
Concordans kadastrale nummers 1832 

De totstandkoming en de uitkomsten van de kadastrale opmetingen en schattingen voor 
Alkmaar zijn recent gepubliceerd in de Kadastrale Atlas (zie onder literatuur). De oudste 
kadastrale nummering van de binnenstad behoeft verder weinig toelichting. In principe volgt 
de nummering een logisch patroon. Ze begint in elke sectie op het meest noordelijk gelegen 
punt, volgt het huizenblok rondom met de klok mee en gaat dan naar het meest noordelijke 
punt van het naastgelegen blok, volgt weer de percelen rondom en zo verder. Het laatst en 
dus hoogst genummerd binnen elke sectie zijn losstaande gebouwen zoals molens, 
wachthuisjes bij poorten en bruggen en het Accijnshuis, alsmede de zeer uitgestrekte 
percelen als het Kanaal, de Stadsvest of singel en wallen. Het hoogste nummer in Sectie A is 
Kad.A1243 en in Sectie B Kad.B1253. Alle hogere nummers zijn per sectie chronologisch 
toegekend na 1832 en vertonen niet meer het logische ruimtelijke verband van de eerste 
nummering. Wel komen opvolgende nummers vaak paarsgewijs of in kleine groepjes voor. 
Dat komt omdat een verandering in het ene perceel met als gevolg een vernummering, vaak 
een verandering in een of meer aangrenzende percelen impliceerde, die dan ook op 
hetzelfde moment vernummerd werden. Maar in 1879 moeten we bijvoorbeeld perceel 
Kad.A2705 zoeken in blok 9, Kad.A2706 in blok 7 en Kad.A2703 in blok 37. De eerste 
kadastrale nummers van 1832 vormen, zoals eerder gemeld, de nieuwe centrale referentie 
voor alle geïdentificeerde gegevens in het databestand van het Historisch Kadaster Alkmaar. 
Dit is mogelijk omdat de perceelstructuur van 1832 in de 260 jaar daarvoor in beginsel al 
aanwezig en thans - ondanks alle veranderingen van de 160 jaar daarna - nog op veel  
laatsen herkenbaar is. We stellen dan ook dat de percelering van 1832 een bruikbare 
standaardreferentie levert voor de hele periode 1572-1990. Het zal duidelijk zijn dat dit niet 
al te nauw gemeten moet worden. Vergelijking van de kaart van 1832 met die van 1885, toont 
immers hoeveel percelen door verandering in het grondoppervlak zijn vernummerd in slechts 
een halve eeuw. Veel van die veranderingen waren echter klein en vonden plaats aan de 
binnenterreinen van de oude bebouwing. Onze stelling van een in essentie onveranderde 
percelering laat zich dan ook beter illustreren aan de gevelwand van 1979 en dan met name 
de gevelbreedte. De straatzijde van tien jaar geleden vertoonde in grote trekken hetzelfde 
patroon als de percelen van 1832. Op de bekende kaart van Drebbel uit 1597 lijkt de situatie 
niet essentieel te verschillen. Toch zijn er een paar plaatsen in de stad waar zoveel is 
veranderd, dat de kadastrale situatie van 1832 niet als referentie kan dienen. 

Voor 1832 geldt met name voor de voormalige bebouwing van de volgende terreinen: 

- het zuidelijk deel van het Waagplein; 

- het Veneetse Eiland; 

- de omgeving van de Waterpoort; 

- de Paardemarkt; 

- Het Klooster en Zand (thans Catharijne- en Bagijnestraat). 

Hier zal moeten worden gewerkt met reconstructiekaarten en fictieve aanvullende 

perceelnummers. De percelen van 1832 zijn minder geschikt om als standaard- adres te 
dienen wanneer de oude percelering geheel doorbroken wordt. Dit geldt na 1832 natuurlijk 
vooral de uitbreidingen buiten de singels, die voorlopig buiten beschouwing moeten blijven. 



Maar ook bij de aanleg van het Kennemerpark (1875) en de bebouwing van enkele 
binnenterreinen (bijvoorbeeld de Compagniestraat en de Wester- en Oosterburgstraat) 
gebeurde dit op grotere schaal dan elders. De nieuwere kadastrale nummers volgen elkaar 
na de herverkaveling echter in rap tempo op zonder enig onderling ruimtelijk verband. Een 
goede referentie moet hier nog worden gevonden, maar de gedachten gaan ook hier uit naar 
een referentienummer ontleend aan het oude bloknummer en gekoppeld aan een fictief 
perceelnummer. De kaarten BLOK51.1 tot en met BLOK51.5 geven al een opstapje in deze  
ichting. Andere bronnen waar het kadastraal nummer wordt gebruikt als adres: 

- zie ook voorafgaande bronopgaven 

- Gem. Archief Alkmaar, Archief Secretarie 1404-1430, Perceelsgewijze Kadastrale Legger 
1832- 

1875- ca.1910. Geeft een overzicht per eigenaar (onder een of meer eigen zgn. artikel-
nummers)  

van diens bezit met vermelding van de kadastrale perceelkenmerken en mutaties (aankoop, 

verbouwingen, verkoop, vernummeringen). Uitgaande van de gegevens in 1832 is het in 
principe 

mogelijk, maar zeer arbeidsintensief, om de geschiedenis van elk perceel te vervolgen. 
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