ANIMO blijft opkomen voor de hele Alkmaarder Hout
Het platform van Alkmaarse Natuur- en Milieu Organisaties (ANIMO) is betrokken bij de
nieuwbouw van het ziekenhuis, maar houdt zich al vele jaren bezig met de Hout.
De aangesloten natuurorganisaties hebben meegewerkt aan een Beheersplan voor de Hout.
Daarin is het gebruik en onderhoud van het park geregeld. Sommige delen zijn hoofdzakelijk
bestemd als natuurgebied en andere meer als recreatiegebied. Er zijn afspraken gemaakt over
wat te doen als er oude bomen omwaaien, waar wel of niet klimop mag groeien, etc..
ANIMO heeft ook een grote bijdrage geleverd aan de Ontwikkelingsvisie voor de Alkmaarder
Hout. Deze is destijds opgesteld samen met omwonenden en MCA, onder leiding van de
Gemeente. Centraal staat het teniet doen van de versnippering van de Hout. De Hout wordt
namelijk doorsneden door de drukke Julianalaan, en het ziekenhuis steekt als een wig de Hout
in. Toch is er in de visie plaats voor verbouw of nieuwbouw van het ziekenhuis.
Na jaren discussie werd besloten tot (ver)nieuwbouw in de Hout. Groot was onze
ontgoocheling toen NWZ en Gemeente kwamen met een plan voor een kleiner ziekenhuis,
waarbij toch fors gekapt zou worden in de Westerhout. Ook zouden er ambulances met
sirenes gaan rijden via de Julianalaan, en over een nieuw aan te leggen weg door het bos. In
een nieuw bestemmingsplan zou NWZ hiervoor alle ruimte krijgen van de Gemeente.
In de Klankbordgroep voor het bestemmingsplan heeft ANIMO zich steeds constructief
opgesteld en om een 0-variant zonder kappen gevraagd. Toen deze niet kwam is een eigen 0variant ingebracht, met hulp van Erik Koopmans, voormalig bouwcoördinator van
ziekenhuizen, waaronder het MCA (zie figuur). In deze variant wordt ook de overlast van
ambulances beperkt en de waterlopen bij de Westerhout behouden.
Het was de bedoeling om samen met de architect van het ziekenhuis en onze expert de variant
verder uit te werken. Dit zou ook duidelijk maken of een (beperkte) ingreep in de Westerhout
absoluut noodzakelijk was. De ANIMO-variant heeft echter geen kans gekregen. Nu dreigt er
een bestemmingsplan aangenomen te worden dat aantasting van de Hout toelaat, zonder dat
geprobeerd is dit anders op te lossen.
Naast het kappen in de Westerhout spelen ook ander zaken, zoals minder autoverkeer op de
Wilhelmina/Harddraverslaan en de Julianalaan, de vergroening (healing environment) van het
NWZ terrein en tijdelijk parkeren tijdens de bouw. ANIMO heeft recent de balans opgemaakt
van wat er vastgelegd lijkt te worden in het bestemmingsplan. Voor de Hout als rustig, veilig
en groen park is deze balans op de meeste punten niet positief.
Maar als een aantal zaken nog bijgesteld worden tijdens de verdere ontwikkeling van het
bouwplan kàn de balans nog positief uitvallen. Dat zou dan de eerste keer in 90 jaar zijn dat
(bouw)activiteiten van het ziekenhuis niet ten koste van de Hout gaan.
Piet Boonekamp, ANIMO
(voor meer informatie kijk op de ANIMO-site “animo-alkmaar.nl”
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Schets van de 0-variant ANIMO met:
- in rood het aangepaste “Hark” model van de nieuwbouw, met kortere poten maar een
extra vleugel richting P8-parkeerterrein
- in groen de mogelijkheden voor de ecologische corridor en wandelroute
- in zwart de ontsluitingsroute voor ambulances en Huisartsenpost
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