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Appartementen Van werkplek naar woonbestemming

Alkmaar Q Ooit maakten werknemers van het Kadaster van dit
trappenhuis gebruik. Nadat het kantoorpand vanwege digitale
ontwikkelingen overbodig raakte, kwam het op de markt terecht
en stond het enige tijd leeg. Twee jaar geleden hapte het Alk-

advertentie

maarse vastgoedbedrijf Segesta toe op een executieveiling. Ze
zagen er brood in om het pand aan de Alkmaarse Rogier van der
Weydestraat om te vormen tot een woongebouw met 88 appartementen. Momenteel zijn zestig tot zeventig werklieden dage-

lijks met die transformatie bezig. In het najaar is de klus klaar. De
verhuur van de appartementen, variërend in grootte van 30 tot
110 vierkante meter, begint binnenkort.
FOTO ERNA FAUST
Regionaal 10/11: Puzzelen om alles op zijn plek te krijgen

Geen drank en etenswaar meer mee naar 5-meifeest in Alkmaarderhout

Hek rond bevrijdingsfeest
Rob Bakker

r.bakker@hollandmediacombinatie.nl

Alkmaar Q Het zal even wennen
zijn: een 850 meter lang hek omzoomt op zaterdag 5 mei het terrein
waar de 23ste editie van het Alkmaarse Bevrijdingsfestival wordt
gevierd. Meegebrachte drank en
etenswaar zijn niet meer toegestaan.

,,We hadden geen keuze’’, zegt festivalorganisator Hugo Koeman. ,,Dit
is conform het evenementenbeleid
van de gemeente. We zijn verplicht
de regels te handhaven. Het alternatief was dat er geen festival zou zijn.
Dat was het laatste wat we wilden.
Het is een festival met een boodschap. Die boodschap van vrijheid
willen we blijven uitdragen.’’
Er zitten aan de nieuwe opzet ook
positieve kanten voor de organisatoren. De verkoop van drank en etens-

waar op het terrein, de financiële
kurk waarop het festival drijft, zal
hoger uitpakken. Organisatorisch
wordt het allemaal iets eenvoudiger.
Verwacht wordt dat er minder schade aan het groen wordt aangericht.
Bovendien is de veiligheid gediend
bij een omhekt festivalterrein. Bij
voorgaande drukbezochte edities
kon niet worden voorkomen dat festivalpubliek naar de Kennemerstraatweg uitwaaierde.
Koeman: ,,Onze conclusie was: Alk-

maar, tel je zegeningen met een Bevrijdingsfestival dat in de loop van
de jaren een grote reputatie heeft
opgebouwd. Zo’n hek hoort tegenwoordig nu eenmaal bij een festival
van deze omvang.’’
Het Bevrijdingsfestival had in 2016
een topjaar met rond de 15.000 bezoekers. Vorig jaar werd het quitte
gespeeld. Door het slechte weer was
de belangstelling minder.
Regionaal 5
’Gruppo’ en Skotwall topacts
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Leegstaande kantoorgebouwen in het land krijgen
in toenemende mate een woonbestemming. Een
voorbeeld hiervan is het voormalige
Kadastergebouw aan de Rogier van der Weydestraat
in Alkmaar. Vastgoedbedrijf Segesta realiseert hier
88 huurappartementen. De oplevering is in het
najaar.
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alles op zijn
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Een deel van een woning in wording.

e overheid spuugde in
de jaren tachtig niet op
het gebruik van beton. Zelfs het
dak van het voormalige Kadasterpand aan de Rogier van der Weydestraat is tientallen centimeters dik.
Op vele honderden plekken is die
robuustheid van muren en vloeren
in zekere zin geweld aangedaan.
Zo vaak zijn er gaten geboord om
het leidingwerk (energie, riolering,
ventilatie, etc.) voor de 88 appartementen naar de juiste plek te dirigeren, vertelt Alex Huges, algemeen directeur van Segesta. Samen
met manager bouw en ontwikkeling Jeroen Klinkert leidt hij het
bezoek rond door het gebouw waar
gewoond gaat worden in plaats van
gewerkt. Met die omvorming zijn
dagelijks zestig tot zeventig werklieden aan de slag. Het verklaart de
vele busjes in de straat. Een drukte
die mede wordt veroorzaakt door
de ombouw van het voormalige
Univé-pand (in dezelfde straat) tot
woongebouw.

Executieveiling

Graffiti aangebracht in periode van leegstand.

Segesta kocht het bij het Kadaster
in onbruik geraakte pand van bijna
7000 vierkante meter twee jaar
geleden op een executieveiling. De
eigenaar die er noodgedwongen
van af moest, had zijn zinnen
eveneens gezet op woningbouw in
het gespierde pand.
Voor Segesta viel alles de goede
kant op: de prijs was aantrekkelijk,
de behoefte aan betaalbare huurwoningen is groot en de overheid
verleent alle medewerking omdat
ze af wil van leegstaande kantoorpanden. Zodoende verliep ook de
omzetting van erfpachtgrond naar
’bloot eigendom’ zonder hindernis.
Met de 88 woningen in het tot ’De
Landmeter’ gedoopte gebouw,
brengt Segesta de vastgoedportefeuille (winkelcentra, winkel- en
horecapanden, woningen, etc.)
meer in balans. Als ook De Bever is
voltooid, de nieuwbouw van 78
appartementen op bedrijventerrein
Beveland (Heerhugowaard), bezit
Segesta rond achthonderd huurwoningen in het land. Daarmee volgt
de Alkmaarse onderneming een
trend in de vastgoedbusiness, waar-

bij beleggers zich meer en meer
begeven op de schaarse woningmarkt gezien de minder conjunctuurgevoelige rendementen die
daar te behalen zijn. Voor de architect was het flink puzzelen om de
88 woningen (variërend in grootte
van 30 tot 110 m2) in te weven rondom de twee trappenhuizen (atriums) in het gebouw.

Korte bouwtijd
Wat dat passen en meten betreft
(’het aardige is dat het veel diversiteit aan woningen oplevert’) is
nieuwbouw aanmerkelijk eenvoudiger te realiseren, legt Huges uit.
In het geval van De Bever is het een
kwestie van ’stapelen’. En wie
denkt dat woningbouw in een
kantoorpand ’cashen’ betekent
’vergist zich’. Het prijsverschil
tussen nieuwbouw en ombouw
bedraagt zo’n twintig procent in
het voordeel van ombouw. Zo
wordt per woning in De Landmeter 20.000 euro uitgegeven aan de
installaties voor verwarming, ventilatie, elektriciteit en sanitair. Een
bedrag dat je zowel voor ombouw
als nieuwbouw kwijt bent, ’want
het moet er toch in.’ Het voordeel
is wel, geeft Klinkert aan, dat het
omzetten van een kantoorpand in
een woonpand een relatief korte
bouwtijd vergt. De woningen in De
Landmeter zijn in het najaar klaar.
De verhuur ervan begint binnenkort. De appartementen, de meeste
met een balkon, worden gestoffeerd (gordijnen, vloerbedekking,
keuken en inbouwapparatuur)
opgeleverd. Huurders hoeven
alleen ’hun meubels naar binnen te
sjouwen’, legt Huges uit.

Steeds meer
woningen in
portefeuille
vastgoed
Het volledig ingepakte voormalige Kadastergebouw dat na een verbouwing ruimte biedt aan 88 huurappartementen.
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Huzarenstukje
Die uniformiteit voorkomt gesleep
met materialen door nieuwe huurders en de kans op een ratjetoe aan
bedekkingen voor de ramen.
Huges: „In alles willen we benadrukken dat het om een hoogwaardige woonvoorziening gaat. Dat is
ook wat we als onderneming willen uitstralen; een bedrijf zijn dat
mooie dingen doet en de kwaliteit
hoog in het vaandel heeft staan. Op
dit project zijn we heel trots, hier
wordt een huzarenstukje verricht.”
Winnie van Galen

Jeroen Klinkert (l) en Alex Huges van Segesta.

In het najaar ziet het gebouw er zo uit.

ILLUSTRATIE SEGESTA

