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Stedelijk Museum Alkmaar is een ondernemend, kunst- en cultuurhistorisch 
museum dat sterk verankerd is in de stad en de regio. Met zijn kwalitatief hoog-
staande collectie en zijn ambitieuze tentoonstellingsprogrammering heeft 
het museum de afgelopen jaren nationale betekenis verworven en trekt  
het in toenemende mate nationaal en internationaal publiek.

Stedelijk Museum Alkmaar, geopend in 1875, is één van de oudste musea  
van Nederland. Sinds 2000 is het gevestigd in een modern museumgebouw  
in het historische centrum van de stad. Met een eigen winkel en een eigen 
museumcafé biedt het een culturele totaalbeleving aan de bezoeker.

Stedelijk Museum Alkmaar beheert, behoudt en presenteert een brede  
en gevarieerde collectie van landelijk belang, die verbonden is met de stad  
en de regio. Zwaartepunten in de collectie zijn de 16e- en 17e-eeuwse 
schilder kunst en kunstnijverheid, en de Bergense School (Noord-Hollands 
Expressionisme uit begin 20ste eeuw). 

Het museum trekt met de vaste presentatie, de tijdelijke tentoonstellingen  
en de overige activiteiten een breed publiek uit de regio en uit heel Nederland. 
Stedelijk Museum Alkmaar heeft een belangrijke functie voor het onderwijs  
en ontplooit voor dat doel tal van educatieve activiteiten. Het museum werkt 
intensief samen met musea in Nederland, in het buitenland en met andere 
cultuurinstellingen in de regio. Hiermee draagt het bij aan het imago van 
Alkmaar als een aantrekkelijke cultuurhistorische stad. 

In 2014 is Stedelijk Museum Alkmaar verzelfstandigd in een stichting, die 
opereert volgens het Raad van Toezichtmodel met een directeur-bestuurder. 
Het museum wordt structureel gesubsidieerd door de gemeente Alkmaar.

 Missie

De missie van Stedelijk Museum Alkmaar is gelegen in drie functies:
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1.  Schatkamerbewaarder en etalage: het museum verzamelt, beheert  
en presenteert de kunst- en cultuurhistorische collectie van de stad 
Alkmaar en de daarmee verbonden ommelanden, voor huidige en  
voor toekomstige generaties;

2.  Verhalenverteller: het museum presenteert onderscheidende tentoon-
stellingen van (inter)nationaal belang over de kunst, cultuur en 
geschiedenis van de stad Alkmaar en zijn omgeving met als doel daarmee 
zoveel mogelijk mensen te verrijken, te inspireren, te stimuleren en te 
verbinden;

3.  Uithangbord en magneet: het museum is uithangbord, ambassadeur  
en boegbeeld van Alkmaar, dat de rijkdom van zijn kunst, cultuur en 
geschiedenis uitdraagt naar publiek en media in binnen- en buitenland. 
Daardoor fungeert het museum als een magneet die bezoekers naar 
Alkmaar trekt, die bijdraagt aan de levendigheid en aantrekkelijkheid  
van de stad voor burgers en bedrijven en die een betekenisvolle rol 
vervult voor de ontwikkeling van de stad en de regio. 

 Profiel

In inhoudelijk opzicht kiest Stedelijk Museum Alkmaar voor een profilering  
die nauw verbonden is met zijn missie als schatbewaarder, verhalenverteller 
en uithangbord van de stadsregio Alkmaar. Zowel in het verzamel- als in het 
presentatiebeleid staat de relatie met de regio en met de eigen collectie altijd 
voorop. Het museum heeft een open blik naar de wereld, maar zoekt in zijn 
programmering altijd een verbinding met de collectie en het DNA van Alkmaar 
en de regio. Daarmee verzekert het museum zich van een onderscheidende 
positionering ten opzichte van andere musea.

 Doelstellingen 

Alkmaar heeft met zijn Stedelijk Museum een parel in huis. Een verrassende 
parel, aldus veel bezoekers die het museum in de afgelopen jaren ontdekten. 
Voor de komende jaren is de opgave om deze parel nog meer glans te geven, 
beter zichtbaar te maken en daarmee betekenis en waarde voor de samen-
leving verder te vergroten. Om dit te bereiken wil Stedelijk Museum Alkmaar 
de volgende doelstellingen realiseren:

1.  Versterken van de kerncollectie van het museum – met Alkmaarse  
kunst en kunstnijverheid van de 16e en 17e eeuw,  hoogtepunten van  
de Bergense School en kunst van moderne meesters die met de regio 
verbonden zijn;
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2.  structureel vergroten van het publieksbereik – naar een gemiddelde van 
70.000 bezoekers per jaar, met een groter bereik onder kinderen, families, 
toeristen en cultureel diverse doelgroepen;

3.   uitbreiden educatief aanbod en verbreden van het educatief bereik  
naar 7.500 leerlingen per jaar van zowel het Primair als het Voortgezet 
Onderwijs; 

4.   vernieuwen en actualiseren van de permanente presentatie met meer 
ruimte voor de Gouden Eeuw-collectie, actuele thema’s en verbindingen 
met het heden, aantrekkelijker voor gezinnen en toeristen;

5.   voortzetten hoge ambitieniveau tentoonstellingsaanbod herkenbaar 
programma van 5 tot 6 exposities per jaar waarvan tenminste 2 
tentoonstellingen van (inter)nationale betekenis, met nadruk op oude 
kunst en de Bergense School;

6.   zichtbaarheid in en verbindingen met stad en regio vergroten; diverse 
publieksactiviteiten buiten de museummuren in samenwerking met 
partnerorganisaties in Alkmaar en de regio;

7.   vergroten draagvlak bij bedrijven en begunstigers een bredere kring  
van particuliere begunstigers en structurele partnerships met bedrijven 
en fondsen; 

8.   een beter museumgebouw – dat voldoet aan de 21e eeuwse eisen,  
met meer ruimte voor tijdelijke tentoonstellingen en voor educatie.

 
 Ambitie

Stedelijk Museum Alkmaar kan zich inmiddels met recht positioneren  
als stedelijk museum van nationale betekenis met internationale uitstraling. 
Die positie wil het museum in de komende jaren versterken door zich nog 
nadrukkelijker te manifesteren als het kunst- en cultuurhistorische museum 
van Noord-Holland boven het IJ. Wat het Rijksmuseum is voor Nederland,  
wil Stedelijk Museum Alkmaar zijn voor Noord-Holland Noord. Een museum 
dat gewijd is aan kunst én aan cultuurgeschiedenis, dat met een professionele 
staf bouwt aan een hoogwaardige collectie, dat verrassende tentoon-
stellingen van hoge kwaliteit presenteert, dat midden in de samenleving 
staat, dat verbindingen legt tussen heden en verleden, dat een breed en 
divers publiek weet te verrijken en te inspireren, dat een geliefde bestemming 
is voor kinderen, scholieren en families en de trots is van stad en regio. 

Patrick van Mil
Directeur
Stedelijk Museum Alkmaar
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Stedelijk Museum Alkmaar is an enterprising museum that specializes in art 
and cultural history and is firmly anchored in the city and the region. In the past 
few years, the museum’s superb collection and ambitious exhibition 
programming has brought it national recognition, and it increasingly attracts 
visitors from the Netherlands and beyond.

Stedelijk Museum Alkmaar, which opened in 1875, is one of the oldest museums 
in the Netherlands. It has been housed in a modern museum building in the 
historic city centre since 2000. With its own shop and museum café, it offers 
visitors an all-round cultural experience.

Stedelijk Museum Alkmaar holds, conserves and presents a wide-ranging  
and varied collection of national interest, linked to the city and the region.  
The highlights of the collection are sixteenth- and seventeenth-century 
paintings and decorative arts, and the Bergen School (early twentieth-century 
North Holland Expressionism).

The museum’s permanent display, temporary exhibitions and other activities 
attract a great many visitors from the region and from all over the Netherlands. 
Stedelijk Museum Alkmaar plays a major role in education and for that 
purpose has developed numerous activities for schools. The museum works 
closely with museums in the Netherlands and abroad and with other cultural 
institutions in the region, contributing to the image of Alkmaar as an attractive 
city abounding in cultural history. 

In 2014, Stedelijk Museum Alkmaar became an independent foundation, 
operating in accordance with the Supervisory Board model with a managing 
director. The museum receives a structural subsidy from Alkmaar City 
Council.

 Mission

Stedelijk Museum Alkmaar’s mission comprises three functions:
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1.  Treasure-house and shop window: The museum collects, holds and 
showcases the city of Alkmaar and the surrounding region’s collections  
of art and cultural historical objects for present and future generations.

2.  Storyteller: The museum stages distinctive exhibitions of national  
and international interest about the art, culture and history of Alkmaar 
and its surroundings, designed to enrich, inspire, enthuse and reach  
out to as many people as possible.

3.  Figurehead and magnet: The museum is the ambassador, standard bearer 
and figurehead of Alkmaar, presenting the wealth of its art, culture  
and history to the public and the media in the Netherlands and abroad. 
The museum acts as a magnet that draws visitors to Alkmaar, contributes 
to the city’s vitality and appeal for people and businesses, and plays  
a meaningful role in the development of the city and the region. 

 Profile

Stedelijk Museum Alkmaar cultivates an image tied in with its mission as the 
treasure-house, storyteller and standard bearer of Alkmaar and the sur-
rounding region. The relationship with the region and with its own collection  
is key in the collection and presentation policies. The museum is alive to  
what is happening in the world, but always seeks a link with the collection and 
the DNA of Alkmaar and the region in its programming, setting it apart from 
other museums.

 Objectives

Alkmaar’s Stedelijk Museum is a pearl in the city. A surprising pearl, according 
to the many visitors who discovered the museum in recent years. In the  
years ahead, the task is to give this pearl even more radiance, make it more 
visible and in so doing further enhance its significance and value to society.  
To achieve this, Stedelijk Museum Alkmaar seeks to realize the following 
objectives:

1.  Strengthen the museum’s core collection – with sixteenth- and 
seventeenth-century art and decorative art produced in Alkmaar, 
highlights from the Bergen School and art by modern masters  
who are linked with the region;

2.  Systematic expansion of the visitor reach – to an average of 70,000  
per year, with a larger number of children, families, tourists and culturally 
diverse target groups;
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3.  Expand educational offerings and broaden the educational reach 
to 7,500 students per year from primary and secondary schools; 

4.  Revamp and promote the permanent display – with more space for the 
Golden Age collection, topical themes and links to the present, more 
appealing to families and tourists;

5.  Continue the high level of ambition in exhibition programming – 
recognizable programme of five or six exhibitions a year, at least two  
of them of national / international importance, with the emphasis  
on old art and the Bergen School;

6.  Increase visibility and links with the city and the region – various public 
activities outside the confines of the museum in collaboration with 
partner organizations in Alkmaar and the region;

7.  Increase support from businesses and patrons – a wider circle  
of private patrons and structural partnerships with businesses and 
charitable trusts; 

8.  A better museum building – which meets twenty-first-century require-
ments, with more space for temporary exhibitions and for education.

 Ambition

Stedelijk Museum Alkmaar can now legitimately position itself as a city 
museum of national significance with international appeal. The museum aims 
to strengthen this position still more in the future by becoming the best art  
and cultural history museum in North Holland north of the River IJ. Stedelijk 
Museum Alkmaar wants to be for North Holland what the Rijksmuseum is  
for the Netherlands. A museum dedicated to art and to cultural history, with  
a professional staff building on a first-rate collection, which stages surprising 
exhibitions at the highest level, which is positioned at the heart of society, 
which forges links between the present and the past, which succeeds  
in enriching and inspiring a wide and diverse public, which is a popular 
destination for children, students and families and is the pride of the  
city and the region. 

Patrick van Mil
Managing Director
Stedelijk Museum Alkmaar 
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