
De behoeftes en ideeën van de bewoners van De Bergerhof voor het 

project De Nieuwe Energie op het voormalige gasfabriekterrein 
 

Beste mensen, 

Zoals velen van jullie onderhand al zullen weten zijn wij bezig met een klein onderzoek naar de 

behoeftes en ideeën van jullie, de bewoners van deze mooie wijk, over het braakliggende terrein van 

de voormalige gasfabriek. Afgelopen maand hebben we dan ook samen met een aantal van jullie een 

brainstormsessie gehouden om deze behoeftes en ideeën in kaart te brengen, hier zijn de resultaten 

van deze bijeenkomst. Hebben jullie hier nog vragen over dan kunt u hieronder onze contactgegevens 

vinden en kunt u ons een mailtje sturen, wij zullen niet alle antwoorden hebben maar wij kunnen u 

ook doorverwijzen naar de site van het project: www.energievanalkmaar.nl. 

Voor de mensen die niet bij deze bijeenkomst aanwezig konden zijn maar wel willen meepraten over 

de plannen rondom het terrein van de voormalige gasfabriek, hadden wij eigenlijk afgelopen maand 

een ander moment staan voor vragen en opmerkingen. Deze kon vanwege de verscherpte 

coronamaatregelen helaas niet doorgaan. We hebben een online enquête gemaakt waarin een aantal 

vragen staan rondom het project en de invulling van dit terrein. Deze enquête kunt u vinden via de 

volgende link: https://forms.gle/EM1UoDv5ikxjwQK8A. Of scan de QR-code die onderaan dit bericht is 

weergeven. 

Wonen en bouwen 
Er is naar voren gekomen dat veel van jullie duurzaam en energieneutraal bouwen een belangrijk punt 

vinden, daarnaast is het ook goed om andere vormen van biologisch, creatief en ecologisch bouwen 

te vinden en te onderzoeken. Een punt waar vrijwel iedereen het unaniem over eens was, was dat er 

veel groen moet komen in deze nieuwe wijk. 

De Bergerhof 
Wij hadden u gevraagd wat maakt dat u zich thuis voelt in De Bergerhof, hier zijn een groot aantal 

punten naar voren gekomen waar rekening mee gehouden kan worden bij dit project. Zo is het een 

hele open buurt: 

• Je kan mensen makkelijk aanspreken 

• De grasveldjes tussen de huizen in zorgen ervoor dat je elkaar gaat ontmoeten, daarom zijn 

grasveldjes beter dan pleintjes 

• Iedereen staat open om elkaar te helpen 

• De straatjes zijn kleiner waardoor je elkaar sneller tegen het lijf loopt 

• Er wordt niks van je verwacht 

• Als er iets nodig is in de buurt wordt dat wel snel door iemand opgepakt en geregeld 

• Je kunt hier je energie kwijt en dingen ondernemen 

Een ander positief puntje van de wijk is dat de kinderen veilig buiten kunnen spelen, buitenspelende 

kinderen zorgen toch voor meer reuring en dat mensen sneller naar buiten gaan en elkaar dus 

tegenkomen. Daarnaast is er ook veel gemeenschap tussen de mensen, doordat iedereen in dezelfde 

soort huizen wonen zorgt dit er al voor dat iedereen zich verbonden voelt tot een groep. Daarnaast is 

er een buurtkrant en een facebookpagina. Een vierde puntje is dat deze wijk voelt als een dorp, je bent 

er al snel midden in de natuur maar het bevindt zich ook nog steeds in het hartje van Alkmaar. 

Daarnaast kent bijna iedereen elkaar wel. 

https://forms.gle/EM1UoDv5ikxjwQK8A


Het buurthuis ‘De Eendracht’ 
Het buurthuis in de wijk heeft een functie: mensen aantrekken en verbinden. Er worden verschillende 

activiteiten georganiseerd in het buurthuis maar ook rondom het buurthuis door de buurtvereniging. 

Nieuwe bewoners worden altijd verwelkomd door de buurt wat voor warme verbindingen zorgt tussen 

mensen. 

Duurzaamheid 
Wij hadden jullie de vraag gesteld wat ervoor nodig zou zijn om het plan om het gasfabriekterrein te 

gebruiken als laboratorium voor duurzame stadsontwikkeling te laten slagen. Duurzaamheid is 

logischerwijs een van de dingen die het meeste naar voren kwam. Daarnaast is het ook belangrijk dat 

het succesvol is en dat het ook in te passen is in de nieuwe plannen van de woonwijk die er over vijftien 

jaar zou moeten komen. Als het niet in te passen is in deze plannen, dan is het belangrijk dat de 

gebouwen verplaatsbaar en demonteerbaar zijn zodat het opnieuw ergens anders gebouwd kan 

worden, of zodat de materialen ergens anders voor gebruikt kunnen worden. Een aantal van jullie 

hadden het idee om op dit terrein te experimenteren met duurzaam en energieneutraal wonen in de 

vorm van proefwoningen, de woningen van de toekomst. Daarnaast is het belangrijk voor een gebouw 

om lang te kunnen staan, dat het ondersteunt en gebruikt wordt door de lokale bewoners. Het moet 

dus een brede doelgroep aanspreken en cultureel waardevol zijn. 

Ideeën 
Tijdens de brainstormsessie zijn er natuurlijk verschillende ideeën naar voren gekomen, hieronder zijn 

deze per onderwerp op een rijtje gezet. 

Ideeën op het gebied van sport en welzijn 

• Sport 

o Mountainbikeparcours 

o Speelveldje 

o Cruyffcourt 

o Skatepark 

o Outdoor sportlocatie (voor bijvoorbeeld bootcamps) 

• Gezondheid 

o Moestuin 

o Stadstuin (Die ook beschikbaar is voor leerlingen van het horizoncollege) 

o Ruimte om gezamenlijk te koken en kookworkshops te volgen 

o Kas en tuin voor leren zelf voedsel te maken en te leren waar voedsel vandaan komt 

• Natuur en groen 

o Veel groen, hierbij moet ervoor gezorgd worden dat het niet te veel overeenkomt 

met park de oude kwekerij maar dat het elkaar aanvult 

o Kinderboerderij 

o Hondenspeelplaats 

Ideeën op het gebied van samenkomst en gezelligheid 

• Ontmoetingsplekken 

o Ruimte om gewoon met elkaar koffie of iets dergelijks te drinken 

o Een centraal pleintje of grasveld 

o Ruimte voor culturele activiteiten 

o Ruimte om workshops te kunnen geven en te volgen 

o Het kan ook dienen als een sociale werkplaats 

o Ontmoetingsplek om creatieve activiteiten uit te voeren 



o Hangplek voor jongeren van het horizoncollege 

Ideeën op het gebied van creativiteit en kennis 

• Duurzaamheid 

o Plek om kennis te vergaren omtrent duurzaamheid en energieneutraal bouwen 

o Behoud van tiny houses (Kan als voorbeeld dienen voor duurzaam wonen) 

o Proef-huis, het huis van de toekomst 

o Containerdorp 

• Kennis en Creativiteit 

o Ruimte om workshops en presentaties te geven en te volgen 

o Stilte plek 

o Cultureel centrum á la Hal25 

o Ontmoetingsruimte voor creatieve activiteiten 

o Ruimte voor creatieve ondernemers 

o (Openbare) werkplaats 

o Ruilmarkt 

Slot 
Wij horen u denken, wat gaan ze eigenlijk met deze resultaten doen? Dat is een hele terechte vraag, 

wij zijn twee studenten aan de hogeschool van InHolland en voor ons houdt dit project in februari op. 

Maar dat betekent niet dat het hierbij ophoudt, wij zijn de eerste stap in het project ‘De nieuwe 

Energie’. De uitkomsten van ons project worden gedeeld met de initiatiefnemers van De Nieuwe 

Energie, zij zullen deze informatie gebruiken om een invulling te geven aan het terrein van de 

voormalige gasfabriek dat aansluit op de wensen en behoeftes van jullie. Daarnaast zullen wij deze 

resultaten komende januari ook nog presenteren samen met de studenten van bouwkunde die een 

ontwerp hebben gemaakt voor een duurzaam bouwwerk, en de studenten die onderzoek gedaan 

hebben naar de ideeën en behoeftes van de Alkmaarse studenten. Deze expositie zal 28 januari 

plaatsvinden en jullie zijn van harte welkom (als de coronamaatregelen het toelaten), meer informatie 

hierover volgt nog. Voor nu willen wij jullie heel erg bedanken voor jullie medewerking en 

enthousiasme en hopelijk zien wij jullie op 28 januari op onze expositie. 

Met vriendelijke groeten, 

Jaïr Hu-A-Sang en Tijl Rietdijk 

647750@student.inholland.nl 
615827@student.inholland.nl 
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