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Geacht college, 
 
Ik respecteer de voortvarende wijze waarop u op dit moment een aantal zaken aanpakt. 
Tegelijkertijd zit daar ook een punt van zorg; Namelijk dat door deze voortvarendheid 
kansen, die op dit moment bestaan, niet diepgaand genoeg worden onderzocht en een 
onomkeerbare situatie ontstaat waar onze prachtige stad op korte of langere termijn last van 
gaat krijgen. 
 
Ik beperk me in mijn reactie tot de planvorming rondom het ziekenhuis. 

1. De verdere aantasting van het oudste stadspark van Nederland (met een 
monumentale status) is onlosmakelijk verbonden met het vasthouden aan deze 
locatie in de Alkmaarderhout. Door eerdere uitbreidingen van het ziekenhuis heeft dit 
stadspark (en het cultuurlandschap van de Kraakmantuinen) al flink in moeten 
leveren.  
 
Daarnaast speelt ook nog het volgende;  
 

2. Wij willen als inwoners graag een bruisend en aantrekkelijk stadshart. Dat lijkt aardig 
te lukken en leidt tot een sterke verbetering van de winkelstand en een aantrekkende 
toestroom van bezoekers van buiten de stad. We willen ook goede en bereikbare 
medische voorzieningen.  
Om de bereikbaarheid en parkeermogelijkheden nu en in de toekomst te garanderen 
zijn echter aanzienlijke aanpassingen nodig in de verkeersstromen naar en rond het 
centrum en de huidige ziekenhuislocatie. De aansluitingen op de randweg zijn 
(getuige alleen al de dagelijkse urenlange files op de Kennemerstraatweg richting 
randweg1) niet berekend op de huidige en toekomstige verkeersstromen om maar te 
zwijgen over de directe toegangswegen tot het ziekenhuisterrein (ook gedeeld met 
de toegang tot de Singelgarage).  

 
De oplossing van de verkeersproblematiek behoort m.i. een integraal onderdeel te zijn van 
de planvorming rondom de vernieuwbouw van het ziekenhuis op de huidige locatie. Als de 
verkeersproblematiek onvoldoende is onderzocht (ik lees daar tot nu toe weinig over en 
vraag me dan ook af of die kosten voor goede ontsluiting wel volledig in de planvorming zijn 
meegenomen) dan is de kans groot dat met de vernieuwbouw (naast verdere aantasting van 

                                                
1 In het verleden ontstond er alleen tussen 17.00 en 18.00 uur en bij calamiteiten vertraging in de 
doorstroming. Sinds enige tijd is dit bijna dagelijks vanaf een veel eerder tijdstip. Omdat er diverse 
onoverzichtelijke kruisingen bestaan (kooimeerlaan en erger nog Heilooerdijk) leidt dit regelmatig tot 
gevaarlijke situaties.Het feit dat dit ook een aanrijroute is voor ambulances maakt het er niet 
eenvoudiger op. 



het oudste stadspark van Nederland) voor een suboptimale oplossing is gekozen waar 
Alkmaar heel veel last van gaat krijgen. 

Als het verkeer rond het centrum straks nog meer vast zal staat dan nu zal dat de ambities 
van Bruisend Alkmaar / Alkmaar Prachtstad (toeristen zullen Alkmaar gaan mijden) en ook 
de goede bereikbaarheid van de medische voorzieningen dwars gaan zitten.2 

Is dat wat het stadsbestuur en de inwoners willen, of is het beter om ten halve te keren en te 
overwegen om volledig nieuw en schaalbaar ziekenhuis te bouwen aan de stadsrand met 
een directe aansluiting op randweg, A9, openbaar vervoer en voldoende 
parkeervoorzieningen en helikopterplatform? 

Ook zie ik een ander voordeel: Een volledige en ook schaalbare nieuwbouw op een goed 
toegankelijke locatie is beter te begroten dan een 10-tallenjaren project op een beperkt stuk 
grond in een monumentaal stadspark met meerdere monumentale panden. Met 
"onverwachte" (financiële) tegenvallers. Al is het alleen al door de snelle ontwikkelingen in 
de medische technologie (maar ook wijzigingen in de rentestand). 
 
Via Twitter vernam ik dat er een verkeersknelpuntenplan voor het centrum in ontwikkeling is. 
Ik neem aan dat daarmee ook de kosten voor een goede en toekomstgerichte ontsluiting 
van de stad duidelijk zullen worden.  
Ik verzoek u in ieder geval om voor de definitieve besluitvorming m.b.t. het bestemmingsplan 
het resultaat van dit verkeersknelpuntenonderzoek (met kosten voor betere ontsluiting) af te 
wachten en mede op basis daarvan pas definitieve besluiten te nemen. 
 
Persoonlijk ben ik van mening (overigens met het toenmalige ziekenhuisbestuur3) dat de tijd 
voorbij is om grootschalige regionale voorzieningen in een stadshart (en ic ook nog een 
monumentaal stadspark) te laten staan. Zelfs met het ziekenhuis aan de stadsrand blijft de 
logistiek in onze prachtstad al voldoende uitdaging bieden. 
 
Tenslotte vraag ik mij af of er werkelijk geen goede locatie aan de stadsrand is te vinden om 
een financiële en logistieke lijdensweg van vernieuwbouw op een in feite ongeschikte locatie 
met vele onzekerheden over logistiek en kostenontwikkeling te voorkomen. Ik denk daarbij 
onder andere aan het braakliggend terrein langs het kanaal, de zandvlakte achter het AZ-
stadion, de locatie Vluchthoef én vml. Ahrend-gebouw (naast randweg en spoorlijn).  
 
Hoogachtend, 
 

                                                
2 In het voorontwerp staat; 4.7.2 De planontwikkeling leidt niet tot een verkeerstoename omdat geen 
sprake is van een groei in het bruto vloeroppervlak. 
M.i. is niet het BVO, maar juist de soort zorg (veel meer kortdurende en dagbehandelingen) bepalend 
voor de verkeersdruk. 
3 Uit de notitie “MCA bouwt met visie” van de toenmalige website van het ziekenhuis. 


