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Zomer journaal
Gouden Baksteen 2009 voor Segesta Groep.

Jaarlijks vastgoedsymposium
benadrukt integrale samenwerking

Noteer alvast
in uw agenda
3 juni 2010.

Het was druk in de
Kesslerlounge van het
DSB stadion in Alkmaar.
Veel vertegenwoordigers
uit de regionale vastgoedsector waren 4 juni
2009 aanwezig om zich te
laten bijpraten over wijk
Hoefplan. De Gouden
Baksteen werd met veel
overtuiging uitgereikt.
De rode draad was de
noodzaak tot integrale
samenwerking. Tussen overheid en overheden, ontwikkelaars, bouwers en gebruikers van vastgoed. Ten slotte werd het thema voor het symposium van volgend jaar
aangekondigd. Namelijk het (infrastructurele) knooppunt waar Heerhugowaard-West,
Alkmaar Noordoost en Langedijk Oost elkaar treffen. Uitgangspunt voor die keuze is
de hoop dat alle gemeentelijke vertegenwoordigers elkaar daar (weer) tegenkomen.
In een voortvarende harmonie.
>>> vervolg pagina 2

Voor de film over Hoefplan, de presentaties van Ir. F. Bijdendijk en Ir. P. de Bois zie www.svrapportage.nl
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De organiserende Stichting Vastgoed Rapportage had met de sprekers en zijn gasten een goed stuk
werk geleverd. Voorzitter Pieter
Haverkamp, van de gelijknamige
bedrijfsmakelaardij, verwoordde in
zijn openingszin zijn ambitie.
´De lat moet zo hoog mogelijk!`
Om er afsluitend op terug te komen.
´Dan hoeven we niet zo ver te
bukken! `
´En zo is het!` profeteerde ook Piet
Bruinooge, burgemeester van
Alkmaar. Zeker waar zijn gemeente
wil investeren in leefbaarheid en
duurzaamheid. En daar is de toekomst van de Westring met perfecte
kantorenlocaties en een grootschalige aanpak van wijk Hoefplan een
mooie gelegenheid voor. Maar zo
sprak hij zich nadrukkelijk uit. Kracht
en eendracht in samenwerken tussen alle betrokken partijen moet wel
een absolute voorwaarde zijn om de
plannen te realiseren.

Goudenbaksteen
Was in 2008 Bouwbedrijf Deurwaarder goed voor de Gouden
Baksteen. Dit jaar had de deskundige jury weinig moeite met het
vinden van een opvolger. Segesta
Groep is projectmatig zo nadrukkelijk, divers en voortvarend in
onze (vastgoed)regio aanwezig
dat het bedrijf de Gouden Baksteen 2009 verdient. Co Appelman, oprichter van het bedrijf,
nam de prijs in ontvangst. In een

bewogen dankwoord refereerde
hij aan de wijze waarop Segesta
in de vastgoedwereld staat. ´Altijd
als een betrouwbare partner op
zoek naar samenwerking met
gemeenten en andere vertegenwoordigers. De Gouden Baksteen
is voor mij dan ook de bekroning
voor wat we hebben gerealiseerd
en nog zullen realiseren. Wij zijn
nuchtere Noord-Hollanders en we
moeten het met elkaar doen.`

Winkelcentrum
hart van wijk
Een korte film over het huidige en
toekomstige Hoefplan benadrukte
eveneens de noodzaak tot samenwerking. Tussen gem eente Alkmaar,
woningcorporatie Woonwaard, projectontwikkelaar en architect. Alex
Huges, als directeur van Segesta
Groep betrokken bij de mogelijke revitalisatie, gaf aan dat een centraal
en toegankelijk winkelcentrum (met
ondergronds
parkeren)
het kloppend
hart van een
nieuwe
dynamische
en leefbare
wijk is.

Hoefplan te geïsoleerd
Ir. Peter de Bois, stedenbouwkundige aan de Universiteit van Amsterdam, liet zien dat steden als Amsterdam en Rotterdam, die parallel (lees:
van binnenuit) zijn gebouwd, veel
meer leven dan serieel gebouwde
steden als Almere en Zoetermeer.
Essentieel voor een leefbare omgeving is hoe mensen bewegen. De
mate van beleving van een stad of
een wijk wordt bepaald door de keuze van haar bewoners om een ronde
te maken (langs de diverse voor
hen interessante punten) of langs
exact dezelfde weg terug te gaan.
Hoefplan kwam er in zijn visie niet

goed uit. Te serieel, te geïsoleerd. Als
gevolg van te weinig diversiteit in
ontsluiting.

Ir. Gem Bot presenteerde de cliffhanger 2010

Woonmilieu als in Bergen en Heiloo
Ir. Frank Bijdendijk, directeur van
de Amsterdamse woningcorporatie Stadgenoot, toonde in woord
en foto eerst de vele negatieve
kenmerken van het Hoefplan. Om
vervolgens na zijn analyse en een
bezoek aan Bergen en Heiloo de
oplossing te weten. De nieuwe
Hoef moet eenzelfde woonmilieu
krijgen als beide buurgemeenten.
Hij toonde aan dat de wijk vol-

doende kwaliteiten bezit om die
plannen mogelijk te maken. Zijn
ligging is prima, er zijn vele mooie
plekken en veel groen en de wijk is
goed bereikbaar. Ook Bijdendijk liet
weten dat integrale samenwerking
absolute voorwaarde is om het
woonmilieu ter plaatse op te kunnen waarderen. En daarvoor, zo accentueerde hij, is de mening van de
gebruikers van cruciale betekenis.

Ir. F. Bijdendijk
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