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Alkmaar # Een jongeman in mo-
debewust-kapotte en iets te strakke
spijkerbroek en met spierwitte gym-
pen gaat door de knieën. Hij wrikt
en wroet. De oude gymtegel komt
los. De tegel wordt van de grond ge-
trokken en rondgeslingerd. Hij gaat
los, de lucht in. Hij knalt kapot naast
de oranjegele fles tequila. De fles
rust op de andere tegels die samen
een podium in het groen vormen.

Mikpunt
Stadspark De Oude Kwekerij blijft
een mikpunt. Vandalen hebben het
park teruggevonden. Voor het tijd-
perk-corona was het regelmatig
raak. Tijdens corona was het even
stil in het park, maar de tekenen zijn
er: het oude patroon wordt hersteld:
,,Voor corona was het iedere twee à
drie weken raak. Van grote tot kleine
schade’’, geeft voorzitter Bart Jan
Freriks aan. Het is afkloppen voor
voor deze week.

Half mei was een speeltoestel, een
waterpomp, gesloopt. Twee weken
later was het de beurt aan het open-
luchttheater met de tegelslingeraar.

Het tegelslingeren is vereeuwigd
op sociale media. Er ging even een
filmpje van rond. Freriks is er nog
niet over uit of dat dommigheid is of
dat de vandalen écht zo bijdehand
zijn. ,,Tja. Het is apart en zo zonde.’’

Ondanks het filmpje is er nog
geen dader. ,,Maar die komt wel bo-
vendrijven’’, voorspelt de voorzitter.

Hangen
Voor corona werd er regelmatig ge-
sloopt in het park. Ook stond het
openluchttheater een keer vol met
graffiti. Het antwoord daarop was
zelf een soort graffiti aanbrengen.
Samen met de Nicolaas Beetsschool
zijn de stenen toen versierd met die-
ren.

Freriks benadrukt: Het is niet al-
leen maar kommer en kwel. Het
park wordt door veel mensen op
handen gedragen.

Tijdens corona waren parken juíst
populaire plekken, en toen gedroeg
iedereen zich voorbeeldig in de Ou-
de Kwekerij. ,,Een mooie plek om op
afstand te verblijven. Nu zie je ieder-
een weer dichter bij elkaar kruipen.
Er wordt graag rondgehangen in
het park. Ik snap ook dat het een leu-
ke plek is om te hangen. Maar als je
het ergens leuk vindt, ga je het toch
niet slopen? Ik gooi toch ook niet

een steen door mijn tv, omdat ik het
zo leuk vind?’’

Freriks is niet helemaal gerust op
de toekomst. Het reilen en zeilen
wordt volledig door vrijwilligers ge-
daan. ,,Ik maak me wel eens zorgen
of de moed in de schoenen zakt. De
vrijwilligers moeten steeds alles op-
ruimen en weer wat bedenken. Moe-
ten we nu weer een advertentie
plaatsen voor gebruikte gymte-
gels?’’

De waterpomp vervangen gaat

niet zomaar. ,,Omdat we alles vrij-
willig doen is de schade ook moei-
lijk in te schatten. We moeten heb-
ben van rapen en improviseren.
Maar als we die pomp door iets
nieuws vervangen heb je het wel
over duizenden euro’s.’’

Maatregelen
Er wordt nog naar maatregelen ge-
keken om verdere sloop te voorko-
men. ,,We bespreken opties met de
gemeente. Een optie is om elf uur al-

les dicht doen. Maar wie gaat dat
dan doen? En ga je dan iedereen
wegsturen? Wil je dat?’’

,,Wij dachten zelf aan cameratoe-
zicht, De stad hangt er al vol mee,
maar dat wil de gemeente niet. Dat
past niet binnen het beleid.’’ De sa-
menwerking met de gemeente is
overigens goed, voegt hij toe.

De richting is nu dat de wijkagent
en stadstoezicht actiever het park in
de gaten houden. Er wordt meer
rondgereden.

Het zou helpen als de vandalen
door de eigen omgeving worden
aangesproken, zegt de voorzitter.
,,’Dit doe je niet’. Ik woon er in de
buurt en ik ben er snel als er iets ge-
beurt. Ik heb ook wel eens iemand
aangesproken en dan schrikken ze
wel. ’Het was niet zo bedoeld’, ze
zien de gevolgen niet zo. Ik heb dan
ook wel coulance, we zijn allemaal
jong geweest. Maar iets kapot ma-
ken is wel iets anders dan geluids-
overlast.’’

OUDE KWEKERIJ Vandalen vinden hun favoriete park weer

’Als je het ergens leuk vindt,
ga je het toch niet slopen?’
Er was goede hoop.
Hoop dat het klaar was.
,,Goede hoop want het
ging goed’’, zegt Bart Jan
Freriks, voorzitter van
Stadspark de Oude Kwe-
kerij in Alkmaar. Maar
toen was het na twee
rustige jaren toch weer
raak. En twee weken la-
ter weer.
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Stadspark De Kwekerij met rechts het podium dat graag gesloopt wordt. JJFOTO.NL

""Ik maak me wel
eens zorgen of
de moed in de
schoenen zakt.
De vrijwilligers
moeten steeds
alles opruimen
en weer wat
bedenken

•iVerhuizing
In Park de Oude Kwekerij
worden activiteiten
georganiseerd van openlucht
bioschoop en theater tot
volleybaltoernooien. Ooit zat de
stadskwekerij in de
Alkmaarderhout. In 1956 is de
stadskwekerij verhuisd naar de
locatie aan de Jan van
Scorelkade.
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