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WIJ HOUDEN VOL
Wethouder Pieter Dijkman voert videogesprekken met ondernemers uit Alkmaar om te horen
hoe zij ondernemen tijdens de coronacrisis. Waar worstelen ze mee en met welke creatieve
oplossingen bieden ze de crisis het hoofd? Deze keer met Ronald Nordemann, directeureigenaar van Spaander Trends Mannenmode, een herenkledingspeciaalzaak met vestigingen
in Alkmaar en in Heerhugowaard.
Spaander, een typisch Alkmaars bedrijf toch?
Spaander is al meer dan een eeuw een begrip in mannenmode in Alkmaar en omstreken. Wij
zijn gevestigd in het Payglop, waar we na de grote nieuwjaarsbrand op 1 januari 2015 in ons
pand aan de Langestraat, een sfeervolle en gastvrije nieuwe en in beginsel tijdelijke winkel zijn
gestart. Vorig jaar bestond Spaander 115 jaar. Dat hadden we uiteraard graag willen vieren met
onze klanten en met een mooi jubileumboek. Maar daar kwam dus corona tussen en hebben
we dat helaas uit moeten stellen.
Kun je iets vertellen over de geschiedenis van het bedrijf?
Het bedrijf is 1905 opgericht in Hoorn door kleermaker en modeman Andries Spaander. Hij
kreeg veel hereboeren en notabelen uit West-Friesland als klant. Met zijn klanten als
aandeelhouder zocht en vond hij al snel expansie in Alkmaar, waar hij in 1915 een filiaal
oprichtte in de Langestraat. Mijn opa Wilhelm Nordemann werd daar aangesteld als
bedrijfsleider. Na WOII werd de vestiging in Hoorn gesloten en mijn opa werd toen directeur
van de NV Kleedermagazijn Spaander. Toen deze in 1945 plotseling overleed, werd mijn vader
zijn opvolger. Deze bouwde het bedrijf uit en door veel aandeelhouders uit te kopen wist hij een
meerderheidsbelang te verwerven. In 1972 overleed ook mijn vader heel plotseling. Ik was toen
14. De NV werd een BV en mijn moeder directrice. Uiteindelijk heb ik de zaak in 1978
overgenomen.
Wel ingrijpend om na zo’n lange tijd de Langestraat te verlaten en naar het Payglop te
gaan!

Ja, dat was het zeker. Al met al duurde de nieuwbouw veel langer dan gepland. 52 weken
werden maar liefst 130 weken. De uitkering van de verzekering, de financiering van de
herbouw en de hele bouwprocedure, alles werkte zogezegd niet mee. Terugkeren naar de
Langestraat was op een bepaald moment geen optie meer. Dat bracht te hoge kosten met zich
mee en teveel financieel risico. Zelf geboren en getogen in de Langestraat, heb ik het daar
emotioneel best moeilijk mee gehad, maar mijn zoons zeiden: “Pap, wij hebben de toekomst.
We blijven in het Payglop, iedereen weet ons weer te vinden en we verhuren de Langestraat.”
De tijdelijke plek werd dus onze vaste stek.
Hoe kijk je terug op afgelopen jaar?
Corona heeft alle seinen op rood gezet. We overleven hangend aan het overheidsinfuus. Over
2020 hebben we 35% omzet ingeleverd. Er ontstaat bij zo’n crisis al snel liquiditeitsnood. Los
van het omzetverlies en een huurbaas van het Payglop, die herinneringen blijft sturen, vang ik
zelf als eigenaar van het pand aan de Langestraat ook minder huur. Ik ben van mening dat we
elkaar in deze crisis allemaal moet helpen, banken, leveranciers en huurbazen. Omzet die
gemaakt had moeten worden, is nodig voor de levering van nieuwe collecties. De collecties
worden 6 maanden eerder al ingekocht. Gelukkig heeft herenmode minder een
houdbaarheidsdatum dan damesmode en voeren we een deels basic-assortiment. Tegelijk is
het spannend. Uit de rijksregeling voor compensatie voor onverkochte voorraden (VGD) zou in
februari enkele tienduizenden euro´s worden betaald. Door ‘organisatieproblemen’ wordt dat nu
half mei. Ook de verhoogde uitkering van de tegemoetkoming vaste lasten (TVL) is vertraagd.
De Haagse reddingsboei is lek en dat leidt onder ons winkeliers tot frustraties. Kortom het is
gewoon gedoe!
Hoe zie je de toekomst van de zaak?
Al zitten we nu nog in een dip, ik weet zeker; straks zitten we weer op het terras. Als
familiebedrijf krijgen we van onze klanten de gunfactor. Ze waarderen ons specialisme en
service. We doen het nu als team, samen met mijn beide zoons, en onze tweede winkel in
Middenwaard. Ik ben nu 63 en de jongens nemen de zaak geleidelijk over. Het is dus
plaatsmaken, maar met de coronaperikelen, ook voor mij nu nog wel even ‘alle hens aan dek’.
Ons bedrijf heeft toekomst. Al daalt in mannenmode het aantal speciaalzaak sterk, wij zoeken
het in de niches. Daar is een klantengroep voor, die dat waardeert. We hebben een trouwe
schare fans. Ook onder jongere generaties. Thuiswerken leidt er toe dat de omzet in kostuums
afvlakt. We moeten door Corona ons verdienmodel qua assortiment dus blijven aanpassen.
En de toekomst voor de detailhandel in Alkmaar?

Als Alkmaar floreert, dan floreren wij ook. Er liggen straks na corona weer nieuwe kansen voor
omzet vanuit de Noordkop. De gemiddelde consument koopt nu in coronatijd meer in de
dorpen. Klanten hebben nu even niets in Alkmaar te zoeken. De uitdaging is om vanuit
Schagen, Hoorn en Den Helder straks weer koopkracht richting onze stad te laten vloeien.
Daarvoor moeten we wel de beleving van Alkmaar verkopen. Als we dat samen doen, ben ik er
van overtuigd dat het allemaal weer goed komt. Tot die tijd houden we vol!

OVER GEMEENTE ALKMAAR

Alkmaar, de 5e stad van Noord-Holland, verbindt het beste van stad en land. De stad bruist! Met het uitgebreide
winkelaanbod, een van de best bewaarde historische binnensteden én natuurlijk de traditionele kaasmarkt, trekt
Alkmaar jaarlijks veel toeristen. De ligging vlakbij de kust en de randstad maakt wonen en werken in de stad een
waar genoegen.
De gemeente Alkmaar zorgt dat het er nog beter wonen en werken is. Samen met de inwoners, want daar zit de
kracht van stad en land.
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