
Bereikbaarheid, maar tot waar?
Het SVR Symposium, dat op 26 mei jongstleden in het AZ Stadion 
werd gehouden, was ook tijdens het afsluitend buffet en borrel nog 
een plaats waar lang nagepraat werd. Het onderwerp vroeg daar 
dan ook om.
De ontwikkelingen in het stationsgebied van Alkmaar stonden tijdens het symposium centraal, maar daarmee 
werd ook gekeken naar de regio. Heerhugowaard is in dat opzicht uiteraard een partner om rekening mee te 
houden. Al tijdens de inleiding door voorzitter Pieter Haverkamp bleek dat het onderwerp veelomvattend zou zijn 
en het publiek werd daarin niet teleurgesteld. Zoals in zoveel steden is het station in Alkmaar gesitueerd in of zeer 
nabij het centrum van de stad en dat biedt voordelen voor dagjesmensen en reizigers die ook daadwerkelijk in de 
stad moeten zijn. Tegelijkertijd ontwikkelt de bedrijvigheid zich vaak op andere plekken, terwijl dat juist rond een 
station goed gesitueerd zou kunnen worden. Immers, het staat garant voor een prima bereikbaarheid voor perso-
neel en bezoekers met alle duurzame voordelen van dien.
Tijdens het symposium werd echter ook duidelijk dat de bereikbaarheid met de trein alleen er niet is. Een goede 
treinverbinding naar andere belangrijke centra in provincie en de rest van het land zijn natuurlijk van eminent 
belang, maar net zo belangrijk is het vervoer van en naar het station zelf. Daar liggen met name nog de nodige 
pijnpunten die zeker voor verbetering vatbaar zijn in het kader van ontwikkeling van de regio. Al met al een onder-
werp dat tijdens en na het symposium uitnodigde tot een goed gesprek. Dat werd dan ook zeker gevoerd.   
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Film laat plussen en 
minnen zien
De korte film na de spreekbeurt van burgemeester 
Ter Heegde van Heerhugowaard onderstreepte niet 
alleen de bijdrage van de burgemeester, maar ook van 
de sprekers na hem. De bereikbaarheid per openbaar 
vervoer van Alkmaar en Heerhugowaard is goed, 
maar in de omliggende kernen wordt de verbinding 
problematisch. Terwijl mobiliteit juist tot economische 
activiteit leidt. Ook werd duidelijk dat het een goed idee 
is om bedrijvigheid rond stations te centreren, waarbij 
de film de vraag stelde of het huidige Centraal Station 
van Alkmaar eigenlijk op de meest ideale plaats staat. 
Belangrijk is en blijft desalniettemin een goede balans 
tussen leefbaarheid en bereikbaarheid, zeker ook in de 
omliggende kernen, omdat op de manier duurzaamheid 
gecreëerd wordt.

“Veel meer faciliteiten 
zijn gerechtvaardigd”
Treinreiziger en kustbezoeker Felix Rottenberg 
sprak niet alleen voor zijn eigen hachje toen hij 
bepleitte dat het openbaar vervoer naar de omlig-
gende kernen verbeterd moet worden.
De problematische verbinding per openbaar vervoer 
van en naar het station in Alkmaar was verstokte treinrei-

ziger Felix Rottenberg ook 
al opgevallen. De PvdA-
coryfee bezoekt graag de 
Egmonden en het Noord-
Hollands kustgebied, dat hij 
de ‘geheime tuin’ noemde. 
“De waarde van dit gebied 

wordt onderschat”, vond hij. Met een zelfgekozen panel 
uit het publiek durfde Rottenberg dertig jaar vooruit en 
twintig jaar achteruit te kijken. Samen hoopten ze dat de 
discussie rond de bereikbaarheid van de kustdorpen dan 

in ieder geval afgerond zou zijn. “Bereikbaarheid is een 
absolute voorwaarde voor economische ontwikkeling”, 
betoogde Rottenberg. En daaronder valt ook, zoals in 
het geval van de spreker, toerisme. “Het inwoneraantal 
van het complete HAL-gebied rechtvaardigt veel meer 
faciliteiten”, bepleitte hij vervolgens. Zeker als het ging 
om het versterken van het culturele profiel van Alkmaar 
en omgeving gaf hij een aantal concrete voorbeeld. 
Groen en duurzaamheid was een ander punt in zijn 
spreekbeurt. “Het vraagt om een mentaliteitsverande-
ring. En de gemeenten in de regio zouden elkaar meer 
kunnen geven en gunnen, zodat ze gezamenlijk aan 
regiobranding kunnen doen. Een forum opzetten om 
voortdurend na te kunnen denken over de opgaven van 
dit gebied. Waarom zou je hier geen Academie voor de 
Bouw plus bijbehorende campus kunnen opzetten. Ik 
noem maar wat.”

Het stationsgebied als 
speerpunt
Verschillende sprekers belichtten de mogelijkheden 
en uitdagingen van de stationsgebieden vanuit 
hun eigen expertise. Dat leverde niet noodzakelijk 
tegenstellingen op. Integendeel.
Burgemeester Ter Heegde 
van Heerhugowaard reali-
seerde zich in zijn speech 
dat de situatie in de 
HAL-regio aanzienlijk is ver-
anderd ten opzichte van 
tien, vijftien jaar geleden. 
“Wellicht het grootste succes van Nederland”, durfde hij 
te stellen. “Voor de ontwikkeling van de infrastructuur en 
diverse bedrijventerreinen hebben we een toptijd achter 
de rug. De nadruk ligt nu meer op binnenstedelijk. In 
de polder verwacht ik de eerstkomende jaren weinig 
ontwikkelingen meer.” In dat kader noemde Ter Heegde 
de stationsgebieden van Alkmaar en Heerhugowaard als 



speerpunten. Tevens hoopte hij op een vestiging van de 
Hogeschool InHolland op Overstad en een techniek- en 
bouwboulevard, waar onderwijs en onderzoek samen 
kunnen gaan. “En het toerisme in de badplaatsen kan 
verder ontwikkeld worden. De infrastructuur is hier sterk, 
we hebben een innovatieve bouwsector en de agribusi-
ness en logistiek ontwikkelen zich sterk.” Zaak wel om 
meer vraaggestuurd te ondernemen en de kwaliteit in 
het oog te houden.

Commercieel regiodirecteur NS 
Joost Ravoo ging verder op de 
bereikbaarheid van het gebied 
in. “De bereikbaarheid per auto 
staat onder druk”, constateerde 
hij. “NS wordt steeds meer de 

oplossing van het mobiliteitsprobleem in plaats van het 
probleem zelf te zijn. Er zijn verschillende maatschap-
pelijke trends die van belang zijn voor NS om zich te 
ontwikkelen.” Drie tot vier miljoen Nederlanders maken 
dagelijks gebruik van het openbaar vervoer. “Dat bete-
kent dat je de stations op een voor de reiziger aantrekke-
lijk niveau moet krijgen. Daartoe moeten we de stations 
veel meer positioneren als de poort van de stad.” Veraan-
genamen dus, ook in de kleinere stations. En verdichten 
in de omgeving, zoals in Zaanstad. En versnellen van de 
vervoerketen, zoals in Haarlem. Voor de ontwikkeling 
van het gebied van Alkmaar had Ravoo ook oplossingen. 
Verbetering van de looproutes en een goede routing 
naar de bussen, ontwikkeling van vastgoed langs de 
assen, een ruim voorplein, verbeterde fietsenstalling en 
entree aan de noordzijde. Door ontwikkelingen binnen 
NS zelf zouden de ‘oude’ stationsgebouwen een andere 
functie kunnen krijgen.

“Zoek de 
samenwerking”
Zoals enigszins viel te verwachten was Commissaris 
van de Koningin Remkes niet met een zak geld naar 
het SVR-symposium gekomen.
Hoewel Remkes onderkende dat de kust en geheime 
tuin, zo liederrijk door Felix Rottenberg beschreven, 
absoluut potentie bieden, plaatste hij alle ideeën toch 
onder het gesternte van de bezuinigingen die de over-
heid uitvoert en nog gaat uitvoeren. “Een succesvol 
vervolg van het experiment omtrent de bereikbaarheid 
van de kust zit er dus helaas niet in”, was zijn bood-
schap. Toch zag hij in dat een centrale plaats voor de 
bereikbaarheid goed voor de welvaart en het welzijn 
van de regio is. Om de ontwikkelingen en uitdagingen 
(een verdichting van het aantal bus- en treinstations, de 

westelijke randweg bij Alkmaar en 
de leegstandsproblematiek voor 
kantoren) het hoofd te kunnen 
bieden, kon Remkes niet veel meer 
aanbieden dan een oproep tot 
realisme en samenwerking. Des-
alniettemin werd zijn boodschap 
gerespecteerd.

Leegstand als 
cliffhanger
Gem Bot van de SVR ging ten slotte min of meer in op 
de constatering van Johan Remkes dat leegstand een 
groeiend probleem is. “De leegstand neemt ook hier toe. 
Daarom geef ik u als cliffhanger voor het symposium van 
2012 mee: leegstand vraagt om ruimte. Herbestemmen, 
herontwikkelen, slopen en/of transformeren. Daar liggen 
voor ons allen uitdagingen.” Een opmerkelijk onderwerp, 
maar daarom niet minder actueel en belangrijk. Zeker 
als het symposium in 2012 opnieuw georganiseerd zal 
worden.
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Gouden Baksteen 2011 
voor Woonwaard
De Gouden Baksteen 2011 is op 26 mei uitgereikt aan 
Woningstichting Woonwaard-Noord Kennemerland. Een 
terechte winnaar, volgens het juryrapport.
Jaarlijks kent de Stichting Vastgoed Rapportage (SVR) 
de Gouden Baksteen toe aan een onderneming die zich 
op het gebied van bouw en/of ontwikkeling visie, durf 
en doorzettingsvermogen, innovatie en succes heeft 
onderscheiden. Na de Deurwaarder Bouwgroep (2008), 
Segesta Vastgoed (2009) en VBM Ontwikkeling (2010) 
ging de Gouden Baksteen dit jaar naar de Woningstich-
ting Woonwaard-Noord Kennemerland. Deze wonings-
tichting is met 13.500 woningen in met name Alkmaar, 
Heerhugowaard en Graft-De Rijp een van de grootste 
woningcorporaties in de regio.

Motivatie
Ter motivatie voor het toekennen 
van de prijs gaf de jury verschillende 
punten. Het initiatief om de Alkmaarse 
woningmarkt te stimuleren door samen 
met onder meer de gemeente Alkmaar 
en woningcorporatie Kennemer Wonen de Alkmaarse 
Verkoopgarantie te ontwikkelen en op de kaart te zetten 
woog mee, evenals de actieve opstelling ten aanzien 
van ketensamenwerking in de bouw om faalkosten te 
verminderen. Doorslaggevend was echter het onder-

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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nemersschap dat Woningstichting Woonwaard-Noord 
Kennemerland toonde door op het moment dat de 
onzekerheid het grootst was en tegelijkertijd de ver-
koop uit de eigen voorraad terugliep, te investeren in 
het doorgaan van enkele grote projecten. Alle projec-
ten verkeren inmiddels in de bouw- of opleveringsfase. 
Zonder de extra inspanning van de woningstichting 
zouden deze projecten in de huidige markt niet of niet 
in deze vorm tot stand zijn gekomen. Het gaat hier met 
name om de projecten Paardenmarkt/Eyssen, Hooft-
straat, Waerderhof en Havenmeester.

Maatschappelijk
De afgelopen jaren werd de Gouden Baksteen steeds 
aan een ondernemer uit de private sector toegekend, 
dus het is zeker bijzonder dat de prijs dit jaar naar een 
maatschappelijke organisatie gaat.


