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Kijk omhoog in Alkmaar, het is de tip die stadsgids Alexandra
Honings ons geeft. En dat doen we deze twee dagen. Maar we
kijken ook rond, zeker wanneer de pedalen richting de duinen gaan.
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Het kussende kaasmeisje
wordt teruggekust en de
Schapenbrug in Alkmaar.

W

e lopen door de wereldberoemde kaasstad, het is
onze eerste keer. We hadden graag Alexandra als
gids bij ons gehad, maar dat
mag niet door de coronamaatregelen. En dus
ben ik telefonisch een beetje voorbereid door
de vrouw die zelf nog maar zeven jaar in deze
stad woont. Op slag verliefd was ze, op de
stad en op haar nieuwe job. ,,Het is het leukste werk dat er is, met altijd blije mensen”,
heeft ze mij in het oor gefluisterd.

Ter plekke
Fietsen zijn onder meer te
huur via Grand Hotel Alkmaar. Er zijn veel to-go
mogelijkheden. Sencha,
bij de Sint Laurenskerk.
Heeren van Sonoy, in de
Diaconie Oude Mannen en
Vrouwen Huys. In Bergen is
Echtfood mogelijk als stop.

GEVELSTENEN
Stap voor stap gaan we door de oude stad.
Soms stoppen we even om te kijken en dan
gaan we weer verder. Smalle straatjes komen
uit bij grachten waar uitbundig wordt gevist
op deze eerste voorjaarsdag van het jaar. Na
de strenge vorst zijn vissen naar de warmere
wateren van Alkmaar gemigreerd, legt een
van de vissers uit, loerend naar de dobber.
We kijken even mee, maar niet voor lang.
Want de tip van de stadsgids hebben we in
onze oren geknoopt. „We zijn zo gewend om
op straat naar beneden te kijken. Door omhoog te kijken zie je dingen die je normaal
niet opvallen. Zelfs Alkmaarders zien dan
dingen die ze nog niet eerder hebben gezien,
zoals oude gevelstenen.” En dus lopen we
verder, met onze neuzen in de wind.
We worden innig omhelsd door de vele
panden met grandeur. Maar liefst 399 rijksmonumenten en 700 gemeentelijke monu-

menten vormen het decor in de oude stad. De
Grote Kerk, de hofjes en het Stedelijk Museum
om maar eens wat te noemen. Dat museum is
hier al sinds 1875 en heeft daarmee de eer een
van de oudste musea van Nederland te zijn.
En dan lopen we ook tegen de vele lokale
winkels en eettentjes op, waar we nu met een
hongerig gevoel een to-gomaaltijd scoren. Die
we opeten in de zon met uitzicht op de SintLaurenskerk die is gebouwd tussen 1470 en
1518. Het monument heeft al jarenlang geen
christelijke taak meer, maar eten met dit
uitzicht heeft toch iets goddelijks.
HANDELSSTAD
Het is natuurlijk niet zo vreemd dat hier veel
moois te zien is. Al in de 13de eeuw werd
Alkmaar een handelsstad. Met eeuwenlang
levendigheid bulkt het hier van de historie,
smullen dus voor degene die daar gevoelig
voor is. Het Alkmaars Ontzet van 8 oktober
1573 is een belangrijke gebeurtenis, al is die
niet te zien natuurlijk. Ieder jaar wordt de
victorie gevierd, de dag dat de dappere Alkmaarders het Spaanse leger versloegen door
de dijken rond Alkmaar door te steken. Na de
lunch stappen we door, met de kaart in de
hand en de informatie van de stadsgids in het
achterhoofd. Via een paar smalle straatjes en
weer een gracht stoppen we bij de synagoge.
Minder robuust dan de kerk van daarnet,
maar er zit toch wel een indrukwekkend gidsverhaal achter. ,,Op 5 maart 1942 moesten alle
joden uit Alkmaar naar Duitsland. Die dag
deed Rabbi de Wolff het licht uit in de synago-

stille stad op zondagochtend. Een coffee-to-go
smaakt lekker, de zon zorgt voor lange schaduwen van ons op de klinkers. We stappen weer
op en niet veel later zijn de duinen in de verte
al te zien.
Maar eerst Bergen, het kunstenaarsdorp.
Met de Ruïnekerk die in 1574, tijdens de Tachtigjarige Oorlog, werd geplunderd en afgebrand. Hierbij ging een groot deel van de kerk,
waaronder de toren, verloren. Toch is hij er
nog, hij werd deels herbouwd. We stappen af
en lopen een rondje om de kerk. Kijk omhoog,
zegt een stem in mijn hoofd. Zicht op kogelgaten en inslagen is de beloning. Tijdens de Slag
bij Bergen in 1799 werd hier zwaar gevochten.
Weer verder, naar Bergen aan Zee. Dat gaat
via een wijk waar Jan Modaal alleen een hypotheek op de aanpandige garage kan krijgen.
Dan is er een stuk bos met uiteindelijk Bergen
aan Zee, met de kust als beloning. We waaien
even uit en fietsen verder, richting Egmond.
Wat een mooi glooiend landschap, met glanzend witte bergtoppen en hier en daar een
vennetje. Na een lange pauze in de zon en uit
de wind keren we terug naar de kaasstad. Een
laatste to-go in de oude stad. Diaconie Oude
Mannen en Vrouwen Huys, staat op de sierlijke
poort uit 1600 geschreven. Dat hadden we
gemist als we navelstaarders waren geweest.

“

Elk jaar wordt de
victorie gevierd van
8 oktober 1573

ke Pis van Alkmaar. We geven een ferme kus
met mondkap op de mond van het kussende
kaasmeisje. Met zo’n kus op het aantrekkelijke standbeeldje kan de dag niet meer stuk.
BERGEN
De fietsen staan klaar vanmorgen, bij het
hotel in het hart van de stad. Het voormalige
postkantoor uit 1877 is een van de monumenten in Alkmaar. We weten al aardig de weg in
het centrum en rijden nog even kriskras
erdoorheen. Het carillon klinkt in de nog
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ge. Na de oorlog was het gebouw jarenlang
een kerk, maar in 2011 kreeg het zijn oude
functie weer terug. Bij de heropening heeft de
achterkleinzoon van De Wolff als eerste de
lichten weer ontstoken. Nu is het een synagoge voor de joodse gemeenschap in NoordHolland”, aldus Honings.
We gaan weer verder, kijken omhoog maar
ook voor ons uit. Via de gracht komen we uit
bij de haven met de accijnstoren uit 1622.
Ingevoerde goederen moesten hier worden
aangegeven en dat leverde de stad centen op.
En nog steeds draait het hier om inkomsten,
want de havenmeester ontvangt hier het
liggeld van degenen die aanmeren. Het is het
meest oostelijke deel van onze wandeling. We
keren om en lopen via de oude stad naar het
Waagplein. Bekend van het bekende plaatje
met de uitgestalde kazen. Dan linksaf, naar de
Gewelfde Stenenbrug voordat we naar ons
hotel gaan. Bij de brug is sinds vorig jaar een
standbeeld ter ere van Truus WijsmullerMeijer. Deze in Alkmaar geboren vrouw organiseerde kindertransporten. Joodse kinderen
werden vanuit onder andere Duitsland naar
Engeland overgebracht, tot ook Engeland
meeging in de Tweede Wereldoorlog. Het
standbeeld toont Truus, als moeder van 1001
kinderen. Vooruit. Nog even naar het Manne-
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Het stadhuis van Alkmaar
is tussen 1509 en 1520
gebouwd.
Op de onderste foto
De Waag waar het
Hollands Kaasmuseum
en de VVV zijn gevestigd.
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De fietstocht telt 32
kilometer en is te vinden op
route.nl, nummer 121601.
Het is een knooppuntenroute, dus gemakkelijk naar
eigen inzicht aan te passen.
Bijvoorbeeld richting
Schoorl of Castricum. Op
www.visitalkmaar.nl zijn
meer routes en tips te vinden. Gids Alexandra Honings gaat, wanner de
coronamaatregelen het
toelaten, weer graag op
pad. Zie ook: www.stadsgidsalkmaar.nl.

