
 

Gemeente Alkmaar
THEMA:  Het innovatieve hart in  

duurzaam Noord-Holland

A lkmaar heeft de laatste jaren een sterk vestigings- 
klimaat ontwikkeld voor energie-innovatieve bedrij-
vigheid. Op bedrijventerrein Boekelermeer zitten 

bedrijven die zich volledig richten op verduurzaming en  
circulariteit. Alkmaar wil graag méér van dit soort innovators. 
De gemeente heeft goede relaties met hoger onderwijs en 
kennisinstellingen. Hierdoor blijft Noord-Holland Noord 
aantrekkelijk voor starters op de arbeidsmarkt én ervaren 
specialisten, wat goed is voor de vitaliteit van de regio. De 
stad is goed bereikbaar vanuit Amsterdam en omstreken,  
met name door het tegengestelde spitsverkeer. Er komt een 
haven met overslagkade aan het Noordhollandsch kanaal, 
waardoor grondstoffen en goederen op een duurzamere ma-
nier kunnen worden aan- en afgevoerd. Een van de bedrijven 
op Boekelermeer is SCW Systems, dat ‘groen’ gas maakt 
door organisch afval met water te vermengen onder extreem 
hoge druk. Dat proces levert ook waterstof op. Het bedrijf 
bindt de vrijkomende CO2 aan mineralen, wat grondstoffen 
oplevert voor allerlei toepassingen, waaronder beton. Een 
ander innovatief bedrijf, Sustenso, verwerkt natte afvalstro-
men uit de agrarische sector via vergisting, waardoor groen 

gas en CO2 ontstaat dat wordt gebruikt in het gasnet en 
de glastuinbouw.  Om nieuwe technieken te testen en door 
te ontwikkelen, is InVesta opgericht, kenniscentrum voor 
productie van groene moleculen. De faciliteiten kunnen 
door elke duurzame-energie-innovator gebruikt worden. 
Initiatiefnemers zijn de gemeente Alkmaar, New Energy 
Coalition, TNO, TAQA, Hogeschool Inholland, Alliander, 
Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en de  
provincie. Hierdoor is de Boekelermeer een toplocatie voor 
energie-innovatie.

>> www.deboekelermeer.nl

 
Gemeente Haarlemmermeer
THEMA:  Cradle-to-Cradle ondernemen  

in Haarlemmermeer

Marja Ruigrok is sinds 2019 wethouder Econo-
mische Zaken, Verkeer & Vervoer en Cultuur in 
Haarlemmermeer. Ze weet niet beter dan dat 

de gemeente als vestigingsplaats voor bedrijven hoog in de 
top-tien staat. “We hebben echt een heel aantrekkelijk ves-
tigingsklimaat”, lacht Ruigrok. “Dat danken we aan goede 
bereikbaarheid in de Randstad, voldoende gekwalificeerd 

personeel, aansluiting op lucht-, water- en wegvervoer en 
dataverkeer. Ik bespeur ook een enorme ondernemerszin, 
zowel bij gevestigde bedrijven als bij starters.” 
 
Celtherapie 
“Naast logistieke bedrijven hebben we internationa-
le hoofdkantoren en bedrijven in de sectoren techniek, 
consumentenproducten en Life Science & Health”, aldus 
Ruigrok. “Die laatste vervult duidelijk een behoefte. Neem 
Kite, dat zich met haar Europese productielocatie richt op 
de behandeling van bepaalde vormen van kanker middels 
celtherapie. “Behalve voor bedrijven zijn we aantrekkelijk 
voor bezoekers, met musea, kilometers fiets- en wandelpa-
den en goede horeca. Dat trekt ook weer bedrijvigheid aan.” 
 
Circulair 
“Dankzij onze unieke positie op gebied van bereikbaarheid 
en talent zijn we positief over de toekomst. Hoewel de tijd 
van ongebreidelde groei achter ons ligt, hebben we nog vol-
doende bedrijventerreinen in ontwikkeling. Daarbij richten 
we ons sterker op kwaliteit, circulariteit en diversiteit. Onze 
nieuwste terreinen leveren meer stroom dan ze gebruiken. 
Daar delen bedrijven hun stroomcapaciteit met elkaar. 
Schiphol Trade Park wil het meest duurzame en innovatieve 
bedrijvenpark van Europa zijn. Zelf hebben we ons kantoor 
op Park 20|20, dat volkomen Cradle-to-Cradle is opgezet. 
Als je langsfietst, valt op hoe duurzaam de gebouwen zijn.”

>> www.haarlemmermeergemeente.nl
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