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Mede mogelijk gemaakt door:

Voor een bijdrage van € 395,-* per jaar wordt u deelnemer van de SVR sociëteit en 
ondersteunt u de Stichting Vastgoed Rapportage. Zo draagt u bij aan het behoud van de 
kwaliteit van de cijfers van deze regio en het netwerk van vertegenwoordigers van het 
vastgoed.

Het deelnemerschap van de SVR sociëteit geeft u recht op:

Een bezoek voor 2 personen aan het jaarlijkse vastgoedsymposium op de eerste
donderdag in juni.
Een bezoek voor 2 personen aan de ACP-Vastgoedborrel op de vrijdagmiddag/avond
van het Rabobank Alkmaar Culinair Plaza in september.
Een bezoek voor 2 personen aan de Advent-Vastgoedborrel in december.
Het 2 maal per jaar toezenden van de SVR nieuwsbrief met daarin opgenomen de
transacties en statistieken van de regio, inclusief de marktrapportages. Zo blijft u als
vastgoedprofessional als eerste goed op de hoogte van de ontwikkelingen.

Word deelnemer van de SVR Sociëteit;

Ja, ik word deelnemer van de SVR Sociëteit (2 personen) voor € 395,-* per jaar

Bedrijf:

Contactpersoon:

Email adres:

Postadres:

Ik neem deel aan het Vastgoedsymposium op 26 mei 2011 à € 125,-* per persoon. 
Ik kom met ….. personen.

Bedrijf:

Contactpersoon:

Email adres:

Postadres:

Graag uw keuze aangeven en terug faxen naar 072 515 02 44. U kunt zich ook aanmelden via onze 
website www.svrapportage.nl . Per post zal u een factuur worden toegezonden (* genoemde 
prijzen zijn excl. BTW). Alvast bedankt voor uw deelname.
Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben neem dan gerust contact op met het secretariaat 
van de SVR 072-5744409, contactpersoon Marjolein Sitskoorn.

Antwoordstrook FAX 072-515 02 44     Deelnemer SVR Sociëteit

Datum    Naam    Handtekening
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Stationsgebied Alkmaar CS
Er staat de komende jaren veel te gebeuren  in en om het stationsgebied  van Alkmaar CS. Het 
station Alkmaar Centraal staat aan de vooravond van een complete metamorfose waarvan de 
eerste fase in 2015 klaar moet zijn. 
Bereikbaarheid en veiligheid zijn de centrale thema’s rondom het herinrichten en ontwikkelen van het 
stationsgebied. Uitbreiding van fietsenstallingen, nieuwe woon- en kantoorgebouwen, openheid als 
gevolg van een lichte ruime traverse, goede verlichting en reuring door winkels moeten het verblijf in 
het stationsgebied veraangenamen.
De noordkant van het station wordt in de nabije toekomst gedomineerd door nieuwe 
kantoorcomplexen en de Kruseman van Eltenweg wordt heringericht. De aanpak van de noordzijde 
versterkt de nieuwe ontwikkelingen aan de Helderseweg op ondermeer de voormalige NUON locatie 
en het Connexxion terrein. Pleinen aan de noord- en zuidzijde van het station zullen bijdragen aan de 
uitstraling van het station. Het huidige busstation wordt verplaatst naar de zuidwesthoek en zo komt er 
weer ruimte vrij voor stedelijke verdichting.  >> vervolg pagina 2



De Stichting Vastgoed Rapportage (SVR) heeft als doel te komen tot een jaarlijkse uniforme presentatie van 
cijfers en mutaties in de bedrijfsonroerend goed- en woningmarkt in de regio. De cijfers en mutaties worden 
bepaald in samenwerking met de betrokken regionale gemeenten.

De samenwerking tussen de SVR en de gemeente Alkmaar heeft in het najaar van 2008 geresulteerd in de 
nulmeting van de kantorenmonitor van de gemeente Alkmaar. De nulmeting bevat alle kantoorobjecten in de 
gemeente Alkmaar op een zekere datum. In de nulmeting wordt aangegeven of deze objecten bezet dan wel 
leeg staan. In deze nulmeting van de kantorenmonitor is ondermeer het leegstand percentage van de kantoren 
onderzocht. Halfjaarlijks zullen wij deze metingen herhalen en er kunnen dan op termijn trends worden herkend. 
Samen met de gemeente Alkmaar zijn in deze kantorenmonitor conclusies en aanbevelingen opgesteld. We zijn 
ervan overtuigd dat deze kantorenmonitor van groot belang voor de regio is. Onze monitor zal voor velen een 
bron van informatie zijn, op basis waarvan zowel overheid als ontwikkelaars in de toekomst hun beleid kunnen 
bepalen. De kantorenmonitor kunt u downloaden van onze website www.svrapportage.nl. Ook in andere 
delen van het land zijn stichtingen opgezet met hetzelfde doel.

Daarnaast organiseert de Stichting Vastgoed Rapportage een jaarlijkse 
Vastgoedsymposium, waarbij diverse sprekers een actueel regionaal 
onderwerp zullen aansnijden. Tijdens dit jaarlijkse Vastgoedsymposium wordt 
ook het thema voor de volgende editie bekend gemaakt en vindt de uitreiking 
plaats van de Gouden Baksteen aan diegene met het vooraanstaande 
vastgoed initiatief. In 2010 hebben wij de derde Gouden Baksteen uitgereikt 
aan VBM ontwikkelingsmaatschappij .

Het bestuur van de Stichting Vastgoed Rapportage bestaat uit:

• ing. Pieter Haverkamp (vz.) van Pieter Haverkamp Bedrijfsmakelaardij
• mr. Hans Eskens van Actus Notarissen
• mr. Axel de Groot van Boddaert Verweel Advocaten
• ir. Gem Bot van Wadi Vastgoed 

Stichting Vastgoed Rapportage

Programma Donderdag 26 mei  (Afas stadion) 

16.30uur Ontvangst

17.30uur Openingswoord door Pieter Haverkamp, voorzitter van   
 de Stichting Vastgoed Rapportage (SVR).

17.35uur  Welkomstwoord door drs H.M.W. ter Heegde,     
 burgemeester van Heerhugowaard.

17.45uur  Filmpresentatie.

17.55uur Voordracht door de heer J.J. Ravoo, 
 commercieel regiodirecteur NS Randstad Noord.  

18.25uur  Voordracht door de heer  F. Rottenberg.

18.55uur Slotwoord door de Commissaris van de Koningin de heer J.W. Remkes.

19.05uur  Cliffhanger voor 2012. Onthulling thema     
 vastgoedsymposium 2012. Welk regionaal onderwerp   
 gaan wij in 2012 belichten? 

19.15uur  Uitreiking Gouden Baksteen 2011 
 onder leiding van notaris Hans Eskens,     
 bestuurslid van de Stichting Vastgoed Rapportage.

19.30uur  Afsluiting, netwerkborrel met warm buffet. 

Stationsgebied Alkmaar CS
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Hoe wordt er rekening gehouden met wonen op deze locatie van het huidige busstation of wordt ook hier 
de inzet grote kantoorgebouwen neer te zetten? En wordt in deze planstudies een brug geslagen naar het 
nabije stadscentrum en het nieuw te ontwikkelen plangebied Overstad. 

De Nederlandse Spoorwegen heeft recent een beleid ontwikkeld om niet meer -zoals vroeger- per se alle 
eigen gronden zelf te ontwikkelen, maar zal meer  beïnvloeden dat ontwikkelingen in de stationsomgeving 
zullen bijdragen aan de doelstelling om het vervoer per trein leuker en gemakkelijker te maken. De 
grondopbrengsten worden dan aangewend voor het opwaarderen van de stationsomgeving. 

Het station Alkmaar CS zal deel gaan uitmaken van de 
hoofdspoorcorridor Amsterdam-Eindhoven, waardoor er straks 
6 intercities en 6 stoptreinen per uur langskomen. Deze corridor 
vergroot de aantrekkelijkheid van het Alkmaars stationsgebied 
als ontwikkellocatie. Kunnen Heerhugowaard, Langedijk en de 
overige omliggende gemeenten in ons verzorgingsgebied van 

275.000 inwoners eveneens de vruchten plukken van deze verhoogde Openbaar Vervoer bereikbaarheid?

In hoeverre is de rol van de trein en de dienstregeling een motor voor de economische ontwikkelingen in onze 
regio?

Aan antwoorden op deze vragen bestaat behoefte. Invulling van deze behoefte zal ons regionale imago 
versterken. Wij zijn immers een verzorgingsgebied met 275.000 inwoners en daarmee behoren wij tot de top 
tien van Nederland. Wij moeten over onze gemeentegrenzen heen willen blijven kijken met een duidelijke HAL 
visie. Ambitieuze publieke en private bestuurders moeten met elkaar slagvaardig handelen. Met één geluid naar 
de provincie om ons voorzieningenpakket minimaal op niveau te houden en waar nodig uit te breiden passend 
bij onze gezamenlijke omvang. 


