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Bloedfanatiek
en met de blik
op oneindig
Wanneer noem je een samenklontering van steen, staal, glas en mensen een stad,
en wanneer een dorp? Wetboek noch woordenboek geeft ons een antwoord op deze
vraag. Er is geen officieel aantal inwoners, geen specifiek gebouw, geen titel
die van een dorp een stad maakt. Ooit deelden graven nog stadsrechten uit,
maar in de moderne tijd zijn zulke simpele zekerheden losgelaten. Planologen
spreken daarom maar van ‘stedelijke kwaliteit’ en schrijven hele verhandelingen
om dat uit te leggen. De samenklontering is wat compacter, de verhouding
tussen wonen en werken anders, en er zijn meer praathuizen, cultuurhuizen,
belevingswerelden.
Ooit begon HAL 25 omdat de Gemeente Alkmaar ten tijde van de financiële crisis
een enorme leegstaande loods met groot buitenterrein beschikbaar stelde aan
Kees Bolten van Stichting UNIT1. Hier kon hij een experimentele broedplaats
gaan ontwikkelen. Op Overstad moest levendigheid ontstaan en HAL 25 ging voor
de troepen uit om van dit post-industriële gebied een nieuw stuk stad te maken.
De ontwikkeling van de wijk zelf laat nog altijd op zich wachten, maar na bijna
10 jaar reuring, experimenteren en bouwen gaat het met HAL 25 beter dan ooit.
De komende jaren heeft deze iconische plek nog een belangrijke rol te spelen
op Overstad en in Alkmaar. Kunst speelt in de ontwikkeling van steden en
gebieden een steeds grotere rol. Broedplaatsen spreken nieuwe doelgroepen aan
en verleiden mensen naar Alkmaar.
Hierop rijzen existentiële vragen. Is een broedplaats dan een leuk maar
tijdelijk uithangbord voor een toekomstige gebiedsontwikkeling, een soort
levensgroot en levend makelaarsbord? Of kan een succesvolle broedplaats ook
een permanent karakter krijgen omdat zij belangrijke maatschappelijke functies
binnen de wijk vervult?

HAL 25 is een laboratorium
voor podiumkunstenaars,
creatievelingen, makers,
muzikanten en ander artistiek
schorriemorrie. Hier
ontwikkelen mensen talenten
die ze nergens anders zouden
ontdekken en onstaan projecten
die nergens anders zouden
kunnen plaatsvinden.
Artistieke experimenten en
evenementen leiden tot nieuwe
perspectieven, binden makers en
publiek aan een plek, en leiden
soms onbedoeld tot verdieping
op verschillende vlakken:
ruimtelijk, sociaal, cultureel,
financieel en individueel.
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Hier gebeuren bijzondere
dingen. En ook al zie je niet
alles terug in €€€’s, alles
wat hier gebeurt levert de
stad onmeetbare levendigheid
op. Dagelijks werken wij
bloedfanatiek aan vernieuwing
en inspiratie. Iedere dag
weer zijn we de ‘stedelijke
kwaliteit’ van Alkmaar aan
het oppoetsen, bijpunten,
vastlassen, boetseren of
polijsten. Onze loods is al 10
jaar tijdelijk, ieder project
kan de laatste zijn. Dus zetten
wij onze blik op oneindig.

Het begin
Begin 2010 werd Kees Bolten, directeur van nomadisch kunstencentrum UNIT1
gevraagd door de gemeente om neer te strijken in het enorme leegstaande pand
op de Pettemerstraat, de laatste nog overeind staande loods van een voormalige
groothandel op het bedrijventerrein Overstad. Dit desolate gebied van versteende
parkeerplaatsen en golfplaten meubelboulevards vlak naast het centrum van
Alkmaar moest gaan leven en onderdeel van de stad worden.
UNIT1 specialiseerde zich al enige decennia in locatietheater, de tijdelijke
invulling van ruimte en de facilitatie van kunst en cultuurprojecten in de
publieke omgeving. Met zijn mobiele containerdorp verplaatste Kees zich van
loods naar loods, festival naar festival, en stadsplein naar stadsplein.
HAL 25 moest dan ook niet alleen een creatieve plek worden voor bruisende
en kunstzinnige samenkomsten, maar ook een uitvalsbasis voor de diverse
activiteiten van UNIT1 en de aan de stichting gelieerde kunstenaars.
Op deze manier kon de gemeente de productie van kunst & cultuur steunen met een
van haar anders stilstaande bezittingen (het pand), terwijl haar eigen belangen
en ontwikkeldoelen in het gebied gediend werden met de activiteiten van de HAL.

Stand
van zaken
HAL 25 is veel dingen tegelijk maar bestaat in grove lijnen
uit drie onderdelen:
1. We bieden maakplaatsen voor de creatieve industrie;
2. 
We faciliteren enkele avantgardistische uitspanningen voor
alternatieve ontspanning;
3. 
We fungeren als evenementenlocatie en organisatie voor
grootschalige zakelijke en culturele evenementen in de
loods en op het buitenterrein.
Tussen deze drie onderdelen bestaat een dynamiek die HAL 25
een totaal eigen karakter en positie geeft. Niet alleen binnen
het Alkmaarse, maar zelfs het landelijke culturele landschap.
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Maakindustrie
Wij bieden ruimtes aan podiumkunstenaars met
een landelijk profiel, makers die werken
met grootmateriaal, ontwerpers en digitale
uitvinders. Deze creatieve ondernemers
gebruiken de hal als uitvalsbasis en geven
invulling aan de evenementen. Hun werken
drukken een stempel op de fysieke ruimte,
waardoor bezoekers zich altijd begeven in
een ongewone omgeving.
Het gaat hier om zo’n 20 kunstenaars en
makers die samen 12 verschillende ruimtes
huren.
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Doorlopend

Voor de toevallige bezoeker was er in de beginjaren niet zo veel te beleven bij
HAL 25 als ze langs kwamen op dagen dat er geen evenementen waren. Dit begint
langzaam te veranderen door de vaste lokaliteiten die zich op het terrein hebben
gevestigd. Deze plekken laten zich kenmerken als uniek, specifiek en alternatief,
precies zoals de HAL zelf. Het gaat hier om het FabLab & makerspace van de
Kaasfabriek, Stadssauna 25, de speciaalbierproeverij The Scrapyard en underground
club HALTE 25.

Deze niche uitspanningen bedienen samen ongeveer
13.500 bezoekers per jaar. Hiervan bestaat het
grootste deel uit Alkmaarders, maar trekt ook
publiek van verder weg, met name uit Amsterdam,
Den Haag, Utrecht, Den Helder, en de directe
regio. Deze mensen komen heel gericht en
specifiek af op de eigenzinnige activiteiten
die hier worden aangeboden. Het gaat om
speciaalbierconnaisseurs die voor de proeverij
komen, sauna-fanatiekelingen, muziekliefhebbers,
en mensen die werken met nieuwe materialen en
technologie.

COLOFON 10 jaar HAL 25
Initiatiefnemers:
St. UNIT1 / Kees Bolten
Gemeente Alkmaar / Jan Visser
Directie:
Kees Bolten (2010 - )
Piet Termaat (2010 – 2011)
Roel Wittebrood (2010 – 2014)
Hans Termaat ( 2011 – 2015)
Ervin Skelic (2016 - )
Payam Motahhar (2017 - )
Broedplaatspartners buitenterrein:
Vuur in Staal – staalwerk
Kaasfabriek – Makerspace
Junior IOT – D
igitale werkplaats voor
kinderen
Kees Verdonk – Kunst en vliegwerk
Steven Hoes – Multimediaal
Studio Maakt – Edelsmidse
Steven de Peven – Multitalent
Compagnie DaaD – K
unst & Theater in de
buitenruimte
Stadssauna 25 - sauna
Scrapyard - biertuin
Co-producenten:
Tamara Roos Producties
Bureau Dynamiek
Bureau Stennis
John Valkering Theatertechniek
Jan Mors Beeldenbouwer
Ginger Verhagen Producties
Podiumdier
Hellingproof

Met dank aan Annemieke, Andras, Alex,
André, Anna, Annemiek, Anton, Bart-Jan,
Bastiaan, Bauke, Bert, Bertus, Bianca,
Bjorn, Bodine, Brian, Caja, Cheyenne,
Chris, Christel, Davy, Dennis, Dick,
Dionne, Doortje, Doris, Duco, Eefje,
Elejan, Elfrieda, Elias, Ellen, Ema, Eva,
Evelyn, Fabian, Fanna, Fleur, Floor, Frans,
Frederieke, Frem, Gerard, Gerben, Gerbrand,
Gert, Ginger, Hannah, Hanneke, Hans, Hans,
Harold, Helen, Henk, Herke, Ien, Ilse,
Inge, Ivon, Jacintha, Jan, Jasmijn, Jasper,
Jeroen, Joeke, Jordy, Joris Jan, Joyce,
Jozef, Kasper, Katja, Kees, Keith, Kiki,
Kim, Klaas, Koos, Koosje, Leonie, Lex,
Lien, Liesbeth, Linda, Linde, Liza, Loes,
Lonneke, Lotte, Louise, Maaike, Manou,
Marcel, Marcia, Marco, Marcus, Margreet,
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Ruud, Sandra, Saskia, Shanti,
......Sofia, Sonja,
is.Tali,
Sophie, Steven, Suus,
Tamara, Ted,
Theo, Theun, Thijme, Thijs, Thomas, Tineke,
Tobias, Toine, Tom, Toos, Truus, Tycho,
Vakil, Vera, Vrouwtje, Wieland, Willemke,
Wilma, Wouter, Yvon, Zep, Zola en alle
andere duizenden niet met name genoemde
mooie mensen die HAL 25 maken tot dat wat
het is.
Tekst:
Tycho Hellinga met dank aan Tamara
Roos, Kees Bolten, Nina Bakker &
Maya Link
Design en layout:
Rowbird.com/
Centrale Verwarring.nl
Fotografie:
Keith Montgomery, Dienske
Fotografie, La Luuz Fotografie

Evenementen

HAL 25 organiseert het hele jaar door allerlei soorten evenementen, die grofweg
vallen in twee soorten: publieksevenementen en zaalverhuur. Binnen deze soorten
komen evenementen voor in allerlei vormen, typen en voor diverse doelgroepen. Van
skatewedstrijden tot punkfeesten, uitvaarten tot bruiloften, zorgconferenties, foodtruck
festivals en bijeenkomsten van makelaars en ontwikkelaars.
Bij zaalverhuur moet je voornamelijk denken aan congressen, beurzen en teamdagen van
grote bedrijven met workshops, eten, activiteiten en achteraf natuurlijk een borrel.
Door de inkomsten uit zakelijke verhuur hebben wij een infrastructuur op weten te bouwen
bestaande uit techniek en meubilair aan de ene kant, en betaalde mankracht aan de andere
kant. Ook bieden de zakelijke evenementen kansen voor de makers van de HAL.
Toch heeft HAL 25 vooral een paracommercieel karakter.
Bijeenkomsten en evenementen met een open karakter en voor
diverse publieksgroepen is waar de HAL voor staat en bestaat. Ons
publieksprogramma vloeit voor uit onze eigen ideeën en die van
onze makers, maar komt ook tot stand in samenwerking met culturele
partners.
Ons programma bestaat uit festivals en evenementen waar kunst,
theater, film en live muziek een grote rol in spelen. In de HAL is
ook ruimte voor cultuurvormen en inhoud zonder winstoogmerk. Dit
maakt HAL 25 een unieke, bruisende plek met een belangrijke rol in
de ontwikkeling van talent, ideeën en perspectieven.

De gemeente speelt hierin soms een rol door projectsubsidies te
verstrekken. Voorbeelden van de laatste jaren zijn Crossoverstad, een
3-daags indoor skate- en sportevenement voor jongeren; Laat Bloeien, een
festival voor 65+’ers; Vrijstaat Festival, onze eigenzinnige invulling
van Alkmaars Ontzet; De Broeikas, een maandelijkse experimentele live
electronica jamsessie; De Tegenlicht Meet-ups, een serie discussieavonden rondom het onderzoeksjournalistieke TV-programma Tegenlicht;
Zalige Kerstvlucht, een alternatief kerstfeest speciaal georganiseerd
voor vluchtelingen en minima; de Stadsgroenmarkt, een dag rondom
tuinieren en groen in de stad; en Alkmaar aan Zee, een kunstzinnige
vakantieweek voor kinderen. Dit is slechts een kleine greep uit de
diverse soorten evenementen die bij en door HAL 25 georganiseerd zijn.
Creatievelingen van diverse achtergronden en van diverse disciplines krijgen de
gelegenheid een boterham te verdienen met hun experimenten en talenten. Door
kruisbestuiving vermenigvuldigt de creatieve output met een onbekend veelvoud.
HAL 25 staat aan het begin van de culturele voedselketen en kan zo dienen als
platform en springplank voor beginnend talent. Hier proberen ze dingen uit die ze
daarna mee kunnen nemen naar andere podia en festivals in de stad en zelfs het
hele land.
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Samen met Victorie, Vue, Filmhuis
Alkmaar en Unieke Zaken maken
we de Pettemerstraat tot een
levendige uitgaansplek waar
elke avond iets te doen is.
Wij zijn in de loop der jaren
uitgegroeid tot dé culturele
vrijplaats van Alkmaar. Niet
alleen een inspirerende plek waar
jonge kunstenaars en cultureel
ondernemers werken aan innovatieve
projecten, maar ook een plek die
nieuwe impulsen geeft aan Overstad
en daarbuiten. HAL 25 brengt
leven, creativiteit, economische
bedrijvigheid en geeft kleur aan
de stad. Leegstaand onroerend
goed wordt op een nuttige manier
hergebruikt.

De ‘stedelijk kwaliteit’ die een broedplaats kan
bieden komt tot stand door samenwerking, gemeenschap,
vertrouwen en hard werken. Ook is succes geen
vanzelfsprekendheid. Een broedplaats heeft tijd nodig
om te groeien. Het duurt een paar jaar voordat een
stad een plek omarmt, totdat publiek en makers ook uit
andere steden de broedplaats kennen. De sleutel voor
een succesvolle broedplaats ligt in bestaanszekerheid
en autonomie. Pas dan is het mogelijk te investeren
in het sociale weefsel rondom de broedplaats als in de
bakstenen en de techniek.
Inmiddels is er in diverse steden in Nederland
geëxperimenteerd met broedplaatsen en is ook het
denken over de rol die deze plekken kunnen spelen in
een stad doorontwikkeld. Broedplaatsen als tijdelijke
opwarmertjes voor nieuwe gebieden is anno 2019
achterhaald. In plaats daarvan worden broedplaatsen
erkend als de aanjagers en initiators van een
creatieve en levendige stad.
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Eeuwige
		Tijdelijkheid
“Wij worden blij van de initiatieven die het cultureel palet van Alkmaar verbreden,
zoals de broedplaatsen. Vanuit de gemeente gaan wij een actieve rol spelen in de
verbreding van het cultureel aanbod. (…) Als er verzoeken komen om dit soort projecten
te ondersteunen, dan staan wij daar positief tegenover.”
Coalitieakkoord College B&W Alkmaar 2018-2022, p. 5
De ambitie van de gemeente om broedplaatsen een prominentere plek te geven in de
stad juichen wij toe. Een gezonde en maatschappelijk waardevolle broedplaats is een
groot goed en bouw je niet zomaar. Een eenmaal ontwikkelde broedplaats moet je daarom
koesteren en steunen. Met nieuwe inzichten in het landelijk en het lokale beleid in
de ene hand, en het onvoorziene succes van onze broedplaats in de andere, pleiten
wij ervoor dat op de lange termijn de rol van HAL 25 verankerd wordt in de toekomst
van Overstad. Zodat het onzichtbare web aan sociaal-cultureel kapitaal niet wordt
vernietigd.

