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ALKMAAR – De regio Alkmaar moet meer ambitie tonen. Als achtertuin van de snelgroeiende Metropoolregio 
Amsterdam liggen er grote economische kansen. Die kunnen alleen worden benut als Alkmaar zich nog duidelijker 
onderscheidt, met name op het gebied van binnenstedelijke woningbouw en buitenstedelijke recreatie. Die 
conclusie trokken de 150 bezoekers donderdag 8 juni tijdens de 10e editie van het Vastgoed Symposium van de 
Stichting Vastgoed Rapportage (SVR) in het Afas stadion.

Het thema dit jaar was ‘Alkmaar tien jaar vooruit’. Op deze lustrumeditie van het 
symposium werd kort teruggekeken op de onderwerpen die de afgelopen jaren 

de revue zijn gepasseerd, maar werd vooral vooruit gekeken naar 
de volgende tien jaar. Zeven sprekers gaven onder leiding van 
dagvoorzitter Jort Kelder hun visie op hoe de regio ook het komende 
decennium aansprekend blijft. Dat deden zij in korte pitches van 
100 seconden. De rode draad daarin: het is tijd voor radicale 
keuzes. Alkmaar moet zich gaan onderscheiden als een echte stad 
met een skyline. Daarbij moeten de recreatiemogelijkheden in de 
omliggende polders en kustgebieden nog vernieuwender worden. 
Dan willen meer mensen hier komen wonen, meer bedrijven zich 
hier vestigen en meer toeristen hier hun vakantie vieren. 
>> vervolg zie pagina 2
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Vastgoedsector pleit Voor meer hoogbouw in alkma ar

‘a anhaken bij de metropoolregio amsterdam’
Burgemeester Bruinooge heeft het bedrijfsleven nodig >> zie pagina 2

‘skyline op oVerstad’
Alkmaar wordt pas echt een stad als het een aansprekende skyline krijgt 
met hoogbouw >> zie pagina 3

gouden baksteen 2017 Voor joop punt
Eigenzinnig ondernemer met een buitengewoon succesvol vastgoedimperium 
>> zie pagina 4

Traditiegetrouw wordt tijdens het symposium ieder jaar de Gouden Baksteen uitgereikt. Deze prijs vormt een beloning voor 
visie, durf en doorzettingsvermogen op het gebied van bouw en ontwikkeling. Juryvoorzitter Axel de Groot overhandigde 
de jubileumeditie van deze award aan vastgoedman Joop Punt. 

‘Hij is een eigenzinnig ondernemer, die een buitengewoon succesvol vastgoedimperium heeft opgebouwd’, aldus 
het juryrapport. ‘Hij staat bekend om zijn zakelijk instinct en heeft een heldere visie op hoe het beter moet met de 
vastgoedontwikkeling. Hij heeft bovendien de bereidheid om die visie uit te dragen. Hij is eigenaar van een brede en 
veelzijdige vastgoedportefeuille in binnen- en buitenland, variërend van winkelcentra, vakantieparken en kantoorpanden 
die zijn getransformeerd naar appartementen. Beeldbepalend zijn de karakteristieke panden die hij heeft neergezet aan 
onder andere de W.M. Dudokweg in Heerhugowaard en de Breelaan in Bergen. Zijn meest recente wapenfeit is het verwerven 
van het voormalige gemeentehuis Wittenburg in Stompetoren, dat hij samen met Jan des Bouvrie opnieuw gaat vormgeven. 
Bovenal is hij de initiator achter de succesvolle JT bioscopen en Vue bioscoop in Overstad, die onlangs is uitgeroepen tot beste 
nieuwgebouwde bioscoop wereldwijd. Dat alles heeft hij met eigen hand opgebouwd. Daarom heeft hij wat ons betreft deze 
prijs meer dan verdiend.’

Pleidooi voor VGA
Joop Punt nam de award vereerd in handen. Hij pleitte in zijn 
dankwoord voor een VGA: Verenigde Gemeente Alkmaar. 
‘Waarom gaan alle gemeenten niet nog nauwer samenwerken? 
Het stadhuis van Bergen staat al in Alkmaar, de wethouders 
van Alkmaar werken vanuit een kantoor in Heerhugowaard, 
Heiloo deelt de Boekelermeer met Alkmaar en Langedijk is 
al verbonden via de brug. Waarom worden de krachten niet 
gebundeld? De onderlinge strijd tussen gemeenten helpt 
niemand. Laten we elkaar proberen te begrijpen en samen 
deze regio helpen groeien.’

gouden baksteen Voor joop punt
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- - - - - bruinooge: ‘aanhaken bij 
metropoolregio amsterdam’

De Alkmaarse burgemeester Piet Bruinooge gaf aan de 
toehoorders toe dat de regio teveel met zichzelf bezig is. 

‘Alkmaar kan een prachtige scharnier zijn tussen 
Amsterdam in het zuiden en de Agriport en offshorehaven 
in het noorden. We hebben veel te bieden aan de 
Metropoolregio Amsterdam. De woningbouw in de 
hoofdstad zit vast. Wij hebben de mogelijkheid om 
binnenstedelijk te bouwen. Er is hier ruimte voor 7.500 tot 
15.000 woningen. Daarmee kunnen we Amsterdam de 
helpende hand bieden. Binnen 35 minuten zit je met het 
openbaar vervoer in het centrum van die stad. Bovendien 
hebben we bedrijventerrein Boekelermeer als troef, binnen 
25 minuten bereikbaar vanaf Schiphol. En kijk naar de 
mogelijkheden die we hebben op het gebied van toerisme 
en recreatie met de historische binnenstad van Alkmaar, 
de kustgebieden en de Schermer. We hebben hier Holland 
in het klein. De kracht van de regio zit hem in dat totaal. 
Dat biedt een heleboel kansen en mogelijkheden. Die 
verzilveren, kunnen we niet alleen. Daar hebben we het 
bedrijfsleven bij nodig.’

- - - - - skyline op overstad

De oproep van de burgemeester 
was niet aan dovemansoren gericht. 
Wat Peter van Oeveren van BPD 
Gebiedsontwikkeling betreft, wordt 
Overstad het nieuwe Manhattan.

‘De wet in Alkmaar is nu, dat geen 

enkel gebouw hoger mag worden dan de Grote Kerk. Wij 
denken daar anders over. Durf van Overstad een skyline 
te maken, zoals in Oslo, Londen of New York. Zet daar 
bijzondere gebouwen neer die je al ziet als je vanaf de 
A9 richting Alkmaar rijdt. Overstad kan een belangrijk 
onderdeel van het stadshart worden. Het potentieel is er: 
de ontsluiting is goed en er is ruimte om uit te breiden.’ 

Jan Ultee, Rotterdamse 
Vastgoedman van het jaar, riep 
Bruinooge op om keuzes te maken. 
‘Alkmaar is een stad. Maak er ook 
een stad van. Als je nu over de 
A9 aan komt rijden, dan zie je 
alleen een stadion en een paar 
gebouwen staan. We moeten ons 
meer onderscheiden. Bouw de hoogte in. Heb dat lef.’ 

Internetondernemer Chris Opdam is het daar volledig 
mee eens. ‘Amsterdam groeit en is nu al te klein. Niet alleen 

voor mensen die er willen wonen, 
maar ook voor de IT industrie. 
Bedrijven als Booking.com en 
Uber hebben meer ruimte nodig. 
Dat biedt kansen voor Alkmaar. 
Het buitenland ziet Alkmaar 
gewoon als een buitenwijk van 
Amsterdam. Je bent hier binnen 

een half uur vanuit de hoofdstad. Wat zoekt een goed IT 
bedrijf? Een gave plek om te werken in oude panden, een 
gave stad om iets leuks te doen. Daarmee kan Alkmaar 
nog groter worden. Er zijn hier bovendien genoeg goed 
opgeleide mensen. Wij zien veel kansen. Daarom bouwen 
we nu ons eigen gave pand in Overstad voor onze drie 
internetondernemingen Woeler, Betty Blocks & Holder. 
Dat wordt in december opgeleverd. Wat ons betreft wordt 
Overstad de nieuwe Digital Valley. Wij zijn er klaar voor.’ 

- - - - - groene kwaliteiten vieren

Elske Doets, Zakenvrouw 
van het jaar 2017, sprak via 
een video de aanwezigen 
toe vanuit Washington 
DC. Zij pleit voor een 
flinke vernieuwing in de 
recreatiemogelijkheden.

‘Mijn referentiekader is Amerika en Canada. Dat zijn 
jonge landen die zichzelf steeds opnieuw weten uit te 
vinden. Amsterdam is inderdaad vol. Daar ligt een enorme 
kans voor onze regio, ook in het toerisme. Er komen 
bijvoorbeeld steeds meer vermogende Chinezen naar ons 
land. We moeten veel meer durven en experimenteren. 
Mijn advies om toeristen naar onze gebied te blijven 
trekken? Maak het sexy! Weg met die rondvaartboten. 
Zorg voor een interactieve boottocht met zodiacs en 
natuurgidsen aan boord. Leg een mooi fietspad aan 
over de toppen van de duinen, waar mensen kunnen 
mountainbiken, joggen en rollerbladen. En maak gebruik 
van alle lokale bronnen. Laat van strandafval dekspreien 
weven door een lokale weefster, gebruik servies van 
Scorlewald, maak van zwerfafval een kunstwerk voor je 
hotel. Probeer echt samen te werken en out of the box 
denken. En ja, dat zal soms grote fronsen opleveren, 
maar maak van die frons een lach en denk in nieuwe 
mogelijkheden.’ 

Gijs van den Boomen van Kuiper 
Compagnons kon zich in dat verhaal 
volledig vinden. ‘Als je Nederland 
bekijkt vanuit het westen, zie je pas 
echt dat wij de best onderhouden 
deltaregio van de wereld zijn. Dat 
geldt voor de hele linie vanaf Den 
Helder, via Alkmaar en alle dorpen 
richting Amsterdam. De kwaliteit van ons landschap 
moeten we koesteren. Waterland is een fantastisch gebied 
aan de rand van de metropool. Omarm dat. Alle dorpen 
in dit gebied zouden zich meer moeten laten zien en 
gebruik maken van het fantastische landschap van de 
droogmakerijen en het kustgebied. We moeten vieren dat 
we die groene kwaliteit hebben.’ 

- - - - - gaat deze regio bekend staan 
als de smartste?

Ook in de technologie rond vastgoed staan grote 
veranderingen op stapel. In 2050 bijvoorbeeld moeten alle 
woningen in Nederland van het aardgas afgekoppeld zijn. 

‘Dat klinkt ver weg’, pleitte Simon Verduijn van 
Woonwaard, ‘maar dat is 
een enorme opgave. 
We moeten volop aan 
de bak. De komende 
dertig jaar gaat het voor 
ons alleen al om 14.500 
woningen. We zoeken 
partijen die hierin het 
voortouw willen nemen. 
Bovendien is de vraag naar 
sociale huurwoningen enorm. Wij hebben innovatieve 
bouwers nodig, die snel en efficiënt woningen voor ons 
kunnen bouwen.’ 

Property Technologie, ofwel PropTech, gaat eveneens 
een enorme impact hebben op hoe we nu bouwen 
en ontwikkelen, benadrukte Sabine Schoorl, startup 
specialist Bouw & Vastgoed. ‘We staan aan het begin van de 

digitale transformatie. 
In 2020 wordt 20 miljard 
besteed aan PropTech. 
PropTech omvat onder 
andere data science, 
machine learning, 
augmented reality, 3D 
printing en robotica. Het 
gaat zorgen voor een 
versnelde transformatie 
van de vastgoedsector. 

Gaat Alkmaar bekend staan als de regio waarin bouw 
en vastgoed samenwerken in de blokchain? Als de regio 
die 3D gebouwen print en smart buildings bouwt? Dat 
zal grote investeerders en millenials aantrekken. We 
hebben nu de kans om het verschil te maken. Het lijkt 
mij gaaf als er ondernemers in deze regio zijn, die dat 
durven oppakken. Laten we die slag maken en het goede 
voorbeeld geven aan de rest van de wereld.’


