
SVR Symposium 2010

Knoop: stevige verbinding of warrig probleem?

Het SVR Symposium, dat op 3 juni jongstleden in het 

AZ Stadion werd gehouden, hield de gemoederen 

nog lang na afloop bezig. Thema van het congres was 

de ‘knoop’ geweest, de verbinding tussen Alkmaar, 

Heerhugowaard en Langedijk.

Natuurlijk werd de soep niet zo heet gegeten als hij werd opgediend, maar duidelijk was wel dat het HAL-
gebied nog altijd een grote uitdaging betekent voor samenwerking in de publiekprivate sfeer. De Kessler-
lounge in het AZ Stadion puilde uit met geïnteresseerde spelers in het veld der onroerend goed, een teken 
dat het symposium in het derde jaar van het bestaan een naam heeft gevestigd. Evenals voorgaande jaren 
was uit de mond van de verschillende sprekers op deze middag duidelijk dat samenwerking, zeker in de 
huidige economische situatie, het sleutelwoord is. Overheid, ontwikkelaars, bouwers en uiteraard de uitein-
delijke gebruikers hebben allen hun invloed én mening over ontwikkelingen in de bouw en infrastructuur.        
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SVR-voorzitter Pieter Haverkamp liep in zijn inleiding 
enigszins vooruit op het thema: de infrastructurele 
knoop op het kruispunt van Alkmaar, Heerhugo-
waard en Langedijk, en de daarmee samenhangende 
ontwikkelingen. Hij ging in op de cijfers die SVR pre-
senteert op haar website en het feit dat die behoorlijk 
positief zijn, toont de bereidheid tot samenwerking 
in het gebied. Ook de sprekers na Pieter Haverkamp 
toonden aan dat daar de sleutel tot de ontrafeling 
van de spreekwoordelijke en letterlijke knoop ligt.

Film: De standpunten 
van nu
De korte film na 
de spreekbeurt 
van gedepu-
teerde Jaap Bond 
maakte duidelijk 
waar het knel-
punt in de knoop van Alkmaar Noordoost, Westpoort 
Heerhugowaard en Langedijk Oost zit. Onderne-
mend Alkmaar zoekt naar de noordelijke ontsluiting 
voor de Beverkoog. Langedijk wil het gebied zo goed 
mogelijk ontwikkelen voor de bewoners, zonder dat 
de verkeersontwikkeling effect heeft op het gebied. 
En Heerhugowaard noemt het een ‘triple a-locatie’. 

Ga er maar aan staan. Economische 
groei is het grote gemeenschappe-
lijke belang van alle ontwikkelingen, 
maar de weg daar naar toe is nog 
niet geplaveid.

Samenwerking vereist!
Met prof. dr. ir. Hennes de Ridder en oud-bur-
gemeester van Maastricht Gerd Leers had SVR 

twee zwaargewichten in 
huis gehaald. Vanuit hun 
verschillende expertises 
gingen beiden in op het 
belang van een samen-
werking op hoog niveau.
De Ridder riep in zijn betoog 

met de nodige vaart op tot het vinden van een 
goede balans tussen de belangen van de overheid, 
gebruiker en bedrijf. “Oftewel people, planet en profit. 
Zorg ervoor dat alle plannen in het raakvlak van die 
drie partijen valt”, riep hij zijn toehoorders op. “Parti-
cipatie van alle partijen geeft bovendien de nodige 
draagkracht voor de plannen en ontwikkelingen. Een 
goede samenwerking kan de markt aanzienlijk ver-
groten.” Gerd Leers nam zijn geliefde Zuid-Limburg 
als voorbeeld om het belang van een intergemeen-
telijke samenwerking én een optimale publiekprivate 
samenwerking te 
onderstrepen. 
“In Zuid-Limburg 
bestaan 19 gemeen-
ten. Als we geen 
schaalniveau creë-
ren, worden we op 
het Europese toneel weggevaagd. Alkmaar, Heerhu-
gowaard en Langedijk vormen samen eigenlijk een 
complete stad. Veel gemeenten willen geen keuze 
maken, ze willen alles zijn”, stelde Leers. Hij gaf zijn 
publiek de raad mee om ‘de krachten te bundelen, 



prioriteiten te benoemen en elkaar iets te gunnen’. 
“Zo maak je een regio aantrekkelijk.”
Evenals De Ridder wees Leers op het belang van de 
publiekprivate samenwerking. “We kunnen elkaar 
niet beconcurreren. Samen bouwen is vertrouwen en 
er moet sprake zijn van een continue samenwerking 
met maar één belang: deze regio.” Met opnieuw een 
Limburgse situatie (de ontwikkeling van de A2 door 
Maastricht) bracht Leers het nieuwe denken onder 
ogen. “We hebben eerst het budget vastgesteld en 
daarna gekeken welke aanbieder daarbij het beste 
plan had. Dus er is een ambitie geformuleerd en die 
is vermarkt, in plaats van andersom.”
Overheid, ontwikkelaars, bouwers en uiteraard de 
uiteindelijke gebruikers hebben allen hun invloed 
én mening over ontwikkelingen in de bouw en 
infrastructuur.
SVR-voorzitter Pieter Haverkamp liep in zijn inleiding 
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knoop op het kruispunt van Alkmaar, Heerhugo-
waard en Langedijk, en de daarmee samenhangende 

ontwikkelingen. 
Hij ging in op de 
cijfers die SVR pre-
senteert op haar 
website en het feit 
dat die behoorlijk 
positief zijn, toont 
de bereidheid tot 

samenwerking in het gebied. Ook de sprekers na 
Pieter Haverkamp toonden aan dat daar de sleutel tot 
de ontrafeling van de spreekwoordelijke en letterlijke 
knoop ligt.

Gouden Baksteen voor 
VBM Ontwikkeling BV

De Gouden Baksteen, de prijs voor een vooraan-
staand vastgoed initiatief, ging dit jaar naar VBM 
Ontwikkeling BV. Het bedrijf heeft zich onder meer 
verdienstelijk gemaakt tijdens de ontwikkeling van de 
Stad van de Zon in Heerhugowaard. “Duurzaamheid, 
ook in daad”, benadrukte directeur Jac Vries, die de 
prijs in ontvangst nam. Daarbij gaf hij ook de nodige 
credits aan Dick Vos. Opvallend was dat Vries toonde 
een voorbeeld te zijn van de samenwerking waar de 
sprekers Hennes de Wit en Gerd Leers al eerder op 
aandrongen. “We hebben zelf een brief gestuurd naar 
de samenwerkende wethouders om middelen te 
zoeken om de crisis in de bouw het hoofd te bieden”, 
toonde hij zijn initia-
tief en verantwoorde-
lijkheid. En De Wit en 
Leers zagen dat het 
goed was.
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Ontknoping en 
cliffhanger
De feitelijke ontknoping van de uitdaging die het 
snijpunt van Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk 
biedt, ligt bij de verschillende spelers in het werkveld. 
Pieter Haverkamp gaf als voorzitter van de SVR een 
metaforische gedachte mee. In een een-tweetje met 
Volendammer Jaap Bond –bekend met verschillende 
knopen in de scheepvaart- werd de vissersknoop als 
meest ideale gekozen. “Daarmee kun je twee of drie 
natte of gladde touwen probleemloos en stevig aan 
elkaar knopen. Als daar mee gewerkt wordt, dan is 
deze knoop met geen tien paardenkrachten los te 
krijgen. Dat is wat we echt nodig hebben in deze 
regio.” Voordat buffet en bar werden geopend, gaf 

Gem Bot van de SVR de 
congresgangers het thema 
voor volgend jaar mee. In 
2011 zal het SVR Sympo-
sium ingaan op het spoor 
en centraal station van 

Alkmaar. “Het station is heel belangrijk voor Alkmaar, 
maar ergens is het spoor ook een barrière.” Genoeg 
stof tot naden-
ken en best 
mogelijk dat 
het thema dan 
net zo actueel 
blijkt als in 
2010.

SVR
De Stichting Vastgoedrappor-
tage heeft als doel een jaarlijkse 
uniforme presentatie van cijfers 
en mutaties in de bedrijfson-
roerend goed- en woningmarkt 
voor de regio Alkmaar, en wil een 
netwerk platform bieden voor de 
vastgoedmarkt, in de breedste 
zin van het woord
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