande binnenwanden verijderen
- Twee ruimtes op begane grond doorgebroken

- overleg ruitmes, meetingen, etc., bereikbaar via skywalk, of wenteltrap. 

Tussenfase Eindfase

Blackbox

Ruimtelijke impressies
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>

>

- De binnenwand (rechts) verwijderen
- De trap 180 graden draaien
- Huidige toiletgroep verwijderen

- Wanden huidige toiletgroep slopen - Spoelkeuken op verhoogd podium
- Toiletgroep onder dit podium in de nieuwe kelder

- Podium met kookeiland en bar
- Entree wordt restaurant, hart van het complex. 

Huidige situatie

Huidige situatie Huidige situatie

Gewenste situatie

Entree GAS!Fabriek Ruimtelijke impressies



>

>

Kookstudio Ruimtelijke impressies

- kookeiland en haard centraal stellen

- Middeldeel nabij entreegebied - Bar uitgifte deel
- Trap gedraaid en verplaatst 

- Trap draaien en herplaatsen

Nieuwe situatie

Huidige situatie Nieuwe situatie 

Huidige situatie
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>

>

Kantoren Middendeel (op nivo 1) Ruimtelijke impressies

- Bar uitgifte deel
- Trap gedraaid en verplaatst 

- Bestaande pui verplaatsen/aanpassen
- Links restaurantdeel, rechts verhuurbare units

- Zicht naar de kookstudio
- Ruimte op de 1ste verdieping voor mogelijk extra eettafels

Huidige situatie  

Huidige situatie  

Nieuwe situatie  

Nieuwe situatie  



Kookstudio | artist impression



GASFABRIEK ALKMAAR | TUSSEN HAARD & HORIZON

9 april 2015  I pros.tenhove@arcadis.nl 31

Atelier | artist impression
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Buitenruimte | artist impression





3. BIJLAGEN



MOODBOARD
Kookstudio

REFERENTIES
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MOODBOARD
Ateliers
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MOODBOARD
Buitenruimte
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MOODBOARD
Kantoren
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TUSSEN (GAS)HAARD & HORIZON...

Tussen ‘Haard en Horizon’ spant de ruimte op tussen het kookeiland 
(ontmoetingsplek of ‘haard’) en de horizon oftewel ‘het wenkend 
perspectie’. Maar staat tevens voor de kansen die de GASfabriek nog zal 
creëren voor jonge ondernemers, creatievelingen die klein beginnen om 
vervolgens tot aan de horizon te kunnen reiken...



schoonheid is maakbaar!

© Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden  

gemaakt worden door middel van druk, fotokopie of op welke wijze dan ook, 

daaronder begrepen gehele of gedeeltelijke bewerking van werk zonder  

voorafgaande schriftelijke toestemming van ARCADIS.


