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Hier ruimte voor een bescheiden bijschrift

Foto omslag: één van de eerste kenniswerkers 
van Alkmaar: Adriaen Anthonisz (1543 – 1620). 
Wiskundige, burgemeester en vestingbouwkundige. 
Als fortificatiemeester verantwoordelijk voor de 
versterking van de Alkmaarse fundamenten.
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1. Inleiding

De wereld verandert en het belang van kennis neemt toe. Om ervoor 
te zorgen dat Alkmaar haar huidige positie in de toekomst kan vast-
houden en versterken, hebben de gemeente, Hogeschool INHolland 
Alkmaar, Medisch Centrum Alkmaar en woningcorporatie Woon-
waard het initiatief genomen om actie te ondernemen en in te zetten 
op ‘Alkmaar Kennisstad’. 

De veranderende samenleving biedt zowel kansen als bedreigingen 
voor Alkmaar. Zo is er sprake van een braindrain van jonge (potentiële) 
kenniswerkers, verandert de economische structuur van op landbouw 
en productie georiënteerde economische activiteiten naar een op 
diensten en kennis georiënteerde economie en vergrijst en ontgroent 
de regio de komende jaren aanzienlijk. Daarnaast liggen er kansen om 
te profiteren van de ligging van Alkmaar ten opzichte van de Randstad. 
Veel Alkmaarders forensen dagelijks voor hun werk naar Amsterdam 
en omgeving. Ook huisvest Alkmaar diverse topsport activiteiten met 
onder andere voetbalclub AZ, de ijsbaan en het sportpaleis. Dit biedt 
mogelijkheden om aan te haken bij de kennisontwikkeling binnen de 
topsport. 

Om op deze ontwikkelingen in te spelen, hebben de bovengenoemde 
partijen de TU Delft en Inbo gevraagd om met stakeholders in de regio na 
te denken en met een advies te komen over hoe de positie van Alkmaar in 
de kenniseconomie versterkt kan worden.

1.1 Aanleiding
Directe aanleiding voor het ingezette traject is de conclusie uit het rapport 
“Ontwikkelingsperspectief 2015, regio op eigen kracht” dat door de TU 
Delft in mei 2008 in opdracht van de Kamer van Koophandel Noordwest-
Holland is opgesteld. Hieruit kwam naar voren dat Alkmaar geen 
onderscheidend en helder economisch profiel heeft. Dit riep de vraag op 
welke positie Alkmaar inneemt in de kenniseconomie en hoe deze versterkt 
kan worden. 

Daarnaast heeft Alkmaar een proces doorlopen met als uitkomst de 
“Stadsvisie 2030.” In de Stadsvisie zijn de ambities en prioriteiten voor de 
ontwikkeling van de stad vastgelegd. Zo wordt er onder meer gesproken 
over het versterken van Alkmaar als aantrekkelijke stad voor studenten. 

Zowel het Ontwikkelingsperspectief als de Stadsvisie vragen om uitwerking 
en concretisering naar acties en maatregelen om de geschetste opgaven 
op te pakken en de ambities te realiseren. Centraal daarin staat het 
ontwikkelen van organiserend vermogen. 



1.2 Aanpak en doel
Het traject Alkmaar Kennisstad is ingezet om het economisch profiel van 
Alkmaar aan te scherpen en te komen tot een breed gedragen aanpak om 
de positie van Alkmaar in de kenniseconomie te versterken. In dit kader 
zijn in een inventariserende fase individuele en groepsgesprekken gevoerd 
met een breed scala aan partijen over de basis en potentie voor Alkmaar 
Kennisstad (voor een overzicht van de gesprekspartners zie bijlage 1). 
Tevens is een groot aantal beleidsstukken bestudeerd (zie bijlage 2) en is 
er een benchmark uitgevoerd, waarbij we de positie van Alkmaar hebben 
vergeleken met die van enkele andere steden in Nederland. Op 20 mei 
hebben veschillende Alkmaarse partijen tijdens een werkconferentie 
nagedacht over de concrete acties en maatregelen die genomen moeten 
worden om de positie van Alkmaar in de kenniseconomie te versterken. 

De bevindingen uit de eerste inventariserende fase en de uitkomsten 
van de werkconferentie worden in dit adviesrapport gepresenteerd. 
Daarnaast wordt een voorstel gedaan voor het vervolgtraject: hoe gaan we 
gezamenlijk vorm en inhoud geven aan Alkmaar Kennisstad? 
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1.3 Leeswijzer
Allereerst wordt in hoofdstuk 2 de analyse van de positie van Alkmaar in de 
kenniseconomie gepresenteerd aan de hand van de beleidsinventarisatie, 
de benchmark en de algemene conclusies uit de gespreksronde. In het 
derde hoofdstuk worden vijf kansrijke ontwikkelstrategieën uiteengezet en 
per strategie een aantal acties en vervolgstappen om de strategie nader 
invulling te geven. Het laatste hoofdstuk bestaat uit een advies over het 
vervolg van de ingeslagen weg tot Alkmaar Kennisstad.



2. Positie Alkmaar in de 
kenniseconomie

2.1 Theoretisch kader: de kennisstad
Om te komen tot een effectieve strategie om Alkmaar als Kennisstad 
op de kaart te zetten, maken we gebruik van het theoretisch kader over 
de kennisstad van Van den Berg, Pol et al. (2005). In het kort komt het 
erop neer dat de succesvolle kennisstad berust op een zevental stevige 
fundamenten die samen met verschillende activiteiten het organiserend 
vermogen vormen die van de stad een kenniscentrum maken (figuur 2.1). 
Uitgangspunt in het model is dat de fundamenten erg bepalend zijn voor 
de mate waarin een regio op kennistechnologisch gebied vooruitgang 
boekt of kan boeken. Ook bepalen de fundamenten voor een deel de 
speelruimte van het lokale en regionale beleid. De fundamenten staan 
als voedingsbodem ten dienste van de kennisactiviteiten. Oftewel, het 
is de kenniseconomie die bepaalt op welke terreinen de overheid haar 
inspanningen moet richten.

Fundamenten
Het kennishuis heeft zeven fundamenten waarop de kenniseconomie is 
gebaseerd: 
 

Kennisbasis 
Hoe ziet de kennisinfrastructuur (kennisinstellingen, 
onderzoeksinstituten, etc.) van de regio eruit? Wat zijn de sterke 
en zwakke punten? Hoe goed is de beroepsbevolking opgeleid? 
De kwaliteit, kwantiteit en verscheidenheid aan onderwijs- en R&D-
instellingen bepalen grotendeels de startpositie van een regio in de 
kenniseconomie. Daarnaast bestaat het idee dat een regio ook een 
soort creatieve kennisbasis kan hebben, die wordt bepaald door 
de aanwezigheid van de kenniswerker, ook wel door onder andere 
Richard Florida ‘creatieve klasse’ genoemd.  

Economische basis 
Hoe ziet de sectorstructuur van de regio eruit? Welke economische 
sectoren zijn dominant? Hoe innovatief is het bedrijfsleven? Het gaat 
bij de economische basis niet alleen om de ‘echte’ kennisbedrijven, 
maar ook om ‘gewone’ bedrijven: die krijgen immers ook steeds 
meer met technologie en innovatie te maken. Stedelijke regio’s 

1.

2.
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met een economische basis waarin de dienstensector dominant is, 
hebben vaak een beter vertrekpunt in de kenniseconomie dan de 
regio’s waarin de traditionele maakindustrie domineert. Daarnaast 
zijn regio’s met een gedifferentieerde economie minder kwetsbaar 
in snel veranderende economische omstandigheden dan regio’s die 
afhankelijk zijn van één economische sector.  

Kwaliteit leefomgeving 
Hoe wordt het leefmilieu – kwaliteit woonvoorzieningen, groen, 
culturele voorzieningen, mate van stedelijkheid etc. – gewaardeerd 
door kenniswerkers in de regio zelf en door buitenstaanders? Dit 
is een zeer belangrijke factor bij het aantrekken en vasthouden 
van kenniswerkers. Ook dienen er goede faciliteiten te zijn, 
zoals toonaangevende ziekenhuizen en (internationale) scholen. 
Bovendien mogen voor een goede stedelijke ‘quality of life’ 
transportsystemen, zoals snelwegen en luchthavens niet teveel lucht- 
en geluidsverontreiniging geven.

Bereikbaarheid 
Hoe bereikbaar is de regio, zowel nationaal als internationaal? Is er 
een luchthaven en/of HST-verbinding? Dit is een niet te onderschatten 
locatiefactor voor internationaal georiënteerde kennisindustrie, 
die steeds meer in internationale netwerken opereert. Het gaat om 
goede en snelle toegankelijkheid tot internationale vliegvelden en 
hogesnelheidstreinen, maar ook om goede nationale verbindingen 
naar andere stedelijke kenniscentra en een efficiënte lokale 
infrastructuur die face-to-face contacten bevordert. Daarnaast is de 
digitale bereikbaarheid belangrijk.  

Diversiteit 
In welke mate is de regio economisch en cultureel divers te noemen 
en wonen er mensen met verschillende religies, achtergronden en 
etniciteiten? Onderzoek wijst uit dat diversiteit de sleutel is tot een 
sociaal-economisch succesvolle en aantrekkelijke regio. Diversiteit 
stimuleert innovatie en groei, terwijl een eenzijdig specialisme 
vernieuwing hindert.

3.

4.

5.

Figuur 2.1 - De fundamenten en activiteiten van het kennishuis bepalen door het organiserend 
vermogen het succes van een kennisstad. (Bron: Van den Berg, Pol et al. 2005)



Schaal  
Heeft de regio voldoende ‘schaal’ om hoogwaardige voorzieningen 
te kunnen rechtvaardigen (zoals internationale scholen, specifieke 
infrastructuur, een luchthaven) en innovatie mogelijk te maken? In 
grotere steden zijn er meer schaalvoordelen voor kennisactiviteiten 
en is er een grotere markt voor gespecialiseerde diensten. Daarnaast 
trekken grotere stedelijke regio’s gemakkelijker kenniswerkers aan 
door het grotere en bredere aanbod van faciliteiten, diensten en 
voorzieningen. Schaal speelt ook een rol in termen van de omvang 
van de arbeidsmarkt: is de arbeidsmarkt – met name het hogere 
segment – in de regio groot genoeg om aantrekkelijk te zijn voor 
hoogopgeleiden? Kleinere steden nabij grote stedelijke gebieden 
kunnen ook profiteren van het aanbod en de schaalvoordelen van hun 
naburige stedelijke regio. 

Sociale gelijkheid  
In hoeverre zijn er (grote) ongelijkheden tussen bevolkingsgroepen 
en leidt dit tot spanningen? Dit kan het imago van een regio ernstig 
aantasten; ook kan een hoge mate van ongelijkheid leiden tot meer 
onveiligheid. Bovendien kan een hoge ongelijkheid er op duiden dat 
veel menselijk kapitaal wordt verspild. Om duurzame stedelijke groei 
te bevorderen, is het belangrijk armoede en ongelijkheid te reduceren 
en het gevoel van veiligheid onder de bevolking te waarborgen.

Activiteiten
Bij de kennisactiviteiten van een stad/stedelijke regio gaat het om de mate 
waarin de regio vooruitgang boekt op een aantal punten:

Het aantrekken van talent 
In hoeverre slaagt de regio erin om hoogopgeleiden aan zich te binden 
en/of van buiten aan te trekken? 

Het creëren van nieuwe kennis 
In hoeverre wordt in de regio nieuwe kennis (wetenschappelijke maar 
ook andere kennis) gegenereerd? 

Het toepassen van kennis  
In hoeverre wordt bestaande of nieuw gegenereerde kennis toegepast 
en omgezet in economische activiteit? Een belangrijke – maar 
zeker niet de enige – factor is hier de mate waarin de universiteiten 
en andere opleidingsinstituten samenwerken met het regionale 
bedrijfsleven. 
  
Het ontwikkelen van nieuwe groeiclusters  
In hoeverre ontstaan er in de regio nieuwe (kennisintensieve) 
groeiindustrieën? 

Organiserend vermogen
De factor organiserend vermogen gaat vooral over de vraag hoe 
en door wie gestuurd wordt en kan worden op de fundamenten en 
kennisactiviteiten. Daarbij gaat het nadrukkelijk niet alleen om de rol 
van de lokale en regionale overheid, maar ook over de rol van andere 
actoren, waaronder de provinciale en nationale overheid, de onderwijs- en 
onderzoeksinstellingen en het bedrijfsleven. Dit wordt ook wel aangeduid 

6.

7.

1.

2.

3.

4.
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als de samenwerking tussen de drie O’s: Overheid, Onderwijsinstellingen 
en Ondernemingen.

Succesvolle kennissteden weten hun fundament optimaal te benutten 
en organiseren gebruikmakend van de kenmerken van hun fundament 
kennisactiviteiten die de stad steeds vooraan in de kenniseconomie 
positioneren. Een stad hoeft dus niet op elk fundament goed te scoren 
om succesvol te zijn in het organiseren van kennisactiviteiten en het 
positioneren in de kenniseconomie. Juist het leggen van de succesvolle 
relaties tussen de kennisfundamenten en de kennisactiviteiten bepalen dit 
succes. Hiervoor is het activeren van het organiserend vermogen tussen 
de drie O’s noodzakelijk.

2.2 Benchmark Alkmaar
Om een goed beeld te krijgen van bouwstenen van het kennishuis 
Alkmaar, vergelijken we de stad aan de hand van de theorie van het 
kennishuis met Leeuwarden, Zwolle, Dordrecht en Gouda (figuur 2.2). 

De vijf steden komen zowel qua omvang als qua kennisprofiel met elkaar 
overeen. Hun aanpak ten aanzien van het versterken van de eigen positie 
in de kenniseconomie verschilt weliswaar en levert een aantal interessante 
lessen op (voor een uitgebreide beschrijving van Leeuwarden, Zwolle, 
Gouda en Dordrecht, zie bijlage 3).



Alkmaar
93.000 inwoners
3.600 studenten
Kennisstad Alkmaar?

Leeuwarden
94.000 inwoners
15.000 studenten
Speerpuntenbeleid

Zwolle
118.000 inwoners
20.000 studenten
Brede insteek

Gouda
71.000 inwoners
1.300 studenten
Versnipperde intiatieven

Dordrecht
118.000 inwoners
1.500 studenten
Gebiedsontwikkeling als vliegwiel

Figuur 2.2 - Kerngegevens benchmarks in kaart (Bron: CBS, 2009;TU Delft, 2009)

cases benchmark

tot 5.000

5.000 - 10.000

10.000 - 15.000

15.000 - 20.000

20.000 - 30.000

30.000 - 50.000

meer dan 50.000

Figuur 2.3 - Studentenaantallen Hoger Onderwijs (HBO + WO) (Bron: CBS, 
2009;TU Delft, 2009)
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Figuur 2.3 geeft een beeld van de belangrijkste kennissteden in 
Nederland. Duidelijk is dat Amsterdam, Rotterdam en Utrecht de grootste 
studentensteden zijn. Daarna volgen Groningen, Nijmegen en Den 
Haag. Alkmaar behoort met een studentenaantal van 3.600 tot de minder 
prominente kennissteden.

Het gebrek aan een studentencultuur in Alkmaar wordt versterkt door het 
geringe aantal studenten die in Alkmaar zelf wonen. Meer dan 72% van 
de studenten verlaat de stad na schooltijd. Figuur 2.4 en 2.5 schetsen een 
beeld van de herkomst van de studenten die een opleiding volgen aan 
Hogeschool INHolland Alkmaar.
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Figuur 2.4 - Woonplaats van huidige Alkmaarse studenten (2009) (Bron: INHolland, 2009)
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Figuur 2.5 - Uitstroom van Alkmaarse studenten na opleidingsuren (Bron: INHolland, 2009)



Tabel 2.1 geeft een overzicht van enkele statistische gegevens van de 
vijf vergeleken steden omtrent de fundamenten van de kennisstad. Ten 
aanzien van de kennisbasis scoren de ‘studentensteden’ Leeuwarden en 
Zwolle aanmerkelijk goed. Het aantal studenten is in beide steden hoog en 
ook het percentage hoogopgeleiden in de stad ligt boven het gemiddelde 
van de 50 grootste steden in Nederland. Hoewel in Gouda bij gebrek aan 
grote onderwijsinstellingen juist weinig studenten wonen, huisvest Gouda 
wel opmerkelijk veel hoogopgeleiden. Ook de economische basis van 
Gouda (sociaal-economische index) is bovengemiddeld goed. Zwolle doet 
het eveneens zeer goed in economisch opzicht, terwijl Leeuwarden hier 
juist benedengemiddeld scoort. Alkmaar neemt hierbij de 19e plaats in en 
scoort daarmee beter dan de gemiddelde Nederlandse stad.

Tabel 2.1 - Statistische gegevens fundamenten

Fundamenten & indicatoren Alkmaar Dordrecht Gouda Leeuwarden Zwolle G50

1. Kennisbasis

Ingeschreven studenten aan hbo-

onderwijsinstellingen
3.600 1.500 1.300 15.00 20.000 -

% hoogopgeleiden 31 29 40 33 41 36

Index hoogopgeleiden (ranglijst G50) 26 29 13 23 11 -

% laagopgeleiden 23 24 23 20 18 22

Index laagopgeleiden (ranglijst G50) 22 27 21 12 9 -

2. Economische basis

Sociaal-economische index (ranglijst 

G50)
19 37 15 33 5 -

3. Kwaliteit leefomgeving

Woonaantrekkelijkheidsindex (ranglijst 

G50)
28 25 20 33 8 -

Aantal theatervoorstellingen/1.000 

inwoners
2,3 1,7 4,4 3,0 4,5 3,5

Index theatervoorstellingen /1.000 

inwoners (ranglijst G50)
28 38 7 17 6 -

4. Bereikbaarheid

Tijdsverlies a.g.v. files bij 

beroepsbevolking (minuten)
12 15 18 7 12 14

Tijdsverlies als gevolg van files bij 

beroepsbevolking (ranglijst G50)
29 37 42 7 27 -

5. Stedelijke diversiteit

% autochtonen (2008) 78,1 73,3 78,2 83,9 84,9 -

% niet-westerse allochtonen (2008) 12,1 16,8 14,3 8,7 8,6 -

6. Schaal

Inwoneraantal (2009) 93.457 118.390 70.901 93.601 -

7. Sociale gelijkheid

WW-uitkeringen per 1.000 inwoners 

(2007)
14 16 16 23 19 -
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De kwaliteit van de leefomgeving wordt vooral in Zwolle zeer gewaardeerd. 
Hier is overigens ook het aantal theatervoorstellingen per 1.000 inwoners 
relatief hoog. In Alkmaar wordt de woonaantrekkelijkheid minder dan 
gemiddeld gewaardeerd. Mogelijk houdt dit verband met het culturele 
aanbod van de stad: hierop scoort de stad relatief laag. 

Ondanks de verwachte gunstige ligging in of nabij de Randstad, scoren 
Dordrecht en Gouda juist laag met betrekking tot hun bereikbaarheid. De 
fysieke ligging mag dan gunstig zijn; de files hebben een negatieve invloed 
op de werkelijke bereikbaarheid. In Leeuwarden is het tijdsverlies als 
gevolg van congestie aanzienlijk lager, maar deze stad ligt zeer perifeer.
Alles bij elkaar genomen heeft Dordrecht van de vijf steden duidelijk de 
zwakste basis voor een succesvolle kennisstad. Zwolle beschikt over de 
sterkste fundamenten. Alkmaar neemt een tussenpositie in. 

De fundamenten van de kennisstad vormen de basis voor het ontplooiien 
van activiteiten en het organiserend vermogen om als succesvol 
kenniscentrum in de kenniseconomie te fungeren. Tegelijkertijd bepaalt 
de sterkte van het organisererd vermogen in hoeverre de fundamenten 
kunnen worden ingezet om kennisactiviteiten mogelijk te maken. Op 
basis van diverse beleidsdocumenten en de websites van Dordrecht, 
Gouda, Leeuwarden en Zwolle zijn ook de activiteiten en het organiserend 
vermogen van deze steden in kaart gebracht. Hieronder zijn de 
belangrijkste lessen uiteengezet.

Leeuwarden: scherpe keuzes, regionaal kenniscentrum
Leeuwarden heeft zich op knappe wijze vanuit een achterstandspositie 
door haar perifere ligging opgewerkt naar een regionaal kenniscentrum. 
Door duidelijke keuzes te maken en prioriteiten te stellen, is het 
Leeuwarden gelukt om specifieke opleidingen te ontwikkelen of aan te 
trekken. De belangrijkste kennisspeerpunten zijn: watertechnologie, 
toerisme en multimedia, diensten en dataverwerking en duurzame energie 
(‘Energy Valley’). Bij de keuze voor deze pijlers is vooral ingezet op de 
reeds aanwezige kennis bij bedrijven en onderwijsinstellingen in stad en 
regio en op de mate van onderscheidendheid ten opzichte van de rest van 
(Noord) Nederland. De fysieke nabijheid van bedrijven en onderzoeks-
/onderwijsinstellingen komt het organisatorisch vermogen ten goede. 
Leeuwarden heeft bovendien strategische allianties weten te sluiten met 
universiteiten, waardoor ze ook in staat zijn universitaire opleidingen aan te 
bieden en wellicht masteropleidingen in de toekomst. 
Door een speerpuntenbeleid te voeren, is de positie van de stad sterk 
verbeterd en is de kennisbasis van de stad relatief sterk ontwikkeld.

Zwolle: brede insteek
Net als Leeuwarden beschikt Zwolle over een groot aanbod aan 
opleidingen. Zwolle heeft daarentegen juist gekozen voor meerdere 
pijlers en een brede insteek. Prominente (kennis)clusters van de stad 
zijn zorg, onderwijs, (overheid)diensten en de maakindustrie. Belangrijke 
succesfactor is de goede koppeling met de aanwezige economische 
basis in de stad en omliggende regio. De jongeren en studenten in de 
stad profiteren hiervan. Bovendien is een slimme koppeling gezocht met 
de Vrije Universiteit Amsterdam, waardoor eveneens kenniswerkers op 
WO-niveau aan de stad worden gebonden. Verder besteedt de stad veel 
aandacht aan aantrekkelijke huisvesting voor studenten en kenniswerkers.



Dordrecht: gebiedsontwikkeling als vliegwiel
Dordrecht kent een problematische economische positie en heeft weinig 
opleidingsinstituten op hoger niveau in huis. Ook ten aanzien van een 
aantrekkelijke leefomgeving voor studenten en kenniswerkers scoort 
Dordrecht slecht. De laatste tijd timmert de stad echter behoorlijk aan 
de weg. Zo heeft begin 2008 het internationale Topinstituut EcoShape 
haar deuren geopend – een samenwerking van toonaangevende 
ondernemingen en kennis- en onderzoeksinstellingen met als doel het 
versterken van de internationale concurrentiepositie van de scheepsbouw- 
en baggersector. De waterbouwers van het instituut willen de voorsprong 
in ‘duurzame inrichting van kust-, delta- en riviergebieden’ verder 
uitbreiden. Daarnaast is onlangs het project Urban Flood Management 
opgezet, een initiatief van publieke en private partijen voor onderzoek en 
innovatie op gebied van duurzame stedelijke ontwikkeling in een waterrijk 
gebied. Verder zet de stad zich op de kaart aan de hand van twee fysieke 
gebiedsontwikkelingen: het gezondheidspark en het leerpark. Deze 
moeten fungeren als vliegwiel voor de ontwikkeling van de positie van 
Dordrecht in de kenniseconomie. In de toekomst hoopt Dordrecht meer 
HBO-opleidingen te kunnen aanbieden.

Gouda: versnipperde initiatieven 
Gouda is goed vergelijkbaar met de huidige situatie in Alkmaar als het gaat 
om het gebrek aan specifiek beleid gericht op de positie van de stad in de 
kenniseconomie. De initiatieven die in Gouda worden opgepakt, kennen 
weinig samenhang en zijn te versnipperd. Hierdoor heeft Gouda geen 
onderscheidend profiel en is het in een lastige positie terecht gekomen ten 
opzichte van haar omliggende steden (Den Haag, Rotterdam en Utrecht). 
Daarnaast ontbreekt het Gouda aan een stevige kennisbasis. Weliswaar 
ondersteunt de gemeente Laboratorium Waterwolf, een samenwerking 
tussen BAM en het lectoraat informatietechnologie en samenleving van 
de Haagse Hogeschool, maar hierbij gaat het slechts om enkele tientallen 
studenten per jaar en bovendien wordt het onderwijs in Den Haag 
gegeven. Wel hebben de gemeente Gouda, de aanwezige instellingen voor 
voortgezet onderwijs, toeleidende organisaties en het bedrijfsleven onlangs 
een convenant getekend om 200 werkstage- en/of leerwerkplekken te 
creëren, om de kansen van jongeren op de arbeidsmarkt te vergroten.

2.3 Bevindingen gespreksronde
Naast de benchmark, komt uit de gesprekken die vanuit de aanwezige 
beleidsstukken (bijlage 2) en de theorie van het kennishuis zijn ingestoken, 
een aantal conclusies ten aanzien van Alkmaar Kennisstad naar voren:

2.3.1 Fundamenten Kennishuis Alkmaar

Alkmaar geen studentenstad
Het ontbreekt Alkmaar aan de cultuur van een studentenstad. Jongeren 
komen niet speciaal vanuit andere delen van het land naar Alkmaar om 
een studie te volgen. Dit kan ook niet, of is niet nodig, omdat Alkmaar 
geen onderscheidend en specifiek studieaanbod heeft dat studenten 
verleidt om in Alkmaar te komen studeren en zich er te vestigen. De 
studenten die wel in Alkmaar komen studeren, wonen vaak nog in 
het ouderlijk huis in Alkmaar zelf of in de regio: minder dan 28% is 
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woonachtig in de stad zelf. Wie bovendien eenmaal vertrokken is uit 
de regio – om elders te gaan studeren of werken – keert zelden terug.  
Hierdoor komen studentenvoorzieningen en een studentencultuur niet 
tot wasdom. Dit vertaalt zich tevens in de vraag naar en het aanbod van 
studenten- en jongerenhuisvesting. Er is niet alleen weinig aanbod van 
studentenwoningen (kamers), er is volgens de corporaties ook maar weinig 
vraag naar. 

“Het gebrek aan studentencultuur komt mooi tot uitdrukking in de overvolle 
parkeerplaats bij INHolland. Studenten komen voor hun lessen met de 
boodschappenauto van hun ouders naar Alkmaar, verder hebben ze er niets te 
zoeken.”

“Alkmaar bruist niet, er is niks te beleven.”

2.3.2 Activiteiten Kennishuis Alkmaar

Weinig kennisintensieve instellingen
Alkmaar scoort niet goed op het aantrekken en vasthouden van 
(potentiële) kenniswerkers. Er is geen universiteit. Het aanwezige HBO-
onderwijs biedt veel brede opleidingen aan, maar weinig specialistische 
opleidingen. Sterker nog, een aantal specifieke opleidingen die in Alkmaar 
en omgeving waren gevestigd, zijn opgeheven (conservatorium, het 
Noorder Haaks in Den Helder). Bovendien is een veel gehoorde opmerking 
dat er maar weinig banen zijn voor hoger opgeleiden. Er zijn weinig 
kennisintensieve bedrijven en instellingen. De meeste vacatures zijn 
gericht op MBO-niveau. Uitzonderingen hierop zijn het Medisch Centrum 
Alkmaar en het nabijgelegen ECN in Petten. Het MCA is één van de grote 
opleidingsziekenhuizen in Nederland. Het volop aanwezige MKB heeft ook 
veel specifieke kennis in huis, maar deze kennis is te weining zichtbaar.

“Ik neem Alkmaar nooit zo serieus, als het gaat om het investeren in 
economische dynamiek.” 

“Het MKB in Alkmaar en de regio heeft veel kennis in huis, maar daar merk je 
buiten deze bedrijven weinig van.”

2.3.3 Organiserend vermogen Kennishuis Alkmaar

Gebrek aan organiserend vermogen 
Algemeen beeld dat uit de gesprekken naar voren komt, is dat Alkmaar 
gekenmerkt wordt door een eilandcultuur. Er is weinig samenwerking 
tussen overheid, onderwijs en ondernemers. Tussen bedrijven onderling 
vindt nauwelijks kennisuitwisseling plaats. Bedrijven hebben vaak een 
familiecultuur en zijn naar binnen gekeerd. Dit is zonde, want veel MKB-
bedrijven zijn gezonde en (inter)nationaal sterke ondernemingen. 

Uitwisseling van kennis en vaardigheden kan mogelijk synergievoordelen 
opleveren, zo wordt gesteld. Al met al ontbreekt het aan samenhangende 
(kennis)netwerken. Aangewezen partijen zoals de gemeente Alkmaar of de 
Kamer van Koophandel blijken dit onvoldoende op te pakken. Bovendien 
wordt vaak aangegeven dat er behoefte is aan leiderschap en dat er 



nu sprake is van een cultuur van de middelmaat (niet de kop boven het 
maaiveld uitsteken). 

“Alkmaar heeft behoefte aan boegbeelden die de stad en de regio op sleep-
touw nemen.”

“Er is veel overleg, maar er wordt weinig besloten.”

Gemeente aan zet
Veel partijen verwachten dat de gemeente een meer zichtbare rol oppakt. 
Naast kritiek op de stroperigheid van de gemeente als er eens iets 
georganiseerd of geregeld moet worden (van ruimtelijke procedures tot 
promotie-initiatieven voor de stad), verwacht men van de gemeente een 
meer proactieve houding als het gaat om de toekomst van de stad. Er is 
behoefte aan een gemeente die keuzes maakt, prioriteiten stelt en hier 
consistent en consequent naar handelt. Alleen dan is de ontwikkeling van 
Alkmaar tot kennisstad een haalbare zaak. Partijen zijn tevreden over de 
onlangs opgestelde Stadsvisie 2030. De opgave is nu om de realisatie van 
de gestelde ambities daadkrachtig en slagvaardig op te pakken. 

“De stadsvisie is prima, maar nu moet de schop in de grond!.”

“Alkmaar moet keuzes maken en hier consequent en consistent aan vasthou-
den.”

Alkmaar hoofdstad van Noordwest-Holland?
Alkmaar is met haar (winkel)voorzieningen een belangrijke stad voor de 
regio. Echter het cultuurverschil met West-Friesland is aanzienlijk. Het lukt 
Alkmaar niet om zichzelf, met instemming van de omliggende gemeenten, 
te positioneren als bestuurlijke en culturele hoofdstad van Noordwest-
Holland. De relatie en samenwerking met bijvoorbeeld Heerhugowaard, 
is volgens velen niet goed genoeg. Dit is nodig om gezamenlijk op 
te trekken richting provincie of rijk en samen op te trekken tegen 
concurrerende regio’s als Haarlem en Amstelveen. Alkmaar zou hierin 
juist een voortrekkersrol kunnen vervullen, maar hiervoor is draagvlak en 
samenwerking met de regio cruciaal.

2.4 SWOT-Analyse
De conclusies uit de gesprekken en beleidsinventarisatie zijn samengevat 
in een SWOT-analyse voor Alkmaar Kennisstad, die in tabel 2.2 
schematisch is weergegeven.
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2.5 Conclusie
Uit de inventarisatiefase blijkt dat Alkmaar niet optimaal scoort ten aanzien 
van de fundamenten, de activiteiten en het organiserend vermogen 
van het kennishuis. Studenten en kenniswerkers worden onvoldoende 
verleid om naar de stad te komen of in de stad te blijven, waardoor er 
sprake is van een braindrain in Alkmaar en de regio. Zonder maatregelen 
die ervoor zorgen dat het leefklimaat en de carriereperspectieven voor 
hogeropgeleiden worden verbeterd, blijft Alkmaar een onaantrekkelijke 
stad voor deze bevolkingsgroep en ligt het scenario van Gouda op de loer. 
Dat wil zeggen dat Alkmaar de concurrentiestrijd verliest met bijvoorbeeld 
de regio’s Haarlem en Amstelveen. Niets doen is dus geen optie. 

Tegelijkertijd liggen er in Alkmaar en de regio voldoende kansen die 
verzilverd kunnen worden om de aanwezige bedreigingen het hoofd te 
bieden en de positie van Alkmaar in de kenniseconomie te versterken. Dit 
vereist echter samenwerking tussen gemeenten en bedrijven op regionaal 
niveau. Samen moeten de verschillende partijen bepalen welke weg zij 
willen inslaan en welke ontwikkelingstrategieën zij daarvoor willen volgen.
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3. Mogelijke 
ontwikkelstrategieën 

Samen keuzes maken
De inventarisatiefase heeft een duidelijke opgave voor Alkmaar en de regio 
neergezet, namelijk het versterken van de bouwstenen van het kennishuis 
Alkmaar. Veel kennisintensieve bedrijvigheid in Nederland speelt zich af 
langs de A2, op de denkbeeldige kennisas Maastricht – Eindhoven – Den 
Bosch – Utrecht – Amsterdam. Met een enthousiaste en daadkrachtige 
inzet op Alkmaar Kennisstad is het echter niet ondenkbaar dat deze as 
in de toekomst naar Alkmaar wordt doorgetrokken (figuur 3.1). Cruciaal 
daarvoor is het opsporen en/of versterken van de bestaande economische 
sectoren in de regio en het creëren van een aantrekkelijke woon-, werk- 
en leefomgeving voor (toekomstige) kenniswerkers. Zodoende kan een 
duurzaam en toekomstbestendig onderscheidend ruimtelijk-economische 
profiel ontwikkeld worden. 

In het Ontwikkelingsperspectief 2015 worden de belangrijke bouwstenen 
in de wijdere omgeving van Alkmaar benoemd, waar de regio Alkmaar op 
kan en moet aansluiten (figuur 3.2). Kansrijke sectoren die de ruimtelijk-
economische basis en het imago van de regio kunnen versterken 
zijn Agribusiness, Energie & Water en Vrijetijdsindustrie. Zowel de 
agribusiness als de energiesector profiteren van ontwikkelingen in 
naburige regio’s (figuur 3.3). Daarnaast beschikt de regio over een aantal 
eigen karakteristieken, zoals de unieke omgeving en de nabijheid van de 
Randstad. Er is bovendien al een aantal initiatieven genomen in de stad 
die aansluiten bij de ontwikkeling van Alkmaar tot Kennisstad. 

?

Figuur 3.1 - Kennisclusters Nederland: Alkmaar als onderdeel van kennisas? (Bron: TU Delft, 2009)



Een keuze maken in ontwikkelstrategieën is weliswaar noodzakelijk 
om de focus scherp te houden. Dit is niet alleen een taak van de 
overheidsinstanties, maar zal moeten gebeuren in samenspraak tussen 
actoren. Gebiedsontwikkeling kan bij het versterken van het regionale 
denken en het formuleren en oplossen van regionale vraagstukken als 
effectieve werkwijze worden ingezet, waarbij een grotere rol is weggelegd 
voor de marktpartijen en een andere (meer regisserende) rol en opstelling 
van de overheid. 

Op basis van de inventarisatie van de sterkten, zwakten, kansen 
en bedreigingen van Alkmaar en omgeving in de kenniseconomie, 
onderscheiden wij de volgende vier kansrijke kennisintensieve 
ontwikkelrichtingen om Alkmaar als kennisstad te versterken:

Energie, water en duurzaamheid
Zorgmedisch cluster
Gebiedsontwikkeling Overstad
Alkmaar Sportstad

Tevens kan Alkmaar inzetten op het versterken van de zeven fundamenten 
van het Alkmaarse Kennishuis, om daarmee haar organiserend vermogen 
en de ontwikkeling van kennisintensieve activiteiten te stimuleren. 

Bovengenoemde ontwikkelrichtingen sluiten aan bij de karakteristieken 
van de regio en bij de reeds bestaande expertise binnen instellingen en 
bedrijven in Alkmaar en omgeving. Daarnaast zijn dit de thema’s waarvoor 
hoogwaardige kennis vereist is (anders dan regiospecifieke economische 

A.
B.
C.
D.

Figuur 3.2 - Bouwstenen Noord-Holland Noord (Bron: Ontwikkelperspectief 2015)
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pijlers zoals de vrijetijdsindustrie). De werkconferentie heeft de potentie 
van bovenstaande ontwikkelstrategieën bevestigd. Een deel hiervan is 
weliswaar al eerder als vruchtbare pijler benoemd of in gang gezet. Toch 
is het goed alle kansrijke strategieën opnieuw op een rij te zetten, om hier 
vervolgens vervolgstappen aan te kunnen koppelen en een aanzet te 
geven voor een projectgericht uitvoeringsprogramma. De vervolgstappen 
die in dit hoofdstuk worden genoemd, worden later in het rapport 
geconcretiseerd.

Figuur 3.3 - Kennisontwikkelingen rondom regio Alkmaar (Bron: Ontwikkelperspectief 2015)



3.1 Strategie A - Energie, water en 
duurzaamheid
In Noordwest-Holland en in Alkmaar en omgeving zelf, is veel kennis 
aanwezig op het gebied van energie, water en duurzaamheid (figuur 
3.4). De regio beschikt over een aantal hoogwaardige (internationale) 
bedrijven op dit gebied, zoals Energieonderzoek Centrum Nederland 
(ECN) Petten, Taqa Energy en HVC, die zich richten op innovatieve 
oplossingen. Daarnaast biedt de ligging van de regio nabij de kust gunstige 
mogelijkheden voor windenergie en gasopslag. In de beleidsdocumenten 
van de gemeente Alkmaar en de regio zijn dan ook verschillende 
doelstellingen ten aanzien van energie, water en duurzaamheid 
geformuleerd (zie bijlage 2). Zo is ‘Energie en water’ aangewezen als 
een van de drie economische ‘drivers’ van regio Noordwest-Holland. Met 
de vaststelling van de Klimaatagenda 2009 – 2012 en de keuze voor de 
meest ambitieuze uitvoeringsvariant, zet de gemeente hoog in op het 
thema duurzaamheid. De komende maanden zal moeten blijken hoe 
groot de slagkracht van de gemeente is en waartoe de inspanningen ten 
aanzien van het verduurzamen van energie, de bouw en de gemeentelijke 
organisatie zullen leiden. 
Naast de klimaatagenda, staat ook het Paviljoen 2030 in de steigers. 

Figuur 3.4 - Driver Energie en Water (Bron: Ontwikkelperspectief 2015)
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Paviljoen 2030 is “een instituut waar alle activiteiten zijn gericht op het 
overdragen van kennis voor een zo groot mogelijke energiebesparing en 
zoveel mogelijk duurzame energie in met name de gebouwde omgeving, 
met als horizon een energieneutrale samenleving” (gemeente Alkmaar, 
december 2008). Gemeente, onderwijs en bedrijfsleven geven samen in 
dit instituut vorm aan deze doelstelling. Belangrijk element van Paviljoen 
2030 is de realisatie van een gebouw waarbinnen de activiteiten rondom 
energietransitie samenkomen.

3.1.1 Uitkomsten gespreksronde

Tijdens de gespreksronde is het thema ‘energie, water en duurzaamheid’ 
als kansrijke ontwikkelrichting of speerpunt voor Alkmaar en de regio 
naar voren gekomen. De hoogwaardige kennis en expertise van de 
aanwezige regionale bedrijven op het gebied van energie en duurzaamheid 
blijkt echter weinig toegankelijk voor andere partijen. Het ontbreekt aan 
verbindingen tussen bedrijven onderling en tussen de verschillende 
partijen in de regio, waardoor er weinig sprake is van kennisuitwisseling 
en -vermeerdering. De gevestigde bedrijven kunnen bovendien moeilijk 
aan geschikte kenniswerkers komen en geven aan dat er geen aansluiting 
is tussen opleidingen en praktijk. Er zouden dus meer gespecialiseerde 
opleidingen moeten komen binnen de sectoren waarin de regio sterk is. Als 
er niets wordt gedaan aan het hiaat tussen opleiding en praktijk, of aan de 
andere behoeften die bedrijven in de regio uitspreken, moet de gemeente 
zich realiseren dat er een reële kans bestaat dat bedrijven besluiten de 
regio te verlaten. 

Kansen liggen onder andere bij de bestaande ontwikkelingen in en om 
Alkmaar op het gebied van energie, water en duurzaamheid, zoals het 
klimaatneutraal rijden op biogas dat reeds door verschillende partijen 
in de regio in gang is gezet (GP Groot, AZ Autolease, Connexxion en 
Woonwaard). Het regulier organiseren van een duurzaamheidsweek 
in samenwerking met andere gemeenten zou een goede mogelijkheid 
zijn voor bedrijven om naar buiten te treden en kennisuitwisseling te 
stimuleren. De oprichting van een energiefaculteit biedt kansen om 
het hiaat tussen onderwijs en bedrijfsleven te dichten, en is tevens 
aantrekkelijk in het licht van de stijging van de energieprestatie-eisen 
vanuit de gemeente.

3.1.2 Uitkomsten werkconferentie

De uitkomsten van de werkconferentie bevestigen dat profilering aan 
de hand van de pijler energie, water en duurzaamheid kansen biedt. 
De regio heeft de kennis reeds in huis, maar op dit moment wordt deze 
kennis onvoldoende benut en komt innovatie onvoldoende van de grond. 
Partijen moeten doelen stellen en keuzes maken. Als mogelijke concrete 
maatregel wordt het oprichten van specifieke opleidingen genoemd, 
bijvoorbeeld in de richting van duurzaam bouwen, offshore windenergie 
en watermanagement. Voor de laatstgenoemde zijn al eerder pogingen 
gedaan, maar tot nog toe zonder resultaat. Een boegbeeld is nodig om de 
betreffende opleiding op de kaart te zetten. Door studenten vervolgens vast 
te houden door stageplekken en werkplekken te garanderen, kan Alkmaar 
zich profileren als regionaal kenniscentrum op het gebied van water of een 
ander thema. Daarnaast kunnen overkoepelende programma’s worden 



opgericht, waarbinnen per thema projecten worden georganiseerd. Voor 
het organiserend vermogen is samenwerking tussen de drie O’s (onderwijs, 
ondernemers en overheid) nodig, waarbij de overheid als katalysator 
moet optreden. Verder is een goede aansluiting tussen MBO- en HBO-
opleidingen van belang.

3.1.3 Mogelijke vervolgstappen

Kennis op het gebied van energie, water en duurzaamheid 
inventariseren en bundelen 
Organiseren van regionale samenwerking 
Paviljoen 2030 verder optuigen en uitwerken tot een regionaal 
samenwerkingsverband dat zich toelegt op promotie, lobby en het 
genereren van organiserend vermogen 
Vanuit de gemeente lobby richting provincie en rijk starten om de 
positie van Alkmaar op het gebied van energie, water en duurzaamheid 
te verzekeren en te versterken 
Uitwerken van concrete projecten, zoals: het verder ontwikkelen van 
biogasrijden, het opzetten van specifieke opleidingen of het organiseren 
van een duurzaamheidsweek

–

–
–

–

–
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3.2 Strategie B - Versterken 
zorgmedisch cluster
Alkmaar heeft met het Medisch Centrum Alkmaar een grote werkgever 
in de gezondheidszorg binnen de gemeentegrenzen. Het is een groot 
ziekenhuis met een onderzoeks- en opleidingsfunctie. Daarmee is het 
MCA een kennisinstelling bij uitstek. Gelieerd aan het MCA is de Foreest 
Medical School. Dit is een centrum voor hoogwaardige opleidingen, 
kennisontwikkeling en toegepast wetenschappelijk onderzoek op het 
gebied van ziekte en gezondheid. 

Het MCA heeft samen met het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord 
de Stichting Holland Health in het leven geroepen. Samen met enkele 
andere bedrijven en instellingen die actief zijn op het brede gebied van 
zorg, gezondheid en ziekte wordt het cluster Holland Health versterkt. 
Gezamenlijk willen deze partijen tot de Nederlandse top gaan behoren als 
het gaat om diagnostiek en medisch onderzoek. 

3.2.1 Uitkomsten gespreksronde

In de gesprekken tijdens de inventarisatiefase werd het MCA aangeduid 
als prominent en hoogwaardig kenniscentrum in de stad. De ambitie 
om medische topopleidingen te ontwikkelen, vereist echter goede 
huisvestingsmogelijkheden voor studenten. Om medische studenten 
na hun opleiding vast te houden, moet een betere doorstroom op de 
woningmarkt en aantrekkelijke huisvesting voor starters gerealiseerd 
worden. Verder is aangekaart dat een enkel instituut voor hoger of 
academisch onderwijs geen overlevingskans heeft zonder een omgeving 
van soortgelijke instelingen en zonder een draagvlak van bedrijfsleven 
dat ook bereid is om als partner in onder andere bestuurlijke trajecten 
te fungeren. In samenwerking met de VU en het AMC wordt al veel aan 
onderzoek gedaan, maar intraregionale verbindingen zijn nog onvoldoende 
ontplooid. Ook de logische koppelingen tussen het Ontwikkelingsbedrijf 
Noord-Holland Noord, de Foreest Medical School en Holland Health zijn 
nog onvoldoende gemaakt. Hierbij zou de gemeente volgens sommige 
gesprekspartners een meer intermedierende rol mogen pakken. Bovendien 
zou zij meer geld beschikbaar mogen stellen om nieuwe medische 
opleidingen aan te trekken. 

3.2.2 Uitkomsten werkconferentie

Gezien de huidige aanwezigheid van kennisintensieve instellingen 
op medisch vlak, is een versterking van en profilering middels het 
zorgmedische cluster een logische stap.
De werkgroep die zich tijdens de werkconferentie heeft toegelegd op het 
bedenken van maatregelen voor het versterken van het zorgmedisch 
cluster, constateerde al vrij snel dat ook dit een opgave is die regionaal 
moet worden bezien. Om Alkmaar en omgeving aan de hand van haar 
medische activiteiten te profileren, zou het wetenschappelijk onderzoek 
echter geprofessionaliseerd moeten worden en breder worden getrokken 
dan alleen het Medisch Centrum. INHolland moet zich bovendien hard 
maken om medische en zorggerelateerde opleidingen aan te bieden. 
Initiatieven voor de ontwikkeling van een sportcampus en een life science 



park bieden kansen voor het zorgmedische cluster om de handen in elkaar 
te slaan en zich gezamenlijk toe te leggen op een conceptontwikkeling 
rondom het thema ‘gezondheid’ (bijvoorbeeld in de vorm van een topsport 
kennis-/gezondheidspark). Voor het MCA biedt dit mogelijkheden om zich 
tevens te specialiseren op het gebied van medische zorg voor topsporters 
en/of op hoogwaardig voedingsadvies.
Ten aanzien van de rol van de gemeente moeten keuzes gemaakt 
worden. Wanneer de gemeente kiest voor een regisserende rol, zou 
zij ook de verantwoordelijkheid moeten dragen voor de uitvoering van 
het actieprogramma. Bij een faciliterende rol moet de gemeente vooral 
aansturen op een uitvoerende samenwerking tussen andere partijen. 
Ook in deze werkgroep is daarnaast geopperd een specifieke 
accountmanager aan te stellen die projecten binnen het kader van het 
zorgmedisch cluster kan opzetten, begeleiden en verknopen. 

3.2.3 Mogelijke vervolgstappen

Kansen voor samenwerking tussen MCA, sportcluster en life science 
park inventariseren 
Uitwerken gebiedsontwikkeling MCA 
Verbeteren en uitbreiden topopleidingen in relatie tot Holland Health
Inventariseren huisvestingsbehoefte medische studenten en opzetten 
aantrekkelijke huisvestingsprojecten 
Aanstellen accountmanager zorgmedisch cluster, die zorgdraagt voor 
de uitvoering van een actieprogramma

–

–
–
–

–
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3.3 Strategie C - Gebiedsontwikkeling 
Overstad: Studentencampus 
INHolland?
Dé grote binnenstedelijke gebiedsontwikkeling in Alkmaar vindt plaats 
op Overstad. Het huidige bedrijventerrein moet worden herontwikkeld tot 
een nieuw, levendig en aantrekkelijk stadsdeel van Alkmaar voor wonen, 
werken, winkelen en uitgaan. Met de verhuizing van INHolland van de 
locatie aan de Bergerweg naar Overstad, dient zich tevens de mogelijkheid 
aan om de hogeschool en haar studenten meer te integreren in de stad en 
zodoende het imago van Alkmaar als studentenstad te versterken.

3.3.1 Uitkomsten gespreksronde

Uit de gesprekken kwam naar voren dat het Alkmaar duidelijk ontbreekt 
aan de cultuur en het imago van een studentenstad. Ten eerste komen 
jongeren niet speciaal vanuit andere delen van het land naar Alkmaar 
om een studie te volgen wegens het ontbreken van een specifiek en 
onderscheidend studieaanbod. Bovendien zijn de uitgaansmogelijkheden 
voor studenten beperkt. De meeste studenten aan de Alkmaarse 
onderwijsinstellingen komen uit de regio en blijven tijdens hun studie bij 
hun ouders wonen. Dit alles vertaalt zich in de vraag naar en het aanbod 
van studenten- en jongerenhuisvesting. Er is niet alleen weinig aanbod van 
studentenwoningen (kamers), er is volgens de corporaties ook maar weinig 
vraag naar. Om de daadwerkelijke vraag naar studentenkamers in kaart 
te brengen, werd voorgesteld om in samenwerking met de gemeente, een 
woningcorporatie, hogeschool INHolland en MCA een tiental woningen als 
experiment te ontwikkelen.

Gesprekspartners kaartten tevens aan dat er weinig succesvolle 
broedplaatsen zijn in Alkmaar, terwijl deze juist fungeren als belangrijke 
platformen voor ontmoeting. De gemeente schenkt weliswaar aandacht 
aan bedrijfsverzamelgebouwen, maar blijkt niet goed in staat deze 
een goede en dynamische invulling te geven. Met name onder de 
kleinere bedrijven is er behoefte aan goede huisvesting en gemengde 
vestigingsmilieus. Het is dan ook van groot belang dat Overstad ontwikkeld 
wordt tot een vitaal gemengd werkmilieu waar wonen, onderwijs, werken 
en ontspanning gezamenlijk plaatsvindt.  

3.3.2 Uitkomsten werkconferentie

Tijdens de werkconferentie werd bevestigd dat de verhuizing van 
INHolland naar Overstad cruciaal is voor Alkmaar Kennisstad. Wanneer 
de onderwijsinstelling nabij het centrum is gesitueerd, zullen studenten 
zich buiten hun onderwijsuren sneller in de stad begeven, waardoor 
de levendigheid van de binnenstad toeneemt. Van wezenlijk belang 
is de interactie tussen de studenten en de stad; het gaat niet om een 
studentencampus naast de stad met een hek eromheen, maar om ‘Alkmaar 
campus’. Om een aantrekkelijke stad voor studenten te zijn, is het van 
belang om opleiding, huisvesting, related business, horecagelegenheden, 
culturele voorzieningen, sportvoorzieningen en de infrastructuur hiertussen 
met elkaar te verbinden. Het nieuwe gebouw van de hogeschool 



moet bovendien een aantrekkelijke en moderne uitstraling hebben 
om studiekiezers te verleiden. Tevens is het belangrijk om startende 
ondernemers en bedrijfsruimtes in de buurt van de campus te hebben.
Door studentgerelateerde instellingen of bedrijven unieke dingen in de stad 
te laten realiseren of organiseren, kan Alkmaar er vervolgens voor zorgen 
dat studenten ook in de stad willen wonen. Een belangrijke bindingsfactor 
voor studenten vormen sociale contacten. Om studenten na hun opleiding 
vast te houden, moet Alkmaar dus ook investeren in community vorming, 
bijvoorbeeld aan de hand van sociale ruimten in studentenhuisvesting 
of het stimuleren van studentenverenigingen. Een andere stimulans om 
studenten naar de stad te lokken en vast te houden, is het aanbieden van 
betaalbare en snel beschikbare woonruimte. Goede voorlichting speelt 
daarbij een belangrijke rol. 

3.3.3 Mogelijke vervolgstappen

Samenwerkingsverband van betrokken partijen Overstad opzetten 
Ontwikkelen nieuwe locatie INHolland op Overstad 
Faciliteren van broedplaatsen voor creatieve bedrijven 
Aanbieden van studentenkamers als experiment voor verdere 
woningbouw
Opzetten van onderscheidende voorzieningen en projecten voor 
studenten
Zorgen voor een goede verbinding met de (binnen)stad 
Organiseren van evenementen of oprichten van verenigingen, waarbij 
studenten een sociaal netwerk in Alkmaar kunnen ontwikkelen 

–
–
–
–

–

–
–
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3.4 Strategie D - Alkmaar sportstad
Sport is een bindend element in de samenleving en topsport wordt steeds 
kennisintensiever. Koppelingen tussen sport en onderwijs, medisch-
specialistische zorg, blessurebehandeling en –preventie, revalidatie 
en begeleiding van sporters (management, financiën) wordt steeds 
belangrijker voor het ontwikkelen van een stevig topsportklimaat. Het 
huisvesten van topsportverenigingen straalt af op initiatieven op het gebied 
van sport en gezondheid (meer bewegen). Een goed topsportklimaat is 
daarmee ook gunstig voor de breedtesport. Tevens zijn topsporters en 
topsportverenigingen belangrijk voor de uitstraling en het imago van de 
stad (citymarketing). 

De gemeente Alkmaar – het Sportbedrijf en het Sportbureau Alkmaar 
– ziet sport als een belangrijke vorm om de Alkmaarse samenleving te 
versterken. Met de aanwezigheid van een schaats-/skeelerbaan, twee 
zwembaden en allerlei andere binnen- en buitensportfaciliteiten wordt de 
breedtesport ondersteund. De sport speelt ook een functie in de wijk- en 
buurtontwikkeling. 

Daarnaast heeft Alkmaar met AZ en het DSB Stadion natuurlijk ook een 
mooi affiche in huis op het gebied van topsport. AZ heeft, op termijn, 
behoefte aan een groter stadion en nieuwe en ruimere trainingsfaciliteiten. 
Welke mogelijkheden zijn er om enkele ontwikkelingen aan elkaar te 
koppelen? Bijvoorbeeld de inzet van sportmedische kennis rondom een 
nieuw trainingscomplex of de rol van ontmoeting en communitybonding 
rondom het stadion en de wedstrijden van AZ. 

3.4.1 Uitkomsten gespreksronde

Tijdens de gesprekken werd het belang van goede sportfaciliteiten 
bezien in het licht van de kwaliteit van de leefomgeving. Ook werd de 
kennisintensiteit van topsport erkend en de behoefte vanuit AZ aan een 
brede kennisbasis in de stad. Hoewel AZ een zeer belangrijke partij is voor 
Alkmaar, laat de relatie tussen AZ en andere partijen in de stad te wensen 
over. Ook de spin-off van het DSB Stadion is nog beperkt. Hier liggen 
duidelijke kansen.
Een aantal initiatieven op het gebied van top- en breedtesport zijn reeds in 
gang gezet. Het CIOS/ROC biedt een MBO-opleiding sport en beweging 
aan. Binnen Hogeschool INHolland is nagedacht over het opzetten van 
een hierop aansluitende opleiding op HBO-niveau, om studenten die na 
het MBO willen doorstromen op sportgebied vast te houden. Hier is nog 
geen vervolg aan gegeven. Op dit moment blijkt in de regio ook weinig 
vraag te zijn naar sportmanagers. Wel biedt INHolland met haar speciale 
topsportbeleid mogelijkheden voor topsporters om een topsportcarrière 
met een HBO-opleiding te combineren. 

3.4.2 Uitkomsten werkconferentie

Er liggen plannen voor de ontwikkeling van een outdoor sportpark 
naast de Hoornse Vaart. Vanuit deze ontwikkeling kan INHolland 
besluiten om (in samenwerking met hogescholen en universiteiten 
elders in het land) sportgerelateerde opleidingen in de richting van 
bewegingswetenschappen, health & lifescience of sporttechnisch 



ontwerpen aan te bieden – naast de stimulans vanuit de reeds aanwezige 
sportgerelateerde MBO-opleiding in de stad. Ook het MCA zou zich meer 
kunnen toeleggen op gezondheidszorg in het kader van topsport. Aan 
de reeds bestaande particuliere initiatieven, waaronder Westrand en het 
jeugdcomplex bij AZ, mag meer aandacht geschonken worden. 
Zoals eerder opgemerkt, bieden de verschillende ontwikkelingen bij elkaar 
lucratieve kansen voor de profilering van Alkmaar als ‘gezonde stad’ 
of iets in die richting, waarbinnen diverse activiteiten op het gebied van 
sport, gezondheid, wellness en lifestyle plaats kunnen vinden, alsmede 
de oprichting van een sport-leerbedrijf. Een dergelijke strategie vereist de 
enthousiaste inzet van zowel de gemeente als MCA, INHolland en alle 
aanwezige sportorganisaties in de stad.
In het kader van het verbeteren van de leefkwaliteit van de stad met het 
oog op het aantrekken en behouden van kenniswerkers en studenten, 
is overigens ook geopperd een sportpas uit te delen, waarmee men 
gemakkelijk en tegen gereduceerd tarief gebruik kan maken van alle 
sportgerelateerde voorzieningen in de stad.

3.4.3 Mogelijke vervolgstappen

Bij elkaar brengen van partijen en stimuleren koppeling topsport aan 
onderwijs, bedrijfsleven, kennisontwikkeling en kennistoepassing 
Sportgerelateerd opleidingsaanbod verbeteren en zorgen voor betere 
aansluiting MBO- en HBO-opleidingen 
Uitbreiden talenten topsportvoorzieningen AZ 
Sportpas voor leerlingen en studenten in het leven roepen (voor 
aantrekken en vasthouden kenniswerkers)

–

–

–
–
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3.5 Strategie X - Versterken Alkmaars 
fundament
Ten slotte is het krachtig om in te zetten op het versterken van het 
fundament van Kennishuis Alkmaar. Deze ‘strategie X’ is daarmee niet 
zozeer een speerpunt dat leidt tot concrete kennisintensieve activiteiten, 
maar meer een ondersteunende strategie. 
Onderzoek wijst uit dat kenniswerkers niet volgend zijn aan hun 
werkgevers bij het selecteren van een woonplaats, maar dat bedrijven zich 
vestigen in de steden waar de kenniswerkers wonen. Werknemers op hun 
beurt laten zich in belangrijke mate verleiden door de kwaliteit van leven in 
een stad en de culturele voorzieningen, de bereikbaarheid van een stad, 
haar imago en de sociaal-economische mogelijkheden die een stad voor 
kenniswerkers te bieden heeft. 

Ondanks een redelijk positieve ontwikkeling van de indicatoren met 
betrekking tot cultuur en leefklimaat, is het algemene beeld dat er in 
Alkmaar weinig te beleven valt. Zeker in vergelijking met een stad als 
Haarlem, lijkt Alkmaar een stuk minder te bieden te hebben. In de recent 
opgestelde cultuurnota wordt een ambitieus programma voorgesteld 
om deze situatie te veranderen. Zo zijn er plannen om het poppodium 
te herhuisvesten, wordt theater De Vest uitgebreid en is YXIE volop in 
ontwikkeling. Tevens zijn er ambities om een Internationaal Jongeren 
Dans Festival op te zetten en moet er op Overstad een ‘Open Cultuurhuis’ 
verrijzen. De vraag is, leidt dit tot een meer toonaangevende cultuur waar 
studenten en kenniswerkers zich toe aangetrokken voelen? 

3.5.1 Uitkomsten gespreksronde

Deelnemers aan de groepsgesprekken bevestigen dat het Alkmaar 
ontbreekt aan een bruisend cultureel leven, wat hoogopgeleiden er mede 
van weerhoudt in Alkmaar te gaan wonen. Alkmaar wordt gepositioneerd 
achter Haarlem. Het heeft het imago van kaasstad en mist de uitstraling 
van een stad waar kenniswerkers willen wonen en werken. De promotie 
van Alkmaar als aantrekkelijke (studenten)stad is dus belangrijk. Er zou 
meer geïnvesteerd moeten worden in culturele voorzieningen, meer in 
kleine theatertjes en gezellige eettentjes – aansluitend bij de leefstijl van 
hogeropgeleiden. Anderzijds blijven veel studenten van de Alkmaarse 
onderwijsinstellingen thuis wonen, waardoor een studentencultuur ook 
moeilijk van de grond komt. 
Er is reeds een aantal initiatieven vanuit de culturele organisaties opgepakt 
en de samenwerking tussen de diverse instanties verloopt goed. Voor de 
uitvoering van de cultuurnota heeft de gemeente echter geen extra budget 
beschikbaar gesteld. Met de woorden van enkele gesprekspartners: 
“de gemeente formuleert ambities, maar voorziet niet in middelen om 
in cultureel opzicht daadwerkelijk een aantrekkelijk stad te worden.” 
Daarnaast is aangegeven dat ook op het gebied van cultuur meer gerichte 
keuzes gemaakt mogen worden. 

Het gebrek aan aantrekkingskracht van de stad Alkmaar op 
hogeropgeleiden is eveneens een probleem voor de gevestigde 
bedrijven, die lastig aan geschikt personeel kunnen komen. Anderzijds 
zijn hogeropgeleiden slecht op de hoogte van de carrièreperspectieven 



die de huidige bedrijven op hoger niveau te bieden hebben, waardoor 
de braindrain wordt versterkt. De ontwikkelperspectieven zijn er wel, 
maar de kennisintensieve sectoren in Alkmaar en omgeving promoten 
zichzelf niet als werkgever binnen innovatieve sectoren met prachtige 
doorgroeimogelijkheden. Een communicatiekwestie dus, waarin INHolland 
samen met de verschillende bedrijfssectoren het voortouw kan nemen. 

Een ander punt dat de gespreksdeelnemers aansnijden is het beperkte 
woningaanbod voor kenniswerkers en, in het centrum, voor studenten. De 
vraag is er wel, maar wordt vanuit de gemeente volgens sommigen niet 
in goede banen geleid of door instanties niet assertief genoeg opgepakt. 
Bovendien zijn er veel bureaus die je moet passeren bij de besluitvorming. 
Tot nog toe blijkt de Taskforce Woningbouw voor velen onzichtbaar. Als 
concrete oplossing voor dit probleem wordt wederom het aanstellen van 
een accountmanager studentenstad naar voren gebracht, die vraag en 
aanbod van (studenten)woningen in goede banen kan leiden. Alkmaar 
heeft echter wel een zeer aantrekkelijke woonomgeving – groen en op 
fietsafstand van de kust – waarmee de stad zich sterker zou kunnen 
profileren. Ook de historische binnenstad is een kwaliteit die kenniswerkers 
aanspreekt.

3.5.2 Uitkomsten werkconferentie

Tijdens de werkconferentie is het belang van voldoende werkgelegenheid 
als fundament voor Alkmaar kennisstad benadrukt. In de huidige 
beleidsnotities wordt hier weinig aandacht aan geschonken. Er is 
weliswaar voldoende werkgelegenheid en potentie voor kenniswerkers, 
maar Alkmaar treedt hiermee op geen enkele manier naar buiten. Alkmaar 
moet haar potentieel meer uitstralen! Verder zijn de ambities, zoals 
geformuleerd in de beleidsnotities, sterk gericht op consumeren, terwijl het 
er voor het aantrekken en behouden van kenniswerkers juist om gaat de 
kennisintensiteit van de stad te versterken. 
De verhuizing van INHolland naar Overstad wordt gezien als een zeer 
positieve ontwikkeling voor het versterken van de Alkmaarse fundamenten. 
Verder kwam in de werkgroep het faciliteren van incubators voor creatieve 
industrie als belangrijke sector in de huidige kenniseconomie opnieuw naar 
voren, en het aanwijzen van concrete locaties daarvoor (o.a. Beverkoog 
en Boekelermeer). Tevens is benadrukt dat de ambitie van Alkmaar 
Kennisstad een opgave is die vanuit de gehele regio bezien moet worden.

3.5.3 Mogelijke vervolgstappen

Verbeteren en uitbreiden cultureel aanbod voor studenten en 
hogeropgeleiden 
Uitwerken woningbouwprogramma voor hogeropgeleiden 
Aanstellen accountmanager studentenstad  
Kennisbasis verder uitbreiden, zoeken naar mogelijke verbindingen met 
kennisinstellingen buiten de regio 
Aanwijzen concrete locaties voor incubators 
Promotie van kwaliteiten!

–

–
–
–

–
–
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4. Aanbevelingen en vervolg
Uit de inventarisatiefase en de werkconferentie is duidelijk geworden 
dat het traject Alkmaar Kennisstad op veel draagvlak kan rekenen. 
Alkmaar Kennisstad is cruciaal voor het sterk houden en maken van 
de positie van de stad in de kenniseconomie. Er is sprake van een 
braindrain en een gebrek aan een slagvaardig speerpuntenbeleid. 
Wanneer Alkmaar op de huidige manier doorkabbelt en niet snel 
actie onderneemt, gaat de positie van de stad er niet op vooruit. Dit 
terwijl er juist een aantal kansen voor het oprapen liggen om Alkmaar 
richting kennisstad te ontwikkelen. Het go/no go advies ten aanzien 
van Alkmaar Kennisstad luidt dus volmondig: ‘go!’

4.1 Organiserend Vermogen staat 
centraal
De stadsvisie vormt de inhoudelijke basis, ook voor Alkmaar Kennisstad. 
Maar centraal staat het vergroten van het organiserend vermogen. In de 
theorie van het Kennishuis is het organiserend vermogen bepalend voor 
het versterken van de kennisintensieve activiteiten. Om van Alkmaar 
Kennisstad een succes te maken is de ontwikkeling en organisatie van een 
samenhangend en integraal uitvoeringsprogramma dus essentieel. 

De uitkomsten van de werkconferentie laten zien dat de betrokken 
partijen ambities delen en zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor 
ontwikkeling van stad en regio. Nu moeten de partijen gezamenlijk het 
organiserend vermogen versterken en de ambitie van Alkmaar Kennisstad 
verwezenlijken aan de hand van concrete acties en maatregelen. 

Een uitvoeringsprogramma betekent de juiste keuzes maken, 
doelstellingen formuleren verantwoordelijken aanwijzen en concreet 
projecten uitvoeren en resultaten boeken. De hamvraag daarbij is hoe 
organiserend vermogen gegenereerd kan worden. Wie kan/moet wat doen 
en wat is daar voor nodig? Het gaat om het concreet maken van ambities 
en de uitwerking naar plannen en projecten (implementatie). In goed 
overleg en afstemming tussen de verschillende betrokken partijen moet dit 
leiden tot aansprekende resultaten. 

4.2 Aanbevelingen werkconferentie
Uit de werkconferentie komen de volgende aanbevelingen naar voren ten 
aanzien van Alkmaar Kennisstad:

Alkmaar Kennisstad is een collectieve opgave van de drie O’s: 
overheid, ondernemers en onderwijsinstellingen. Er moet daarom een 
gezamenlijke projectorganisatie tussen de drie O’s worden ingericht 
voor het opstellen en aansturen van het uitvoeringsprogramma 
Alkmaar Kennisstad.

–



Het aanstellen van sectorale accountmanagers gericht op (de 
ontwikkeling van) kennisintensieve clusters binnen de gemeente, 
die zorg dragen voor de uitvoering van de (nader op te stellen) 
actieplannen bij de betreffende ontwikkelstrategieën.
Alkmaar is de stad van de ‘gemiste kansen’ wordt weleens gezegd, 
waarmee wordt gerefereerd aan de bescheidenheid van de stad en de 
mentaliteit van ‘doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg’. Dit leidt 
ertoe dat veel kansen momenteel niet of onvoldoende worden benut, 
terwijl de sterke punten van de stad niet worden uitgedragen. Om hier 
wat aan te doen is tijdens de werkconferentie de roep om boegbeelden 
uitgesproken. Zwaargewichten uit de politiek, het bedrijfsleven of de 
samenleving zijn nodig om Alkmaar (Kennisstad) te promoten. 
In het verlengde hiervan is geconstateerd dat Alkmaar haar kwaliteiten 
onvoldoende uitstraalt. Dit is zonde want Alkmaar heeft alles in huis om 
zich een goede positie in de kenniseconomie te verwerven: een mooie 
historische binnenstad, een mooie omgeving en een stabiele en brede 
economische basis. Het zou haar verborgen kwaliteiten beter moeten 
etaleren. Dit betekent werken aan een breed gedragen citymarketing- 
en communicatiestrategie van Alkmaar. 
Projectgeleid acteren. Om Alkmaar Kennisstad op te pakken wordt 
gepleit voor projectgeleid acteren. Dit betekent per thema een trekker 
aanwijzen. Resultaatgerichte doeners die verantwoordelijkheid 
nemen en de competenties bezitten om binnen het horizontaal 
georganiseerde netwerk van gemeentelijke diensten, ondernemers 
en onderwijsinstellingen partijen tot daadkracht weten te 
bewegen. De gemeente kan partijen uit het netwerk vragen om de 
verantwoordelijkheid voor één van de geformuleerde thema’s op zich te 
nemen en als trekker te fungeren. Wij komen hier later in dit hoofdstuk 
op terug.
Alkmaar Kennisstad is een regionale opgave. Overleg en 
samenwerking met naburige gemeenten (op korte termijn) is dus 
noodzakelijk, ook om de uitstraling van Alkmaar als kennisstad kracht 
bij te zetten. Regionale overleggen mogen de voortgang van Alkmaar 
Kennisstad echter niet frustreren. 
Voor het vinden van de meest effectieve organisatievorm is het zeer 
waardevol om ook naar de aanpak van andere regio’s te kijken. Een 
‘rondje-langs-de-velden’ of een platform met andere steden zorgt voor 
inspiratie voor een doeltreffende aanpak. Een delegatie vanuit de 
gemeente, de onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven kan op korte 
termijn een aantal voorbeeldsteden bezoeken waar iets valt te leren 
over het beleid en de ontwikkelingen ten aanzien van het versterken 
van de stedelijke kennisbasis en -activiteiten.

4.3 Uitvoeringsprogramma Alkmaar 
Kennisstad
Om de tijdens de werkconferentie uitgesproken ambities en doelstellingen 
voor Alkmaar Kennisstad ten uitvoer te brengen, adviseren wij een 
uitvoeringsprogramma op te stellen en een programmaorganisatie in 
het leven te roepen. Programmamanagement is voor deze opgave de 
meest passende organisatievorm, omdat we te maken hebben met 
inhoudelijk zeer diverse opgaven, veel betrokken partijen en gezamenlijk 

–

–

–

–

–

–
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geformuleerde centrale doelstellingen. Binnen deze context stellen we 
voor om per thema/ontwikkelrichting aan de hand van projecten het 
centrale doel van het versterken van de economische positie van Alkmaar 
binnen de kenniseconomie, te realiseren. 

In het schema hieronder presenteren wij een voorbeeld voor de opzet 
van de programma-organisatie Alkmaar Kennisstad. De programma-
organisatie draagt zorg voor het opstellen en aansturen van het 
uitvoeringsprogramma en vormt dus het organiserend vermogen voor 
Alkmaar Kennisstad. In de volgende fase kan dit schema verder uitgewerkt 
en ingevuld worden (toedelen van namen en rugnummers).

De programmaorganisatie is als volgt opgebouwd:
Vijf werkgroepen. Per thema – energie, water en duurzaamheid, 
zorgmedisch cluster, gebiedsontwikkeling Overstad, Alkmaar Sportstad 
en het versterken van Alkmaars fundamenten – wordt een werkgroep 
gevormd die sturing geeft aan de projecten die vanuit het thema worden 
uitgevoerd. Voor iedere werkgroep wordt een geschikte trekker ge-
zocht. Dit kan een betrokkene van de gemeente zijn, maar ook een ver-
tegenwoordiger van één van de andere betrokken partijen. Binnen de 
werkgroep worden de voortgang en resultaten van de projecten scherp 
in de gaten gehouden. De trekker koppelt terug binnen het Programma-
team Alkmaar Kennisstad. 
Programmateam Alkmaar Kennisstad. Het programmateam vormt 
het kloppend hart van de uitvoering van het programma Alkmaar 
Kennisstad. Onder leiding van een programmamanager wordt sturing 
gegeven aan en samenhang aangebracht in de uitvoering van de pro-

–

–

regiegroep
Gemeente Alkmaar

KvK
MCA

INHolland
Woonwaard

raad van advies
Boegbeelden /
Ambassadeurs

programmateam
Programmamanager (voorzitter)

Trekkers werkgroepen
Projectsecretaris

Communicatieadviseur

energie,
water en 

duurzaam-
heid

Trekker:
Paviljoen 2030

Betrokken
partijen:

Taqa
HVC Group
ECN Petten

Provincie
Noord-Holland

Gemeenten
Ontwikkelings-

bedrijf NHN
...
...

zorg-
medisch
cluster

Trekker:
Medisch
Centrum
Alkmaar

Betrokken
partijen:

Foreest Medical 
School

Holland Health
INHolland

Bedrijven actief 
in zorg

Accountmana-
ger gemeente 

Alkmaar
...
...

gebiedsont-
wikkeling
overstad

Trekker:
G.E.M.

Overstad

Betrokken
partijen:

Woonwaard
INHolland

Ondernemers
Studenten

...

...

alkmaar
sportstad

Trekker:
Sportbedrijf

Betrokken
partijen:
Sport-

vereningen
AZ

MCA
INHolland

CIOS
Kennisinten-

sieve high-tech 
bedrijvigheid

...

...

versterken
funda-
menten

Trekker:
Gemeente
Alkmaar

Betrokken
partijen:

Bibliotheek
Kennemerland

YXIE
Theater De Vest

INHolland
...
...

klankbordgroep
Kennisgroep Alkmaar 

programmabureau
Ondersteunt programmateam

Figuur 4.1 - Voorbeeld organisatie uitvoeringsprogramma Alkmaar Kennisstad



jecten. Het programmateam verzorgt de monitoring van de voortgang, 
signaleert knelpunten en lost deze op. 
Programmabureau (staf). Ter ondersteuning van het programmateam 
heeft de programmamanager de beschikking over een 
programmabureau. Het programmabureau faciliteert bij de uitvoering 
van projecten, verzorgt de monitoring en control van het programma en 
ondersteunt het programmateam bij het oplossen van knelpunten. 
Klankbordgroep. De klankbordgroep voorziet het programmabureau 
en de programmamanager in het bijzonder zowel inhoudelijk als 
procesmatig van advies. De kennisgroep Alkmaar kan mogelijk als 
klankbordgroep fungeren.
Regiegroep. De programmamanager informeert de regiegroep over 
de voortgang van het uitvoeringsprogramma Alkmaar Kennisstad. 
De regiegroep coördineert het uitvoeringsprogramma. De regiegroep 
monitort de resultaten, houdt periodiek in de gaten of ambities gehaald 
worden of bijgesteld moeten worden en stimuleert de samenhang 
tussen de projecten. Ook zoekt de regiegroep naar oplossingen voor 
projectoverstijgende problemen. De regiegroep wordt voorgezeten door 
een coördinerende programmawethouder.
Raad van Advies. De regiegroep wordt inhoudelijk bijgestaan door 
de Raad van Advies. In de Raad van Advies zijn externe partners 
en belangenorganisaties vertegenwoordigd. De adviesgroep wordt 
op hoofdlijnen geïnformeerd over de voortgang van de projecten 
en adviseert over een eventuele bijstelling van het programma 
en de uitvoeringsagenda. Ook kan de Raad van Advies relevante 
ontwikkelingen signaleren en aankaarten. Ambitie is om binnen 
de Raad van Advies ambassadeurs voor Alkmaar Kennisstad aan 
te trekken. In het schema hebben wij ter suggestie enkele namen 
opgenomen. 

4.4 Suggesties voor vervolg
Tijdens de workshop en de gesprekken zijn er mogelijke vervolgstappen 
genoemd voor de invulling van het uitvoeringsprogramma. Sommige van 
deze maatregelen liggen voor het oprapen en zijn de quick wins die het 
afgelopen traject heeft opgeleverd. In de tabel, op de hierna volgende 
pagina’s, staat een eerste overzicht van mogelijke acties die per ontwikkel-
strategie kunnen worden opgepakt. Het is de eerste actie van het program-
mabureau Alkmaar Kennisstad om deze maatregelen aan te vullen en uit 
te werken.

En dan nu aan de slag met Alkmaar Kennisstad!

–

–

–

–
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Actie/project Toelichting Trekker Uitvoering & 

financiering

Nog meer 

betrokken

Energie, water en duurzaamheid

Kennis bundelen Kennis op het gebied 

van energie, water en 

duurzaamheid inventa-

riseren en bundelen

Paviljoen 2030 Paviljoen 2030 Bedrijfsleven, ken-

nisinstellingen, 

INHolland

Promotie kennisregio Noord-Holland Noord 

promoten en lobby op-

tuigen m.b.t. energie, 

water en duurzaam-

heid

Paviljoen 2030 Paviljoen 2030 Gemeente Alkmaar, 

bedrijfsleven, KvK,  

Ondernemend 

Alkmaar, INHolland

Versterken regionale 

positie 

Lobby richting provin-

cie en rijk starten om 

de positie van Alkmaar 

op het gebied van 

energie, water en duur-

zaamheid te verzeke-

ren en te versterken

Gemeente 

Alkmaar

Gemeente Alkmaar Regiogemeenten, 

Provincie Noord-

Holland, KvK, 

Ontwikkelingsbedrijf 

Noord-Holland 

Noord

Uitwerken 

ontwikkelstrategie

Uitwerken van con-

crete projecten, zoals: 

het verder ontwikkelen 

van biogasrijden, het 

opzetten van speci-

fieke opleidingen of het 

organiseren van een 

duurzaamheidsweek

Bedrijfsleven Fondsen werven Gemeente Alkmaar, 

KvK, INHolland, 

Ontwikkelingsbedrijf 

Noord-Holland 

Noord

Zorgmedisch cluster

Koppeling zorg en 

sport 

Kansen voor samen-

werking tussen MCA, 

sportcluster en life 

science park inventa-

riseren

MCA MCA Sportorganisaties, 

Holland Health, 

INHolland, VU

Gebiedsontwikkeling 

MCA

Inventariseren wensen 

en ambities tot uitbrei-

ding MCA en ontwik-

keling zorgcluster

MCA MCA Gemeente Alkmaar, 

zorgaanbieders

Versterken 

onderwijsaanbod

Verbeteren en uitbrei-

den topopleidingen 

in relatie tot Holland 

Health

MCA MCA/Foreest 

Medical School, 

Holland Health

Universiteiten, 

INHolland

Huisvesting medische 

studenten

Inventariseren huis-

vestingsbehoefte 

medische studenten en 

opzetten aantrekkelijke 

huisvestingsprojecten

Woonwaard Woonwaard, 

Gemeente Alkmaar, 

MCA

MCA, Foreest 

Medical School, 

Gemeente Alkmaar

Aanstellen 

gemeentelijk 

accountmanager

Aanstellen account-

manager zorgmedisch 

cluster, diie zorg 

draagt voor de ont-

wikkeling en uitvoering 

van een actiepro-

gramma zorg

Gemeente 

Alkmaar

Gemeente Alkmaar Holland Health, 

MCA



Actie/project Toelichting Trekker Uitvoering & 

financiering

Nog meer 

betrokken

Gebiedsontwikkeling Overstad

Samenwerkings-

verband partijen

Opzetten samen-

werkingsverband 

betrokken partijen 

gebiedsontwikkeling 

Overstad

Gemeente 

Alkmaar

Gemeente Alkmaar, 

INHolland, 

Woonwaard, KvK

Ontwikkelingsbedrijf 

Noord-Holland 

Noord, bedrijfsleven

Ontwikkelen nieuwe 

locatie INHolland

Ontwikkelen nieuwe 

locatie INHolland op 

Overstad

INHolland INHolland, 

Gemeente Alkmaar

Studenten

Faciliteren creatieve 

broedplaatsen 

Faciliteren van broed-

plaatsen en incuba-

tors voor creatieve 

bedrijven

Gemeente 

Alkmaar

Gemeente Alkmaar, 

Ontwikkelingsbedrijf 

Noord-Holland 

Noord, KvK

Bedrijfsleven

Aanbieden 

studentenkamers

Aanbieden van stu-

dentenkamers als ex-

periment voor verdere 

woningbouw

Woonwaard Gemeente Alkmaar, 

Woonwaard

INHolland

Ontwikkelen voor-

zieningen studenten

Opzetten van onder-

scheidende voor-

zieningen en projecten 

voor studenten

INHolland INHolland, 

Gemeente Alkmaar

Studenten, 

bestaande 

voorzieningen / 

bedrijfsleven

Verbinding binnenstad Zorgen voor een 

goede verbinding 

van Overstad met de 

(binnen)stad

Gemeente 

Alkmaar

Gemeente Alkmaar INHolland, 

Woonwaard, 

bedrijfsleven

Opzetten evenementen 

en studentenvereni-

gingen

Organiseren van eve-

nementen en oprich-

ten van verenigingen, 

waarbij studenten een 

sociaal netwerk in 

Alkmaar kunnen ont-

wikkelen

INHolland INHolland, 

Gemeente Alkmaar, 

studenten

Culturele 

instellingen en 

sportbedrijven

Alkmaar Sportstad

Partijen koppelen Bij elkaar brengen 

van partijen en sti-

muleren koppeling 

topsport aan onder-

wijs, bedrijfsleven, 

kennisontwikkeling en 

kennistoepassing

Gemeente 

Alkmaar

Sportbedrijven, 

INHolland, 

bedrijfsleven

MCA

Verbeteren 

sportgerelateerd 

opleidingsaanbod

Sportgerelateerd 

opleidingsaanbod ver-

breden en zorgen voor 

betere aansluiting 

MBO- en HBO-op-

leidingen

INHolland INHolland, CIOS Gemeente Alkmaar, 

sportbedrijven

Talentontwikkeling AZ Uitbreiden talenten-

topsportvoorzieningen 

AZ

AZ AZ, Gemeente 

Alkmaar

INHolland
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Actie/project Toelichting Trekker Uitvoering & 

financiering

Nog meer 

betrokken

Sportpas invoeren Sportpas voor leer-

lingen en studenten 

in het leven roepen 

(voor aantrekken en 

vasthouden kennis-

werkers)

Sportbedrijven Sportbedrijven, 

Gemeente Alkmaar 

INHolland, CIOS, 

voortgezet onderwijs

Versterken Alkmaars fundament

Versterken cultureel 

aanbod

Verbeteren en 

uitbreiden cultureel 

aanbod voor studenten 

en hogeropgeleiden

Gemeente 

Alkmaar

Gemeente Alkmaar, 

culturele instellingen

Horeca

Uitwerken woning-

bouwprogramma

Uitwerken woning-

bouwprogramma voor 

hogeropgeleiden

Woonwaard Gemeente Alkmaar, 

Woonwaard

INHolland, MCA

Aanstellen 

gemeentelijk 

accountmanager 

Aanstellen account-

manager studenten-

stad, die zorg draagt 

voor de ontwikkeling 

en uitvoering van een 

actieprogramma stu-

dentenstad

Gemeente 

Alkmaar

Gemeente Alkmaar INHolland

Kennisbasis uitbreiden Kennisbasis verder 

uitbreiden, zoeken 

naar mogelijke 

verbindingen met 

kennisinstellingen 

buiten de regio

Gemeente 

Alkmaar

Gemeente Alkmaar, 

INHolland, 

Ontwikkelingsbedrijf 

Noord-Holland 

Noord

Bedrijfsleven, KvK, 

ECN Petten, Holland 

Health

Faciliteren creatieve 

broedplaatsen 

Faciliteren van 

broedplaatsen en 

incubators voor 

creatieve bedrijven

Gemeente 

Alkmaar

Gemeente Alkmaar, 

Ontwikkelingsbedrijf 

Noord-Holland 

Noord, KvK

Bedrijfsleven

Promotie kwaliteiten Zorgdragen voor 

de promotie van de 

bestaande kwaliteiten 

van de regio

Gemeente KvK, 

Ontwikkelingsbedrijf 

Noord-Holland 

Noord

Alle partijen



bijlagen



bijlagen



Bijlage 1 – Lijst 
gesprekspartners

Dhr. H. van de Leygraaf  Leygraaf makelaars

Mw. I. Oltmans     Kennemer Wonen

Mw. T. Raas    INHolland

Dhr. J. Benjamens    Technocentrum Noord-Holland Noord

Dhr. B.J. Kollmer    INHolland

Dhr. B. van Heesch  gemeente Alkmaar; Sport, Welzijn en Cultuur

Dhr. J. de Voogd    gemeente Alkmaar; Sport, Welzijn en Cultuur

Dhr. H. de Vries    gemeente Alkmaar; Sport, Welzijn en Cultuur

Dhr. C. van der Gaag  gemeente Alkmaar; Sport, Welzijn en Cultuur

Dhr. M. Stel    INHolland

Dhr. M. Bouw    Stichting Sportbureau Alkmaar

Mw. M. van der Welle  Stichting Sportbureau Alkmaar

Dhr. L. Houdijk    Medisch Centrum Alkmaar

Dhr. H. Hemmes    Horizon College

Mw. M. Ekkenhausen  Foreest Medical School

Dhr. J. Feijtel    gemeente Alkmaar; Wonen

Dhr. F. van Vessem  gemeente Alkmaar; Wonen

Dhr. A. Douma    Ondernemend Alkmaar

Mw. E. Winters    bibliotheek Kennemerwaard

Dhr. J. Assies    gemeente Alkmaar; energie/duurzaamheid

Dhr. P. van der Sman  Taqa Energy

Mw. M. van Eerden  HVC groep

Mw. P. Bijvoet    gemeente Alkmaar; bedrijven

Mw. E. Cremer    gemeente Alkmaar; recreatie & toerisme

Dhr. J. Batstra    Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord

Dhr. P. Sponselee    Woonwaard

Mw. K. van Broekhuizen  INHolland

Dhr. L. Spaans    Christelijke Scholengemeenschap Jan Arentsz

Dhr. F. Willenborg    Stichting Holland Health

Dhr. P. Blaauboer    Theater De Vest

Dhr. B. Glim    gemeente Alkmaar; Sportbedrijf

Dhr. P. Kievit    Medisch Centrum Alkmaar, Kennisgroep Alkmaar 

Mw. R. van Dam    wethouder gemeente Alkmaar 

Dhr. N. Alsemgeest  wethouder gemeente Alkmaar

Dhr. J.C.M. Cox   gemeentesecretaris gemeente Alkmaar 

Mw. M. Veenstra    INHolland 

Dhr. A. de Jager    INHolland

Dhr. P. van Dorsten  gemeente Alkmaar; Kennisgroep Alkmaar

Dhr. A. Karim    Kennisgroep Alkmaar

Dhr. J. Krieckaert    gemeente Alkmaar, Kennisgroep Alkmaar

Dhr. P. Horbach    Kennisgroep Alkmaar

Dhr. E. Barendrecht  Kennisgroep Alkmaar

Dhr. W. de Haas    Kennisgroep Alkmaar

Dhr. G. Schot    Ondernemernemend Alkmaar, Kennisgroep Alkmaar
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Bijlage 2 – Beleid

A. Beleidsdoelstellingen Energie, 
Water & Duurzaamheid
Ontwikkelingsperspectief Noord-Holland Noord
Energie en Water wordt in het Ontwikkelingsperspectief Noord-Holland 
Noord genoemd als één van de drivers voor de versterking van de 
economie. Doelstellingen zijn:

Ontwikkelen van een internationaal onderscheidend cluster 
Noordwest-Holland ontwikkelen tot proeftuin (productie en 
kennisontwikkeling) 
Nastreven van een emissieneutrale regio 
Stimuleren van technisch hoogwaardig vakmanschap 
Aanleggen van een adequate kennis- en onderwijsinfrastructuur

Stadsvisie Alkmaar 2030
“Alkmaar, een duurzame stad in het groen” is één van de drie pijlers uit de 
Stadsvisie 2030. Keuzes die daarbij worden genoemd zijn:

Geen fysieke uitbreiding van de stad
Bouwstop in het groene ommeland
Rommelranden Alkmaar opruimen en opnieuw vormgeven en inrichten
Duurzaamheid integreren in keuzes
Stadsparken verbeteren
Gebruiksvriendelijk plannen

Klimaatagenda 2009-2012
In de Klimaatagenda 2009-2012 is energie aangewezen als de basis 
voor een duurzame ontwikkeling van de gemeente Alkmaar. Hoofddoel is 
een totale energiebesparing op niet duurzame energie van 30% in 2020 
ten opzichte van 1990, door middel van duurzame energieopwekking, 
besparingen in de bouw en een duurzame gemeentelijke organisatie. 

Gemeente, onderwijs en bedrijfsleven leggen samen in het instituut 
Paviljoen 2030 de focus op versnelling van de energietransitie in de 
gebouwde omgeving door:

Het versterken van technieken in de nieuwbouw voor het op termijn 
bereiken van energieneutraal bouwen (2030)
Het versterken van technieken bij renovatie van gebouwen voor het op 
een veel verdere termijn bereiken van een energieneutrale gebouwde 
omgeving (2050)

1.
2.

3.
4.
5.

–
–
–
–
–
–

–

–



B. Beleidsdoelstellingen 
Zorgmedisch Cluster
Holland Health Cluster
Het Holland Health Cluster heeft de ambitie om tot de Nederlandse top 
te gaan behoren als het gaat om diagnostiek en medisch onderzoek. Met 
(zorg)bedrijven en kennisinstellingen binnen en buiten de regio is men aan 
de slag met het doorontwikkelen van goede projecten, zoals:

Point of Care Diagnostics waarbij met behulp van hoogwaardige 
technologie snel en doeltreffend diagnostische tests kunnen worden 
uitgevoerd
Scholing van talentvolle mensen 
Opstarten van projecten die gericht zijn op een betere samenwerking 
tussen de eerste- en de tweedelijns zorg rond diagnostiek en 
onderzoek; daar kunnen we als Noord-Holland Noord een flinke 
voorsprong nemen

Met de Hoge Flux Reactor in de regio, is er sprake van een uniek 
uitgangspunt als het gaat om nucleaire geneeskunde. Samen met 
bedrijven wordt die propositie vormgegeven en uitgedragen.

Medisch Centrum Alkmaar
Het Medisch Centrum Alkmaar is een Topklinisch Ziekenhuis dat haar 
positie als expertise- en opleidingscentrum wil versterken. Dit betekent dat 
er niet alleen een grotere ruimtebehoefte is (uitbreiding operatiekamers), 
maar dat er tevens wordt geïnvesteerd in het aantrekken en vasthouden 
van medisch talent door artsen de mogelijkheid te bieden werk te 
combineren met onderzoek. 

Foreest Medical School
Foreest Medical School oefent in de regio Noord-Holland Noord een unieke 
functie uit op het gebied van onderzoek en opleiding. Het is een innoverend 
centrum voor hoogwaardige opleidingen, kennisontwikkeling en toegepast 
wetenschappelijk onderzoek op het gebied van ziekte en gezondheid. 
Zij levert een significante bijdrage aan het opleiden van medisch en 
verpleegkundig talent, aan hoogwaardige patiëntenzorg en topklinische en 
toppreferente zorg binnen de MCA Gemini Groep. Foreest Medical School 
richt zich op opleidingen die gegeven worden binnen de klinische praktijk 
van de MCA Gemini Groep.

Stadsvisie Alkmaar 2030
MCA behouden in de stad en faciliteren in groei tot campus.

–

–
–
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C. Beleidsdoelstellingen 
Gebiedsontwikkeling Overstad
Gebiedsontwikkeling Overstad
Het op termijn realiseren van een nieuw, levendig en aantrekkelijk 
stadsdeel van Alkmaar. Een verrijking van de huidige stad, naast de 
historische binnenstad en bestaande woon- en werkgebieden. Een verdere 
vergroting van de regionale winkelfunctie. 

Stadsvisie Alkmaar 2030
Meer woningen voor starters en studenten
Meer uitgaansmogelijkheden en kwalitatief goede ontmoetingsplekken 
(parken, pleinen)
Vooral die partners kiezen die studenten en jongeren binden aan 
Alkmaar
INHolland naar Overstad uitnodigen te ‘participeren’ in de stad

Overstad in 2030: Een modern, levendig deel van het 
centrum
Alkmaar kan trots zijn op haar historische binnenstad, met de vele 
monumenten, hofjes, grachten en pleinen. In 2030 is Overstad een 
onderdeel van het centrum van Alkmaar waar we ook trots op kunnen 
zijn. Het is dan een modern, levendig, aantrekkelijk gebied. Een unieke 
plek, waar het uitstekend wonen, winkelen, werken en uitgaan is. Van 
bedrijventerrein naar een prachtige wijk die de centrumfunctie van Alkmaar 
versterkt, dat is de uitdaging! 

De belangrijkste ambities van de gemeente ten aanzien van de 
herontwikkeling zijn: 

Realisatie van 2.000 á 2.400 woningen en 85.000 m2 commerciële 
functies (winkel/kantoor) 
Integrale parkeeroplossing voor de te handhaven en nieuw te 
realiseren functies
De verbetering van de verbindingen met de binnenstad van Alkmaar, 
zowel ten behoeve van het langzaam verkeer (wandelgebied en 
fietsbruggen) als ruimtelijk (pleinen en herprofilering bestaande straten) 
De vervolmaking van de centrumring om de Alkmaarse binnenstad voor 
een betere afwikkeling van het verkeer

–
–

–

–

–

–

–

–



D. Beleidsdoelstellingen Alkmaar 
Sportstad
Stadsvisie Alkmaar 2030

Vanuit sterkte aanhaken bij landelijke initiatieven zoals topsport
Samenwerking Noord-Holland Noord in acquisitie-evenementen
Meer focus op initiatieven voor leisure/gezondheidseconomie/wellness

Beleidsnota Alkmaar Sportstad
Wielerarena verbouwd, voldoet nu aan internationale normen
Gemeente, AZ en de onderwijsinstellingen Willem Blaeu, Horizon 
College en Hogeschool INHolland hebben het convenant topsport 
ondertekend
Topsport: AZ, Sportpaleis Alkmaar, IJsbaan De Meent, Stichting 
Topsport Tom van der Kolk
Organisatie Special Olympics in 2010
Basisvoorzieningen versterkt ten behoeve van turnen

Beleidskaders voor de komende jaren:
De Breedtesport
Blijvende inzet op accommodatiebeleid

Herontwikkeling De Meent: capaciteitsuitbreiding sportzalen in 
samenhang met ontwikkeling sportboulevard aan Westrand
Ontwikkeling Outdoor Park (Sportventurepark Hoornse Vaart)
Renovatie zwembad De Hout
Nieuw trainingscomplex voor AZ

3. Professionalisering van sportverenigingen
4. Sterke verbinding tussen onderwijs en sport
5. Sportieve inrichting van openbare ruimten
6. Topsport en citymarketing 
7. Huis van de Sport voor Alkmaar en regio

–
–
–

–
–

–

–
–

1.
2.

–

–
–
–
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E. Beleidsdoelstellingen Versterken 
Alkmaars fundament
Stadsvisie Alkmaar 2030

Vanuit sterkte aanhaken bij landelijke initiatieven zoals topsport
Samenwerking Noord-Holland Noord in acquisitie evenementen
Stadsparken verbeteren
Meer uitgaansmogelijkheden en kwalitatief goede ontmoetingsplekken 
(parken, pleinen)
Meer focus op initiatieven voor leisure/gezondheidseconomie/wellness
Investeren in cultureel aanbod

Cultuur zonder grenzen 
Ambities:  

Realiseren van één culturele voorziening en één jaarlijks terugke-
rend cultureel festival met landelijke en internationale uitstraling
Meer aandacht en ruimte voor jongeren en nieuwe makers
Versterken culturele basisinfrastructuur

Lopende ontwikkelingen: herhuisvesting poppodium, YXIE, uitbreiding 
theater De Vest
Belangrijkste voornemens: ontwikkeling YXIE, ontwikkeling 
Internationaal Jongeren Dans Festival, ontwikkeling Overstad als 
gebied voor nieuwe cultuur, ter beschikking stellen van 4.200 m2 voor 
broedplaatsen en productiehuizen op Overstad, ondersteuning nieuwe 
huisvesting Beatlesmuseum

Ontwikkelingsperspectief Noord-Holland Noord
Voor de driver Vrijetijdsindustrie zijn de doelstellingen: 

Betere organisatie van de marketing van Noordwest-Holland 
Ontwikkelen van nieuwe toeristische produkt-marktcombinaties
Verhogen van het serviceniveau door verbetering van het 
vakmanschap

Conceptrapport Woningbouw Noordwest-Holland 
(regioplan, mrt. ’09)

Relatief weinig zakelijke dienstverlening
Vacatures met name op MBO-niveau; weinig werkgelegenheid voor 
hoger opgeleiden; veel hoger opgeleiden werken buiten de regio
Vervolgonderwijs: wie eenmaal vertrekt, keert zelden terug
Woonmilieus: rust, ruimte en groen
Woonwensen: hoger opgeleiden hechten veel waarde aan de 
woonomgeving en aan voorzieningen

–
–
–
–

–
–

–
1.

2.
3.

–

–

1.
2.
3.

–
–

–
–
–



Bijlage 3 – Benchmark 

Leeuwarden
A. Fundamenten 
Leeuwarden, hoofdstad van Friesland met een belangrijke regiofunctie 
op het gebied van wonen, werken, cultuur, recreatie, onderwijs en 
gezondheidszorg. De stad telt ruim 93.000 inwoners en meer dan 20.000 
studenten. Belangrijke sectoren in de stad zijn de financiële en zakelijke 
dienstverlening, de overheid en de non-profitsector. Het beleid van de 
komende jaren is gericht op verdieping en verbinding van de volgende 
pijlers: Water, Tijd voor schoonheid, Kantorenstad, Cure & Care en 
Kennisstad. Kennisstad wordt verbreed naar Werken en ondernemen. 

De huidige kennisbasis:
15.000 studenten ingeschreven bij HBO-instellingen 
Middelbaar beroepsonderwijs: ROC Friese Poort, Friesland College en 
AOC Friesland
Hoger beroepsonderwijs: Stenden Hogeschool, Noordelijke 
Hogeschool Leeuwarden, Van Hall Instituut (Wageningen UR)
20 propedeusestudies in samenwerking met Universiteit Twente en 
Rijksuniversiteit Groningen
Open Universiteit

Met het huidige aanbod van MBO- en HBO-opleidingen is Leeuwarden 
de belangrijkste studiestad voor middelbaar en hoger beroepsonderwijs 
in Noord-Nederland. Voor studenten zijn er voldoende culturele 
voorzieningen, uitgaansgelegenheden en studentenverenigingen voor een 
aantrekkelijke studietijd. Kamers zijn relatief betaalbaar en snel te vinden. 
Nadelig is echter de perifere ligging ten opzichte van de Randstad.

–
–

–

–

–



�1
410/MH/AN/JH  P06906   Alkmaar Kennisstad

B. Activiteiten
Op een aantal terreinen wil Leeuwarden dé kennisstad van Nederland 
worden en heeft daarbij ook internationale ambities. Om dit te bereiken 
stimuleert de stad kennisontwikkeling en bouwt het de huidige 
(boven)regionale opleidingsmogelijkheden uit. Belangrijke doelstellingen 
zijn het aanbieden van masteropleidingen en het oprichten van een 
topinstituut Meertaligheid. Daarnaast ontwikkelt de gemeente samen met 
de hogescholen een kenniscampus.

Het versterken van de kenniseconomie is ook een belangrijk speerpunt in 
de economische visie van de stad. Daarin heeft Leeuwarden de volgende 
kennisspeerpunten geformuleerd:

watertechnologie
toerisme en multimedia
diensten en dataverwerking
duurzame energie (‘Energy Valley’) 

Bij de keuze voor deze clusters is vooral gelet op aanwezige en in 
ontwikkeling zijnde kennis in relatie tot commerciële potenties, het 
onderscheidende op het niveau van Noord Nederland en de samenhang 
en prioriteitsstelling met de prioriteiten van de provincie Friesland, c.q. 
het beleid van SNN en grote gemeenten. Meer secundair hebben de 
aanwezigheid van de hogescholen en een ruime vertegenwoordiging in 
de dienstverlenende sector tot deze keuze geleid. Tenslotte is rekening 
gehouden met de wens om hoogwaardige werkgelegenheid te behouden 
danwel uit te breiden en het vertrek van hoger opgeleiden tegen te gaan.

C. Organiserend vermogen
Om de lokale economie te versterken, kiest Leeuwarden voor een nieuwe 
strategie die zij ‘stedelijke economie: focus en samenwerking’ noemen. 
Deze strategie is gericht op bundeling van krachten, zowel bestuurlijk 
als ambtelijk, en op het maken van keuzes waar voor Leeuwarden 
de meeste kansen liggen en waar dus de beste resultaten te behalen 
zijn. De dienstverlening van de gemeente aan en samenwerking met 
ondernemers is hierbij een essentieel onderdeel. Samenwerking met 
onderwijsinstellingen gebeurt al op een aantal punten. Zo wordt de kennis 
van de onderwijsinstellingen op het gebied van zorg en verzorging ingezet 
bij sociale interventie, domotica (slim wonen en zorgen), zorginnovatie 
en ICT. Op het businesspark Watertechnologie zijn zowel bedrijven als 
opleidingen op het gebied van watertechnologie gevestigd.

Kenniscampus Leeuwarden
De gemeente Leeuwarden en Stenden Hogeschool, Noordelijke 
Hogeschool Leeuwarden en het Van Hall Instituut zijn momenteel bezig 
met de ontwikkeling van de nieuwe Kenniscampus Leeuwarden tegen het 
centrum van de stad. De verschillende partijen hebben in de zomer van 
2005 overeenstemming bereikt over een masterplan. Op 7 maart 2006 is 
door het college een reactienota vastgesteld. 

Naast onderwijsgebouwen krijgt de campus studentenhuisvesting, een 
sporthal, copyshops, horeca-gelegenheden, een evenemententerrein en 
kinderopvang. Een plein tussen de gebouwen van de Stenden Hogeschool 

–
–
–
–



en de NHL vormt het hart van de campus. Op de Kenniscampus moeten 
uiteindelijk ruim 14.000 studenten en 2.000 medewerkers een plek vinden.  
De campus bestrijkt het gebied tussen de Dokkumer Ee en zwembad De 
Blauwe Golf. Het krijgt een verkeersluw en openbaar karakter met veel 
groen, waterpartijen en wandel- en fietspaden. Tussen de campus, de 
binnenstad en het centraal station worden speciale fietsroutes aangelegd. 
Bovendien komt er een zeer frequente busverbinding naar het centraal 
station. De campus krijgt twee parkeerterreinen. Ook bezoekers van de 
binnenstad kunnen gebruik maken van de parkeergelegenheid. 

Het bestuur van de Kenniscampus ziet de nieuwe ontwikkeling tegelijkertijd 
als een unieke kans voor innovatieve toepassingen op het gebied van 
duurzaamheid. Een duurzame kenniscampus biedt volgens het bestuur 
een onderscheidend onderwijsklimaat, dat een aanzuigende werking heeft 
op studenten en bedrijven.
De komende vijf tot tien jaar wordt meer dan €150 miljoen geïnvesteerd in 
het Leeuwarder hoger onderwijs. Voor de ruimtelijke ontwikkeling werken 
gemeente, NHL en Stenden Hogeschool nauw samen in een publiek-
private-samenwerking. De beide hogescholen investeren gezamenlijk 
€75 miljoen aan de campus, terwijl gemeente en provincie elk €10 miljoen 
bijdragen. Bij Kompas, een subsidieregeling voor Noord-Nederland, is 
aanvraag gedaan voor een bijdrage van €4 miljoen. Het plan is financieel 
haalbaar. De komende jaren wordt gezocht naar andere investeerders om 
de potenties van het plan in zijn volle omvang te benutten.

(Bronnen: Stadsvisie Leeuwarden 2008 – 2020; www.Leeuwarden.nl; 
www.nhl.nl)



�3
410/MH/AN/JH  P06906   Alkmaar Kennisstad

Zwolle
A. Fundamenten
Zwolle is een belangrijke provinciestad met een verzorgingsfunctie voor 
een regio van tussen een half en één miljoen mensen, onder andere op het 
gebied van diensten, onderwijs en gezondheidszorg. Het inwoneraantal 
van Zwolle bedraagt ruim 117.000 inwoners (1 januari 2009). De stad heeft 
een historische binnenstad, een evenwichtig opgebouwde economie en 
een aantrekkelijk groen buitengebied. 

Per auto en openbaar vervoer is Zwolle goed bereikbaar. Het 
spoorwegstation van Zwolle is een van de grootste spoorwegknooppunten 
van Nederland. De afstand tot de Randstad is echter relatief groot. 

De huidige kennisbasis:
20.000 studenten ingeschreven bij HBO-instellingen
Middelbaar beroepsonderwijs: Deltion College, Landstede, AOC De 
Groene Welle, CIBAP, Sosa   
Hoger beroepsonderwijs: Saxion Hogeschool, Hogeschool 
Windesheim, Katholieke PABO Zwolle, Gereformeerde Hogeschool, 
ArtEZ Hogeschool voor de kunsten 
HBO ‘honours’ Bachelor of Business Administration in samenwerking 
met de VU Amsterdam
Open universiteit

De opleidingsinstituten trekken veel jongeren naar de stad. Hogeschool 
Windesheim verwacht in 2020 meer dan 25.000 studenten op te leiden. 
Voor het groeiende aantal studenten heeft Windesheim meer gebouwen en 
parkeerplaatsen nodig. Daarom wordt de campus herontwikkeld. 

Ondanks de aanwezigheid van grote aantallen MBO- en HBO-studenten, 
slaagt Zwolle er niet in een aantrekkelijk klimaat voor jongeren te creëren. 
Het ontbreekt aan een dynamisch, energiek en creatief klimaat, is de klacht 
van velen. Ook het cultureel klimaat is onder het gewenste niveau. De stad 
heeft naar eigen zeggen weinig mogelijkheden om via oudere gebouwen 
ruimte te bieden aan initiatieven vanuit de jeugd, zowel op het gebied van 
huisvesting, als voor uitgaansmogelijkheden en werk. 

B. Activiteiten 
Om een braindrain tegen te gaan, is het binden en activeren van 
jongeren een van de prioriteiten van de gemeente. Zwolle wil haar 
aantrekkingskracht vergroten in de keten studeren–wonen–werken. 
In de eerste plaats gaat aandacht uit naar het realiseren van de juiste 
randvoorwaarden (fundamenten). De stad wil een voldoende en gevarieerd 
aanbod creëren op het gebied van (jongeren)huisvesting, werkgelegenheid 
en cultuur en recreatie. Het winkel- en horeca-aanbod moet aansluiten 
op de vraag van hoger opgeleiden, er moeten meer centrumstedelijke 
woonmilieus worden ontwikkeld en het recreatief en cultureel aanbod moet 
worden versterkt. 
Huisvesting is vooral voor studenten en starters een probleem. Om deze 
groepen voor langere tijd binnen de stad te houden, wil de gemeente dat 
er op korte termijn meer en betaalbare woningen en kamers beschikbaar 
komen. Uitbouw van het hoger onderwijs met wetenschappelijke opleiding 

–
–

–
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zou in de huidige situatie door onvoldoende studentenkamers en 
sociaalculturele voorzieningen voor studenten gehinderd kunnen worden. 
Wat werkgelegenheid betreft profiteren hoog opgeleide jongeren mee van 
de sterke economische positie van Zwolle. De gemeente heeft een apart 
jongerenpunt waar jongeren terecht kunnen met vragen over opleiding, 
werk en inkomen. 

C. Organiserend vermogen
De gemeente wil er de komende jaren voor zorgen dat er 
intensiever contact ontstaat tussen het regionale bedrijfsleven en 
onderwijsinstellingen. De rol van de gemeente is die van initiatiefnemer. 
Samen met verschillende partners, waaronder de studenten, 
kennisinstellingen, projectontwikkelaars en corporaties, de Kamer van 
Koophandel en diverse culturele instellingen, wordt hieraan uitvoering 
gegeven. Zo voeren gemeente, studenten en HBO-instellingen 
bijvoorbeeld structureel overleg om de wensen van studenten en 
hoogopgeleide starters te inventariseren. 

Campus
Op de Campus zijn twee onderwijsinstellingen gevestigd: het 
Greijdanuscollege en de Hogeschool Windesheim. Met de laatste 
voert de gemeente Zwolle al geruime tijd overleg over de toekomstige 
ontwikkelingen. De Hogeschool Windesheim verwacht door te groeien tot 
boven de 25.000 studenten in 2020 en heeft inmiddels een Masterplan 
opgesteld. De aandacht is vooral gericht op de herinrichting van het terrein 
en de verkeersafwikkeling. Het Masterplan gaat uit van een herinrichting 
van de Campus in een aantal fasen. De bouw van een nieuwe hoofdingang 
vormt de eerste fase. Voor de komende jaren staat een verdere aanpak 
van de Campus op het programma. 

De Gemeente Zwolle wil graag richting geven aan de toekomst van de 
Campus en heeft een ontwikkelingsvisie opgesteld. De visie geeft globaal 
aan welke mogelijkheden de Hogeschool heeft voor haar verdere groei. 
Met name wordt ingegaan op de toekomstige ontsluiting en het parkeren, 
alsmede de landschappelijke en stedenbouwkundige mogelijkheden.

(Bronnen: Meerjaren ontwikkelingsprogramma 2005-2009; Ontwikkelvisie Campus; www.zwolle.nl; 
www.windesheim.nl)

Gouda
A . Fundamenten
Gouda is met een bevolkingsaantal van 71.000 (1 januari 2009) de kleinste 
van de vijf steden. De stad dankt haar naamsbekendheid voornamelijk aan 
een viertal producten: kaas, kaarsen, aardewerk en stroopwafels. Gouda 
heeft een belangrijke regiofunctie binnen het Groene Hart en een gunstige 
centrale ligging in de Randstad. Per spoor is Gouda goed bereikbaar. Er 
zijn snelle rechtstreekse verbindingen met de vier grote steden met een 
hoge frequentie. Met de auto is Gouda via de A12 en de A20 te bereiken, 
maar tijdens spitsuren is de doorstroom op deze trajecten slecht. Eind 2015 
staat de oplevering van de RijnGouwelijn gepland – de tramverbinding 
tussen Gouda, Leiden en de kust – die de bereikbaarheid van de stad ten 
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goede komt. De eerste fase is de uitvoering van het traject Gouda – Alphen 
aan den Rijn. Verwachte ingebruikname hiervan is eind 2010. 

De huidige kennisbasis:
1.300 studenten ingeschreven bij HBO-instellingen
Middelbaar beroepsonderwijs: Albeda College, ROC ID College, 
Wellant College
Hoger beroepsonderwijs: Hogeschool Driestar Educatief
Open universiteit

De Goudse economie is divers, met zowel chemische als zakelijke 
bedrijven. Het grootste deel van de gevestigde ondernemingen in de stad 
is actief binnen de bedrijfstak zakelijke diensten (25% in 2007), gevolgd 
door detailhandel, gezondheidszorg en groothandel en reparatie (resp. 
17%, 10% en 10% in 2007). De sectoren waarbinnen de meeste mensen 
uit Gouda werkzaam zijn, zijn de gezondheidszorg (24% in 2007) en de 
zakelijke dienstverlening (16% in 2007). Ondanks de prominente positie 
van de gezondheidssector, worden er in de stad geen opleidingen op 
hoger niveau in deze richting aangeboden. Wegens het beperkte aanbod 
aan hoger beroepsonderwijs is Gouda ook geen ‘echte studentenstad’ te 
noemen.

Gouda heeft een brede en relatief sterk ontwikkelde culturele 
infrastructuur. Klacht is echter dat het centrum niet erg levendig is en het 
culturele aanbod voor jongeren beperkt. Tijdens een door de gemeente 
georganiseerde workshopserie ‘Cultuureducatie voor bewoners en 
betrokkenen’ werd gepleit voor een Creative College in Gouda om 
zowel jongeren als creativiteit naar de stad te halen en de (culturele) 
levendigheid van de stad te verhogen. De vraag is echter of Gouda in 
staat is te concurreren met het uitgebreide aanbod van voorzieningen en 
opleidingen op dit gebied in de nabijgelegen grote steden. 

B. Activiteiten
In de Economische visie 2005-2010 heeft de gemeente Gouda aangegeven 
een beroepsopleiding of universitaire opleiding binnen haar grenzen 
te ambiëren, onder meer om daarmee het aantal jongeren en de 
levendigheid in de stad te verhogen. Momenteel ondersteunt de gemeente 
Laboratorium Waterwolf, een samenwerking tussen BAM en het lectoraat 
informatietechnologie en samenleving van de Haagse Hogeschool. 
Gedurende het studiejaar krijgen hier enkele tientallen HBO-studenten 
les. De gemeente Gouda streeft naar continuering van dit initiatief in 
Gouda. Verder zijn er eerder al oriënterende gesprekken gevoerd om een 
University College naar Gouda te halen.

De komende jaren wordt het gebied langs het spoor van Gouda opnieuw 
ingericht. Spoorzone Gouda is een gebied van 20 hectare dat op dit 
moment vooral bestaat uit een parkeerterrein, openbaar groen en 
braakliggende grond. In 2015 zal Spoorzone Gouda getransformeerd zijn 
naar een nieuw stedelijk centrumgebied met kantoren, woningen, winkels, 
onderwijs en uitgaansvoorzieningen. In het deelgebied op loopafstand 
van het intercitystation Gouda wordt een onderwijspark ontwikkeld. In 
dit deelgebied staat een uitbreiding van Driestar educatief gepland. 
Daarnaast werkt de gemeente Gouda een plan uit voor een commercieel 
opleidingscentrum.

–
–

–
–



Om het stadscentrum aantrekkelijker te maken voor zowel bewoners en 
bedrijven als voor water- en cultuurtoeristen, heeft de gemeente het project 
Cultureel en Haven Kwartier (CHK) opgezet. Binnen dit project worden in 
tien jaar tijd vele projecten en activiteiten in de historische binnenstad van 
Gouda ontplooid, waaronder het herstellen en bevaarbaar maken van de 
grachtenstructuur, het versterken van het culturele aanbod en verbeteren 
van het woonklimaat.

C. Organiserend vermogen
Bij de gemeente is naast het ondernemersloket een accountmanager in 
dienst die fungeert als intermediair tussen het bedrijfsleven en gemeente.  
Verder organiseert de gemeente ieder jaar voor alle in Gouda gevestigde 
bedrijven in het najaar de bedrijvendag. Het voltallige college van 
Burgemeester en Wethouders is hierbij aanwezig. Ook organiseert de 
gemeente in samenwerking met de KvK en ondernemersverenigingen 
jaarlijks een bijeenkomst voor nieuwe ondernemers in Alkmaar. 
De gemeente Gouda, de aanwezige instellingen voor voortgezet onderwijs, 
toeleidende organisaties en het bedrijfsleven hebben een convenant 
getekend om 200 werkstage- en/of leerwerkplekken te creëren, waardoor 
de kansen van jongeren op de arbeidsmarkt worden vergroot.

Onderwijspark
De gemeente Gouda, Mozaïek Wonen en Driestar educatief hebben in 
juli 2008 een ontwikkelingsovereenkomst getekend voor nieuwbouw 
van het christelijk kenniscentrum in de Spoorzone. Driestar educatief 
wil in het nieuwe pand de onderwijs- en studentenfaciliteiten uitbreiden. 
Bovendien wordt de huidige studentenflat vervangen door een nieuwe 
studentenwoontoren. Het nieuwe gebouw wordt in 2012 opgeleverd. 

De nieuwe locatie leent zich goed voor een opleidingscentrum door de 
goede bereikbaarheid en de mogelijkheden van samenwerking. Bovendien 
sluit het plan thematisch aan bij de geplande nieuwbouw van Driestar 
educatief. Het opleidingscentrum biedt commerciële instellingen de 
mogelijkheid zich gezamenlijk te presenteren als hét opleidingscentrum 
in de regio. Een ander voordeel voor de opleidingsinstituten is de 
mogelijkheid van het gezamenlijk gebruik maken van faciliteiten zoals de 
catering, een fitnessruimte en een grote zaal. 
De precieze invulling van het 8.000 - 10.000 m² grote opleidingscentrum is 
afhankelijk van de markt. Medio 2010 is de grond beschikbaar en kan met 
de bouw gestart worden. In de tussenliggende tijd gaat de gemeente in 
gesprek met geïnteresseerde projectontwikkelaars en opleidingsinstituten.

(Bronnen: Sociaal-economische statistiek per 1 januari 2008; www.gouda.nl; www.driestar.nl)

Dordrecht
A. Fundamenten
Dordrecht is met ruim 118.000 inwoners (1 januari 2009) de vierde stad van 
Zuid-Holland. Tot de huidige bestaansmiddelen van Dordrecht behoren 
scheepsbouw, houtindustrie en metaalindustrie. Dordrecht omvat bijna de 
helft van de werkgelegenheid van de regio Drechtsteden. Een belangrijke 
werkgever is DuPont. Een groot deel van de Dordse beroepsbevolking 
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werkt echter niet in Dordrecht, maar in één van de andere Drechtsteden. 
De bereikbaarheid van Dordrecht via weg, water en spoor is goed. 
Dordrecht en de Drechtsteden liggen gunstig aan twee van de belangrijkste 
vervoersassen: de as Rotterdam/Antwerpen en de as Rotterdam/Duitsland. 
Net als Gouda heeft Dordrecht echter ook met congestie te maken. 

Dordrecht profileert zichzelf als stad aan Europese corridors, als Hollandse 
waterstad en als stad aan de Biesbosch. Bij al deze thema’s speelt 
Dordrecht in op haar ligging. 

De huidige kennisbasis:
1.500 studenten ingeschreven bij HBO-instellingen
Middelbaar beroepsonderwijs: ROC Da Vinci college, Wellant College 
Hoger beroepsonderwijs: Hogeschool INHholland (Pabo), Hogeschool 
Rotterdam (Pabo), ABC Hogeschool, Da Vinci College

B. Activiteiten
Dordrecht wil de kennisinfrastructuur van stad en regio versterken en de 
aantrekkelijkheid van Dordrecht voor jongeren en bedrijven vergroten. 
Eén van de speerpunten van de gemeente is het aantrekken van (HBO-) 
opleidingen naar de stad, met als doel de beroepsbevolking op te leiden en 
studenten aan te trekken en te behouden. Samen met het bedrijfsleven wil 
Dordrecht zorgen voor meer beroepsonderwijs met een betere aansluiting 
op de beroepspraktijk. Daarnaast mikt de gemeente op het versterken van 
de kenniseconomie door het aantrekken van bedrijven en individuen die 
met creativiteit en kennis waarde toevoegen in de stad. Het gaat daarbij 
niet alleen om het vergroten van het aanbod, maar ook om het versterken 
van de aanwezige kennis en opleidingen. Met het aantrekken van meer 
jongeren aan de hand van een groter aanbod van onderwijs, hoopt de 
gemeente tevens de levendigheid van de stad te vergroten. 

De doelstellingen ten aanzien van het versterken van de kennisbasis van 
de stad, zijn onder andere zichtbaar in de uitbouw van HBO-voorzieningen 
aan de Spuiboulevard in de binnenstad. Daarnaast worden momenteel 
de laatste werkzaamheden aan het leerpark – gelegen tegen het centrum 
van de stad – uitgevoerd. Een ander belangrijk project van Dordrecht 
is de ontwikkeling van het Gezondheidspark. In dit nieuwe stadsdeel 
vinden activiteiten plaats op het gebied van zorg, sport en ontspanning. 
Het Gezondheidspark bestaat uit drie delen: een ziekenhuiszone rondom 
het vernieuwde Albert Schweitzer ziekenhuis, een multifunctionele 
Sportboulevard en een boulevard met winkels, restaurants, kantoren en 
woningen, de Esplanade genaamd. In de ziekenhuiszone biedt het Da 
Vinci College MBO-zorgopleidingen aan. 

Voor het aantrekken van kenniswerkers streeft de gemeente naar het 
aanbieden van kwalitatief goede woningen, goede maatschappelijke 
voorzieningen (met name op gebied van onderwijs, cultuur en sport) 
en goede plekken om te recreëren. Het huidige culturele aanbod is niet 
toereikend, maar de komende jaren wordt er meer geïnvesteerd in de 
culturele voorzieningenstructuur. Het aanbod van evenementen is wel 

–
–
–



relatief groot. In 2003 won Dordrecht de titel ‘Evenementenstad van het 
Jaar’. 

In economisch opzicht zet de gemeente in op het aantrekken van 
bedrijven uit alle sectoren, maar met de volgende speerpunten: zakelijke 
dienstverlening, zorg, toerisme en horeca. In deze bedrijfstakken wil de 
gemeente het aantal arbeidsplaatsen verhogen. Op dit moment is het 
aandeel banen in de zakelijke dienstverlening echter betrekkelijk laag 
(12% in 2007). Ook de bedrijfstak toerisme en recreatie is in Dordrecht 
(nog) niet sterk ontwikkeld. In de zorgsector is wel een snelle toename van 
banen zichtbaar.

C. Organiserend vermogen
Binnen het thema water past de vestiging van het internationaal topinstituut 
Waterbouw en Ecologie in Dordrecht. Daarnaast is het project Urban Flood 
Management opgezet, een initiatief van publieke en private partijen voor 
onderzoek en innovatie op gebied van duurzame stedelijke ontwikkeling in 
een waterrijk gebied. Dit onderzoek vindt plaats in internationaal verband. 
Tussen de Drechtsteden bestaat een samenwerkingsverband op het 
gebied van o.a. bereikbaarheid, economie, ruimtelijke ontwikkeling en sport 
en cultuur.

Leerpark
Het Leerpark Dordrecht is gelegen tegen het centrum van de stad. Op het 
Leerpark ontwikkelt zich een concentratie van onderwijsinstellingen voor 
voorbereidend en middelbaar beroepsonderwijs voor de regio. Gemeente 
Dordrecht, scholen en diverse bedrijven en instellingen ontwikkelen het 
Leerpark. Doel is om de noodzakelijke onderwijsvernieuwing en de vraag 
naar goede mensen voor het bedrijfsleven beter op elkaar aan te laten 
sluiten. Het onderwijs krijgt bovendien een kwaliteitsimpuls dankzij de 
nieuwe onderwijshuisvesting op één locatie.

Het gebied moet een veelzijdig en levendig karakter krijgen en tegelijkertijd 
voldoende kwaliteiten bieden om de individualiteit van de leerlingen tot 
haar recht te laten komen. Het park biedt ruimte aan onderwijs, bedrijven, 
kantoren en leerwerkbedrijven, sportvoorzieningen, detailhandel, woningen 
en openbare ruimte. Daarnaast worden vrijetijdsvoorzieningen in het 
gebied ontwikkeld, zoals een bioscoopcomplex, een evenementenhal, 
een overdekt speelcentrum voor kinderen en een partycentrum. De totale 
investering bedraagt €175 miljoen.

De bouw van het ROC Da Vinci College is reeds gestart. Daarna zal 
gewerkt worden aan nieuwe huisvesting voor het Insula College en het 
Stedelijk Dalton Lyceum.

(Bronnen: Meerjarenbeleidsprogramma Dordrecht 2006-2010. Structuurvisie Dordrecht 2020; 
Onderzoek Trends; www.dordrecht.nl)
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