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Stichting Red de Hout
Red de Hout wordt gesteund door ruim 3.800 leden op Facebook en via een petitie (ruim 4.000 
handtekeningen). Al deze mensen maken via deze weg bezwaar tegen het besluit de kap van zeker 
5.900 vierkante meter in het monumentale stadspark de Westerhout toe te staan ten behoeve van de 
vernieuwbouw van NWZ. Red de Hout, die hen vertegenwoordigt, is daarmee de snelst gegroeide en 
grootste actiegroep ooit in Alkmaar.
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Samenvattend
1. Noordwest Ziekenhuisgroep (NWZ) moet investeren in nieuwbouw, gericht op de toekomst. De 

Klankbordgroep heeft zich unaniem met dat uitgangspunt verenigd. Maar dat dit ten koste moet  
gaan van de Alkmaarderhout, in dit geval specifiek de Westerhout – het meest natuurlijke deel van 
het park – is onaanvaardbaar. 

2. De inspraak en participatie worden door de Klankbordgroep en door onze achterban gezien en 
ervaren als een spel voor de bühne. Uit het voorontwerp-bestemmingsplan is al gebleken dat 
Noordwest Ziekenhuisgroep en de gemeente Alkmaar niet van zins zijn de plannen zodanig aan te 
passen dat de historische Alkmaarderhout – meer specifiek de Westerhout – behouden kan blijven. 
Wij maken hier bezwaar tegen.

3. Noordwest Ziekenhuisgroep weigert in dit verband in te gaan op een alternatief plan dat door de 
volledige Klankbordgroep wordt ondersteund (de zogeheten 0-variant), waardoor er geen kap van 
monumentale bomen hoeft plaats te vinden. Er is zelfs geen onderhandelingsruimte bij NWZ. Dit 
kunnen wij niet accepteren.

4. Het natuuronderzoek in het kader van de Wet Natuurbescherming is ver beneden de maat. 
Bovendien is het ingenieursbureau dat dit onderzoek verricht niet onafhankelijk omdat het wordt 
betaald door het ziekenhuis en het erom bekend staat dat het ook apparatuur voor ziekenhuizen 
levert. Bovendien is dit bureau, Sweco, al jaren verstrengeld met de gemeente Alkmaar. Alkmaar 
zelf beschikt niet over goede, recente en relevante onderzoeksgegevens van de Westerhout (bron: 
gemeente Alkmaar) waarop zij haar taak in het kader van de Wet Natuurbescherming naar behoren 
kan uitvoeren. Dit is onacceptabel.

5. Door het gestelde onder punt 4. (natuuronderzoek) vragen wij om een nieuw, jaarrond onderzoek. Dit 
dient uitgevoerd te worden door een onafhankelijk ecologisch adviesbureau, zodat elke twijfel over 
de kwaliteit en onafhankelijkheid kan worden weggenomen.

6. Een aantal diersoorten die onder Europese bescherming vallen, zoals de bosuil en minimaal zes 
soorten vleermuizen, zijn voor hun voortbestaan grotendeels afhankelijk van de Westerhout. 
Verkleining van hun leefgebied in combinatie met ± 17 jaar slopen en verbouwen is een directe 
bedreiging voor deze dieren en daarom onacceptabel. De gemeente dient haar beschermingstaak 
hier serieus te nemen en derhalve kap van monumentale bomen in de Hout, dan wel nieuwbouw in 
dit gebied, niet toe te staan.

7. De voorgestelde 1:1-compensatie van ± 5.900 vierkante meter groen is in de plannen onvoldoende 
goed uitgewerkt. Bovendien is er geen enkele garantie of borging ingebouwd dat die compensatie 
er daadwerkelijk zal komen. Er staat ook geen sanctie op als NWZ wat dit betreft niet aan die 
voorgenomen verplichting voldoet. 

8. Compensatie van bomen ouder dan 50 jaar, en veel zijn zelfs meer dan 80 of 100 jaar, kan onmogelijk 
dezelfde ecologische waarde genereren als van het huidige bos. Compensatie zou volgens een 
contract tussen NWZ en gemeente moeten plaatsvinden op het terrein van NWZ. Dit is onwenselijk 
en publiekrechtelijk onaanvaardbaar aangezien dat terrein niet openbaar is en het dus nooit 
1:1-compensatie van een openbaar stadspark kan worden. Het zou dan slechts een verrijking 
inhouden van het privé-bedrijfsterrein van het ziekenhuis. En dat allemaal op kosten van de 
belastingbetaler, die hiervoor een stuk openbaar stadsbos heeft moeten inleveren.

9. Een dergelijk groot vernieuwbouwplan in een kwetsbare omgeving als de Alkmaarderhout kan niet 
gestart worden zonder grondig onderzoek naar de gevolgen voor de omgeving en de natuur. Dit in de 
vorm van een milieu-effectrapportage. Daarbij dient ook de complexe verkeerssituatie gewogen te 
worden.
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Hieronder de volledige zienswijze:

Voorwoord
Ruim vierhonderd jaar geleden werden de eerste bomen geplant van de Alkmaarderhout. Het was in 
de tijd van de Tachtigjarige Oorlog, de oprichting van de VOC en de geboorte van Rembrandt van Rijn. 
Dichterbij werd in die roemruchte 17e eeuw begonnen met het droogleggen van de Beemster (1612), 
de Purmer (1622), de Schermer (1634), de Wormer (1626) en de Heerhugowaard (1626). Kortom: de 
Alkmaarderhout is een historisch park, waar we al meer dan vier eeuwen trots op mogen zijn . In de 
loop der tijd zijn er vele bedreigingen geweest. Toch heeft het park in verschillende gedaanten stand 
gehouden, net als de Haarlemmerhout. Maar de toekomst ziet er somber uit...

Respect voor de natuur en de (inmiddels bewezen) helende uitwerking van groen op de mens heeft er 
eeuwen lang voor zorggedragen dat de Hout kon bloeien en groeien en een onderdak kon bieden aan vele 
soorten planten, insecten, vogels en zoogdieren. Maar met de komst van het ziekenhuis begin vorige eeuw 
is dit veranderd. Inmiddels heeft Noordwest Ziekenhuisgroep (NWZ) zo’n 8 hectare grond in gebruik. Dit 
gebied wordt ingenomen door gedeeltelijk afgeschreven gebouwen, een door NWZ sterk verwaarloosd 
Rijksmonument (Westerlicht), een groot parkeerterrein, een parkeergarage, een zusterflat, de historische 
Cadettenschool, bestrating, een fietsenstalling, noodvoorzieningen, vijvers en groen, etc. Om aan de 
moderne eisen te voldoen, zo zegt NWZ, moet spoedig geïnvesteerd worden in nieuwbouw, gericht op 
de toekomst. Op zich kan iedereen dat begrijpen en de ingestelde Klankbordgroep heeft zich unaniem 
met dat uitgangspunt verenigd. Maar dat dit ten koste moet gaan van de Alkmaarderhout, in dit geval 
specifiek de Westerhout, het meest natuurlijke deel van het park, is onaanvaardbaar. De door de gemeente 
ingestelde Klankbordgroep, waarvan Stichting Red de Hout deel uitmaakt, heeft dit in een brandbrief 
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d.d. 29-06-2017 aan NWZ, het college van B & W en de gemeenteraad laten weten. De Klankbordgroep 
vindt dat de knellende procedure, het gevolg van een geheime afspraak tussen gemeente en NWZ in 2015 
(zie: vaststellingsovereenkomst Stichting Noordwest Ziekenhuisgroep en de gemeente Alkmaar d.d. 08-
07-2016), ervoor zorgt dat er onvoldoende zorgvuldig gewogen kan worden tussen het maatschappelijk 
belang van een goede zorginstelling in de regio en de belangen van de burgers, vertegenwoordigd in de 
Klankbordgroep. De Klankbordgroep is gedurende het korte traject onvoldoende geïnformeerd door NWZ 
en gemeente, een mening die, zo is onze ervaring, gedeeld wordt door de onafhankelijk voorzitter van de 
Klankbordgroep. En dit is extra wrang aangezien dit bouwproject het grootste is dat de regio ooit heeft 
gezien. Zoiets kan niet even snel afgeraffeld worden en het mag volgens de Klankbordgroep ook niet zo zijn 
dat een door de gemeente als cultuurmonument bestempelde Alkmaarderhout daarvoor opgeofferd wordt. 
Alleen een zorgvuldige procedure, zonder knellende afspraken en contracten tussen gemeente en NWZ, 
kan dat borgen. Hierbij moet nadrukkelijk vermeld worden dat de gemeente die vaststellingsovereenkomst 
ondanks herhaalde vragen uit de Klankbordgroep niet openbaar wilde maken. Pas toen Stichting Red de 
Hout een WOB-verzoek indiende kwamen de stukken beschikbaar (waarbij wij niet kunnen controleren of 
we werkelijk alles gekregen hebben…).

Inspraakprocedure onduidelijk en onzorgvuldig
Het ontwerp-bestemmingsplan maakt de kap van 5.900 vierkante meter oppervlakte monumentaal bos 
mogelijk. Dit is echter exclusief allerlei onduidelijke extra’s, zoals de aanrijroute van de ambulances, 
de parkeervoorzieningen en de bufferzone om het nieuw te bouwen ziekenhuis. Het is mistigheid troef 
aangezien NWZ nog altijd geen concreet bouwplan heeft kunnen overleggen met een heldere invulling. 
Er is ook geen nog geen architect gekozen. Ondertussen rijdt de proceduretrein hard door. Doordat NWZ 
in de geheime vaststellingsovereenkomst met de gemeente heeft bedongen dat de hele planologische 
procedure vóór 1 februari 2018 afgerond moet zijn staat niet alleen de Klankbordgroep onder druk. Ook 
de gemeente moet zich tot het uiterste inspannen om de afspraken na te komen. Dit heeft onder andere 
tot gevolg dat het ontwerp-bestemmingsplan in juli 2017 ter inzage is gelegd, een maand waarin veel 
mensen al op vakantie zijn of zich daarop voorbereiden. Ook dit bevordert de zorgvuldigheid niet, vooral 
als we in aanmerking nemen dat het eigenlijk in mei 2017 ter inzage gelegd zou worden en het hier een 
buitengewoon groot en ingrijpend plan betreft in het hart van Alkmaar.

Wij vragen u, vanwege de onaanvaardbare druk die op het proces staat, om het plan te schorsen zodat 
alsnog een normale participatie kan plaatsvinden en alternatieve plannen van de Klankbordgroep 
serieus gewogen kunnen worden.

Geschiedenis en achtergronden… 
Een klein stukje geschiedenis en wat achtergronden zijn nodig om te schetsen hoe wij met z’n allen in 
dit juridische moeras en deze semantische haarkloverij terecht zijn gekomen .

Vele jaren al is het ziekenhuis op zoek geweest naar een geschikte locatie voor de nieuwbouw. En er 
was altijd haast, net als nu. Steeds als er een plek gevonden was werd die door de gemeente Alkmaar 
afgewezen. De frustratie hierover liep uiteindelijk hoog op waardoor NWZ uiteindelijk besloot om naar 
Heerhugowaard te vertrekken. In Alkmaar brak vervolgens een politieke rel uit en er sneuvelde een 
wethouder. Het moge duidelijk zijn dat dit inmiddels een beladen dossier is.
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Al die tijd stond op de website van NWZ uitgebreid beschreven waarom de Hout totaal ongeschikt 
was als locatie voor de vernieuwing. Hiermee leek de kous af. Maar de gemeente Alkmaar wilde de 
prestigieuze voorziening niet zomaar laten lopen, dus werd in het geheim alsnog druk onderhandeld. 
De tijd verstreek en kennelijk was de haast dus relatief. Ondertussen zag NWZ in dat alle ziekenhuizen 
in de toekomst kleiner worden en dat een logistiek goed gelegen plek in Heerhugowaard mogelijk 
toch iets te ambitieus was. Bovendien, zo zegt NWZ nu, zouden de kosten in Heerhugowaard te 
hoog uitpakken. De geheime onderhandelingen gingen door en niet zonder succes (zie de eerder 
genoemde ‘vaststellingsovereenkomst’). Daarin krijgt het ziekenhuis alle ruimte om een deel van de 
Alkmaarderhout te kappen en als de gemeente de zaak niet tijdig rond krijgt kan NWZ zonder sancties 
ontsnappen… Daarmee heeft de procedure – u kunt dat begrijpen – een valse start gekregen. Wij zijn 
hierdoor mogelijk genoodzaakt straks het hoogste rechtsorgaan te vragen om in te grijpen, zodat een 
zorgvuldige weging tussen de vele belangen kan plaatsvinden. Tenzij u de procedure stopzet.

Alkmaar kent belangengroeperingen met veel ervaring, kennis en goede wil om tot een oplossing te 
komen, zoals de Historische Vereniging Alkmaar (HVA), erfgoedstichting Adapt en Stichting Animo 
(de gezamenlijke milieuorganisaties). Met hen en een aantal direct omwonenden hebben wij in de 
Klankbordgroep getracht greep te krijgen op de onsamenhangende en verwarrende (dit zijn ook de 
woorden van de voorzitter van de Klankbordgroep) informatie die het ziekenhuis keer op keer verstrekte. 
Dat is – helaas – niet gelukt. Alkmaar heeft burgerparticipatie hoog in het vaandel staan, maar deze hele 
gang van zaken toont aan dat woorden kennelijk iets anders zijn dan daden. Wij maken hier bezwaar 
tegen.
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Alternatieve 0-variant heeft steun Klankbordgroep
De Klankbordgroep heeft zich vertrouwensvol en pro-actief opgesteld in het proces en heeft helder 
aangegeven dat de historische Alkmaarderhout veel mensen aan het hart gaat. Daarom hebben we 
als Klankbordgroep vanaf het begin van de procedure gevraagd (januari 2017) om een bouwvariant 
waarbij geen bomen gekapt behoeven te worden (de zogeheten 0-variant). NWZ bleef echter vage 
plannen presenteren die daar totaal niet mee strookten. Nadat de druk was toegenomen zegden zowel 
de bouwdirecteur van NWZ als de architect toe met een 0-variant te zullen komen. Maar deze kwam 
nooit. In juni 2017 was de spanning al enigszins opgelopen tussen de leden van Klankbordgroep, 
NWZ en gemeente. Van lieverlee hebben leden van de Klankbordgroep vervolgens zelf een 0-variant 
gemaakt. Het voortouw hierin werd genomen door Stichting Animo. Dit alternatief wordt gesteund 
door alle Klankbordgroep-leden. Adapt heeft bovendien nog een eigen 0-variant ingediend. Maar beide 
alternatieven zijn afgewezen op tot nu toe nog altijd onduidelijke gronden. Dit is onacceptabel.

NWZ heeft alle troeven in handen
De Klankbordgroep-voorzitter heeft tijdens de voorlaatste vergadering, d.d. 03-06-2017, drie dagen voor 
de start van de ontwerp-bestemmingsplanprocedure, aangegeven dat het ziekenhuis zijn belofte niet 
is nagekomen om zelf met een 0-variant te komen. Aanvankelijk ontkende de bouwdirecteur van NWZ 
dat in alle toonaarden, maar zijn ontkenning bleek onhoudbaar aangezien de hele Klankbordgroep zich 
daarbij tegen hem keerde. Zijn houding is echter verklaarbaar als we zien hoe het geheime contract in 
elkaar zit. NWZ heeft letterlijk alle troeven in handen gespeeld gekregen van de gemeente Alkmaar, die 
blijkbaar koste wat het kost het ziekenhuis terug naar de stad wilde halen. De democratie heeft daarbij 
het onderspit gedolven. 

In de eerder genoemde brandbrief, ondertekend door alle leden van de Klankbordgroep, stellen we een 
aantal vragen en we willen schriftelijk antwoord. NWZ heeft er in het geheel niet op gereageerd (deze 
brief is al in uw bezit en wij kunnen hem desgewenst nogmaals overleggen). Ook hieruit blijkt dat NWZ 
ons als participanten niet serieus neemt. De gemeente Alkmaar heeft slechts kort mondeling gereageerd. 
Wij wensen alsnog schriftelijk antwoord op deze vragen van beide organisaties.

Misschien is de Klankbordgroep te lang goed van vertrouwen geweest. Zo verwijzen wij ook graag naar 
de brief van NWZ, d.d. 08-03-2017, waarin dezelfde bouwdirecteur nog stelt dat NWZ aanmerkelijk 
minder van het parkbos denkt nodig te hebben dan gevraagd. Het lijkt er dan even op dat NWZ meedenkt 
met de Klankbordgroep en de Hout intact zal laten. Maar al snel wordt duidelijk dat het slechts een 
tactiek is: NWZ heeft gewoon van begin af aan bewust een veel groter stuk van het bos gevraagd en doet 
nu wat terug om de weerstand weg te nemen. Dit gevoel leeft in de hele Klankbordgroep. Bovendien 
wordt nu ook nog de Crisis- en Herstelwet uit de hoge hoed getoverd. Wij maken hier bezwaar tegen. 
Deze ingrijpende vernieuwbouw mag niet plaatsvinden zonder de gevolgen van 17 jaar slopen en (ver)
bouwen in een zeer gevoelig gebied via een milieu-effectrapportage in kaart te brengen. Ook van belang 
voor de patiënten, aangezien het ziekenhuis tijdens de werkzaamheden doordraait.
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Alternatieve 0-variant, gemaakt door een specialist
Stichting Animo heeft het reeds genoemde alternatief, waarbij de Hout wordt gespaard, laten maken 
door dhr. Erik Koopmans, de bouwcoördinator die de vorige uitbouw van het toenmalige MCA (nu NWZ) 
heeft gerealiseerd en daarvoor zelfs een lintje heeft gekregen van de gemeente Alkmaar. Koopmans heeft 
ook elders in Nederland ruim een dozijn ziekenhuizen gebouwd en verbouwd. Hij is een expert en zijn 
alternatief is dus realistisch en vanuit ervaring en kennis van zaken tot stand gekomen. NWZ wijst het 
systematisch en met slecht onderbouwde argumenten af. Een van de hoofdargumenten is dat er langere 
looplijnen ontstaan en dat dat seconden kan schelen en kan uitmaken of een patiënt het al of niet 
haalt. Nu leven wij als Klankbordgroep enorm mee met de belangen van de patiënt, maar als díe zorg 
vanaf het allereerste begin van NWZ inderdaad zo groot was geweest dan had men zich nooit moeten 
laten verleiden af te zien van de locatie Heerhugowaard of een van de andere goed bereikbare locaties 
in Alkmaar. Het ziekenhuis blijft nu in een moeilijk bereikbare binnenstad. Uit recent wetenschappelijk 
onderzoek blijkt dat de steden in Nederland, en zeker in het westen, in de nabije toekomst verder zullen 
dichtslibben. Daar komt bij dat de logistiek buiten het ziekenhuis sowieso meer tijd kost dan strikt 
noodzakelijk, vooral als elke seconde telt. En een traumahelikopter kan/mag er niet landen. Als het 
echt spoed heeft dan gaan er kostbare seconden verloren met het vliegen naar een ander ziekenhuis of 
met het landen bij het AZ-voetbalterrein en het overhevelen van de patiënt op een ambulance… Deze 
argumenten heeft NWZ zelf in het verleden ook aangegeven tegen nieuwbouw in de Hout (wij kunnen die 
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stukken overleggen). Dus als men doorzet op de huidige locatie dan is het argument dat elke seconde 
telt niet zwaarwegend genoeg. NWZ kan bovendien niet hard maken dat er eventueel slachtoffers zullen 
vallen als ons alternatief uitgevoerd wordt. Hier wordt de machtspositie van, en het sentiment rondom 
een maatschappelijk belangrijk bedrijf als een ziekenhuis uitgebuit om de zin door te drijven. Op andere 
plekken in Nederland zijn eerder zogeheten ‘lean’-ziekenhuizen gebouwd, compact, efficiënt en flexibel. 
Dat kan in Alkmaar ook zonder de Hout aan te tasten. Op het eigen terrein is ruimte genoeg.

Is het verkeer in algemene zin een probleem, zoals hierboven aangegeven, lokaal is het een heel 
zwaar onderschat element. Trein- en busstation zijn relatief ver weg en parkeren is al jaren een bron 
van zorg. Dit heeft veel kwalijke gevolgen voor de Hout vanwege de sterk toegenomen verkeersdruk 
de afgelopen jaren. In de plannen wordt dit allemaal niet concreet uitgewerkt. Gaandeweg zullen er 
waarschijnlijk oplossingen bedacht worden en daarbij is er geen enkele garantie dat dit niet ook ten 
koste gaat van de Hout. En er is een groot spanningsveld in verband met de verschillende categorieën 
gebruikers van het gebied. Het stadsbos, met voorzieningen als een grote hertenkamp, is een oase voor 
recreanten, rustzoekers, sporters, opa’s en oma’s met kleinkinderen, noem maar op. Ook zijn er twee 
begraafplaatsen nog altijd actief en er komt een hotel dichtbij. Dat moet straks allemaal de ruimte 
delen met de ambulances van het ziekenhuis. Als Klankbordgroep hebben we – gezien de druk van de 
procedure – onvoldoende goed mee kunnen denken over deze kwestie. Bij zo’n megaproject moet er 
een oplossing komen die gedragen wordt door het leeuwendeel van de Klankbordgroep. Anders heeft 
het geen enkele zin gehad deze in te stellen. Kortom: terug naar de tekentafel in plaats van de procedure 
rond het bestemmingsplan doorzetten!

Participatie
Het college van B & W probeert de indruk te wekken in zijn participatienota en in de communicatie met 
de raadsleden dat alles soepel is verlopen. Niets is echter minder waar. B & W heeft, om de raadsleden te 
overtuigen, creatief gewinkeld in het verwarrende en onduidelijke participatieproces. De gemeenteraad 
heeft daarmee een verkeerd beeld gekregen van onze wensen. Het frustrerende is dat ook de raad 
feitelijk niet meer terug kan aangezien alle partijen, behalve GroenLinks, het geheime contract hebben 
ondertekend dat het college hen in 2016 heeft voorgelegd. Met deze hele gang van zaken wordt het 
vertrouwen in het openbaar bestuur ernstig geschaad. De hele Klankbordgroep is zeer ontevreden over 
deze gang van zaken (zie de eerder genoemde brandbrief).
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Natuuronderzoek (algemeen)
In dit onderdeel reageert Stichting Red de Hout op het door de gemeente en de Noordwest 
Ziekenhuisgroep (NWZ) gepresenteerde ‘Natuuronderzoek ziekenhuis Alkmaar’, gemaakt door 
ingenieursbureau Sweco, onder toezicht van ing. D. van der Veen van dit bedrijf. Het ‘Natuuronderzoek 
ziekenhuis Alkmaar’ maakt onderdeel uit van de bestemmingsplanwijziging ten behoeve van 
het ziekenhuis. Wij menen dat het natuuronderzoek onzorgvuldig is uitgevoerd. Dit is mede het 
logische gevolg van de hiervoor omschreven gebrekkige, verwarrende en veel te snel doorlopen 
bestemmingsplanprocedure. Ingenieursbureau Sweco heeft op basis van slechts een zogeheten 
Quick-scan op 2 (!) dagen, in de maanden december en februari, als de natuur in volle rust is, direct al 
geconcludeerd dat er vanuit natuuroogpunt geen bezwaar is tegen de bouwplannen van NWZ. Hiermee 
voelen wij ons als stichting en als lid van de Klankbordgroep niet serieus genomen. Zo’n Quickscan 
bestaat, naast een kort bezoekje op een verkeerd moment, vaak uit niets meer dan het raadplegen van 
enkele databases. Of de Westerhout een samenhangend, uniek oud stadsbos is, dat in deze vorm vrijwel 
nergens in Nederland (en ver daarbuiten) voorkomt, doet er kennelijk niet toe. Het gaat er slechts om 
te onderzoeken of op basis van de wetgeving er soorten voorkomen die een spaak in het wiel kunnen 
steken. Het is overduidelijk voorgekleurd in wat het doel is. Het feit dat het stadspark niet onder Natura 
2000 valt of onder de Boswet doet aan haar waarde niets af. Unieke situaties als deze zijn gewoon slecht 
geregeld in Nederland en vallen daarom ten onrechte buiten de boot. De Europese wetgever denkt daar 
mogelijk anders over gezien de vele beschermde soorten dieren die in het gebied leven.

Maar zo ver hoeft het niet te komen. In de jaren 70 van de vorige eeuw is beloofd nooit meer een aanslag 
te zullen plegen op de Hout. Belofte maakt schuld. En die wordt groter door de publicatie in 2017 van het 
Groenbeleidsplan Alkmaar 2017-2027 met de titel ‘De kracht van groen’. Het kappen van een flink stuk 
van het stadsbos past daar niet in, daarvan zouden wij u niet moeten hoeven overtuigen.

Met nadruk moet vermeld worden dat de gemeente Alkmaar zelf “geen recente en relevante 
onderzoeksgegevens heeft van de Westerhout”, zo deelt een ambtenaar ons desgevraagd d.d. 21-
07-2017 via e-mail mee. Dit betekent dat de gemeente voor haar wettelijke zorgtaak dan geheel 
afhankelijk is van de informatie die Sweco levert, een ingenieursbureau dat het onderzoek uitvoert in 
opdracht van de meest belanghebbende partij, te weten NWZ. Sweco, zo blijkt verderop in dit stuk, 
kan niet als onafhankelijk worden bestempeld. Wil de gemeente haar wettelijke taken in het kader 
van de Wet Natuurbescherming op dit punt goed kunnen uitvoeren dan zou zij op zijn minst zelf over 
de juiste gegevens moeten beschikken of die moeten verzamelen via een 100 procent onafhankelijke 
bron. Daarom vragen wij u met klem alsnog een natuuronderzoek te laten uitvoeren door een 
onafhankelijk ecologisch adviesbureau.

‘Bronnen’ bevestigen de rijkdom van de Hout
Het is in dit verband extra triest en krom dat Sweco bronnen aanhaalt als de KNNV, Sovon, Ravon 
en de Alkmaarse Vogelwerkgroep, omdat die juist bevestigen dat de Alkmaarderhout een belangrijk 
ecologisch parkbos is. Of Sweco noemt websites die zonder nadere achtergrondinformatie of context 
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volkomen nutteloos en waardeloos zijn in dit verband. Sweco haalt bovendien bronnen aan die niet al te 
betrouwbaar zijn, zoals www.florafaunacheck.nl, een gratis database van een bedrijf die we – specifiek 
voor dit project – met een gerust hart onbetrouwbaar mogen noemen. Een woordvoerder van het bedrijf 
laat desgevraagd weten dat de informatie daarin uitgaat van een veronderstelling en niet van data uit 
echt ecologisch onderzoek. De officiële Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) is door Sweco niet 
geraadpleegd. De NDFF bundelt, uniformeert en valideert natuurgegevens in Nederland. De gegevens 
brengen in beeld wat er bekend is over de verspreiding van planten- en diersoorten. Er zijn ruim 100 
miljoen waarnemingen in de NDFF opgeslagen.

Onzorgvuldig
Het verbaast ons niet dat Sweco zo heeft gehandeld, aangezien het van dit bedrijf inmiddels algemeen 
bekend is dat het onzorgvuldig is met zijn natuuronderzoeken. Zo werden recentelijk in Amelisweerd 
door Sweco geen dassen gevonden die een snelweg hadden kunnen tegenhouden. De dassen zitten er 
wel en de beheerder weet waar, maar aan die instantie hadden ze het niet gevraagd. Stuitend, en op 
televisie (bij De Monitor van KRO/NCRV) kon de woordvoerder van Sweco er geen goede verklaring voor 
geven… Dit is maar één voorbeeld van het knullige onderzoek dat Sweco op dit terrein doet en van het 
selectief winkelen. Neem daarbij in acht dat de gemeente Alkmaar al jaren een belangrijke opdrachtgever 
– en dus inkomstenbron – voor dit bedrijf is, waardoor aan de onafhankelijkheid getwijfeld mag worden. 

Sweco is ook geen specialistisch ecologisch adviesbureau, het is een ingenieursbureau dat relatief 
goedkope hbo-ecologen inhuurt om dit onderdeel te regelen. In plaats van een uitgebreid en kostbaar 
veldonderzoek worden gratis databases gecheckt. Alleen voor de zwaar beschermde vleermuizen wordt 
wel extra onderzoek gedaan omdat men uiteindelijk toch wel weet dat die nachtdieren goed beschermd 
zijn en roet in het eten kunnen gooien. Dat onderzoek loopt nog, zodat wij er nog geen goede conclusies 
aan kunnen verbinden. Sweco ziet echter voor wat betreft de voorgenomen kap van de oude bomen 
op voorhand geen bezwaren. Dit terwijl helder is dat oude bomen juist broedkolonies bevatten van 
vleermuizen en dat die kolonies doorgaans heel moeilijk te vinden zijn aangezien vleermuizen zich 
uitstekend kunnen verstoppen. Ook is het zo dat vleermuiskolonies door het hele gebied verhuizen. Dat is 
met name van boomkolonie-vleermuizen goed onderzocht. Als dit deel van de Hout gekapt wordt blijven 
er steeds minder plekken voor deze dieren over. Dus alleen al uit voorzorg is kap uit den boze.
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Recent heeft de rechter in Groningen de overheid en Rijkswaterstaat berispt om hun gedrag ten aanzien 
van de beschermde vleermuizen. De rechter verordonneerde dat de gemeente nooit de bomen in een 
park bij de Ringweg had mogen kappen en eiste onmiddellijke compensatie van het verloren gegane 
boomkroonvolume en beval het wegnemen van een reeds geplaatste damwand. Sweco had ook hier 
een vinger in de pap…In Groningen had dit voorkomen kunnen worden als het voorzorgsprincipe uit de 
Wet Natuurbescherming door de gemeente serieus was genomen. Wij eisen dat de gemeente Alkmaar, 
verantwoordelijk voor de goede uitvoering van deze wet, dit principe doorvoert voor de hele Westerhout, 
waar niet alleen zes soorten vleermuizen wonen en foerageren, maar waar ook het enige paartje bosuil 
van de stad is gehuisvest. Compenserende maatregelen kunnen nooit de oude bomen vervangen die 
ervoor gezorgd hebben dat die vleermuizen en de bosuil daar nu leven.

Sweco doet voor NWZ alle onderzoeken in het kader van het bestemmingsplan. Hun onafhankelijkheid 
valt ook daarom te betwijfelen. Vorig jaar werd bekend dat Sweco opdrachtgever Gasunie in Groningen 
naar de mond had gepraat bij een onderzoek naar bodemverzakking. Kort daarvoor had het bedrijf voor 
ruim twintig miljoen euro aan orders gehad voor gasinstallaties. De benadeelde boeren waren boos en 
LTO Nederland was zeer kritisch over het rapport van Sweco, dat oordeelde dat de gaswinning niets met 
de bodemdaling te maken had. Inmiddels weten we beter! Want recent is bekend geworden dat het juist 
wel met de gaswinning te maken heeft. Het hele verhaal is gepubliceerd bij Follow the Money en is tot nu 
toe niet tegengesproken of betwist.

Wij hebben meer voorbeelden waaruit blijkt dat de onafhankelijkheid van Sweco kan worden betwijfeld. 
Indien gewenst kunnen wij die overleggen. Bovendien: het onderzoek van Sweco wordt betaald door 
het ziekenhuis. En ze zeggen niet voor niets: wie betaalt bepaalt. Zoals gezegd is Sweco door de jaren 
heen verstrengeld geraakt met Alkmaar. Ze doen regelmatig onderzoeken en op 20 april 2016 mocht een 
bestuurder van Sweco zelfs de Kaasmarkt openen… De onafhankelijkheid is duidelijk in het geding.

Wij vragen ons af hoe het mogelijk is dat Sweco op basis van een Quickscan al zo snel kon concluderen 
dat de oude bomen die in het gebied staan geen broedkolonies bevatten van bijvoorbeeld de rosse 
vleermuis of de grootoorvleermuis? Het antwoord lijkt voor de hand liggend: die conclusie is uitsluitend 
bedoeld als alibi om opnieuw een stuk van het oudste stadspark van Nederland te kunnen slopen 
ten behoeve van bouwwerkzaamheden van de Noordwest Ziekenhuisgroep. Het is, zacht gezegd, een 
dienend rapport, zodat de voortgang niet belemmerd wordt. En Alkmaar heeft haast vanwege het 
contract met NWZ, dat als een molensteen om haar nek hangt, wat de democratische processen en de 
zorgvuldigheid ernstig in de weg zit.

Het feit dat de sloop van de Hout een zogenaamd tijdelijk karakter heeft, aangezien het nieuwe 
ziekenhuis in de toekomst kleiner wordt, maakt de zaak voor alle burgers die van hun stadspark 
houden des te schrijnender. Zonder sloop van een deel van het park is er al sprake van verlies, want drie 
bouwfasen van in totaal 17 jaar, met alle herrie, stof, dieseldampen, zwaar verkeer en verstoring die 
daarbij komen kijken, is al erg genoeg.
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Wij vragen u derhalve, vanuit onafhankelijkheidsoogpunt, en om elke discussie over integriteit voor te 
zijn, onze eis te ondersteunen dat een onafhankelijk ecologisch adviesbureau het hele jaaronderzoek 
opnieuw doet. Die gegevens dienen dan door dat bureau zelf gepubliceerd worden en niet via het filter 
van Sweco te lopen.

Milieu-effectrapportage
Een milieu-effectrapportage is van levensbelang voor zowel de omwonenden, de bomen in de Hout 
als de ecologie. Het ziekenhuis gaat er prat op dat ze mooi in de Hout gesitueerd zijn, maar dat brengt 
tegelijkertijd de verplichting mee om de impact van dit gigantische bouwplan degelijk te onderzoeken. 
Zelfs als er geen boom gekapt wordt zullen beschermde broedende vogels er hinder van kunnen 
ondervinden. Veiligheidsverlichting en bouwlampen kunnen met name een gevaar zijn voor de 
vleermuispopulatie.

Het oudste stadsbos van Nederland is een bijzonder ecosysteem en uniek voor Nederland qua opbouw 
van boomsoorten, struiken en planten. Onze beschermheer prof. dr. Nico van Straalen kan daarvan 
getuigen, net als andere experts. De Hout heeft er honderden jaren over gedaan om zo evenwichtig en rijk 
aan soorten te worden. De bosuil is – zoals gezegd – het enige paartje van heel Alkmaar. Ook de groene 
specht broedt er, net als talloze andere soorten vogels. De Hout telt zeker zes soorten vleermuizen, die 
allemaal op Europese schaal onder een strikt beschermingsregime van de Habitatrichtlijn vallen. Dit zijn: 
gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, laatvlieger, rosse vleermuis, watervleermuis en gewone 
grootoorvleermuis. Kortom: de zorg- en voorzorgplicht rust zwaar op de schouders van de gemeente.

Voor een meer gedetailleerd inhoudelijk verslag over de (broed)vogelpopulatie en de waarde van het 
stadsbos voor de natuur verwijzen wij naar de zienswijze van de Vogelwerkgroep Alkmaar en Omstreken. 
Deze zienswijze is aan dit document als bijlage toegevoegd.
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Compensatie (algemeen)
Tijdelijk, zo wordt gesteld in het rapport, is meer ruimte nodig om de vernieuwbouw mogelijk te maken. 
Daarvoor moet een deel van het vierhonderd jaar oud parkbos, met hoge natuurwaarden wijken. 
De gemeente zegt een en ander 1 op 1 te zullen compenseren. Maar de natuurwaarden, die in vier 
verschillende eeuwen zijn opgebouwd, zijn in korte tijd onmogelijk te compenseren. Dit deel van het 
bos verkeert namelijk in een zogeheten ecologische climax-stadium, een unieke situatie, die zich vaak 
pas na honderd jaar of meer voordoet. Zoiets is in Nederland – en zelfs daarbuiten – zeldzaam. Het is 
het gevolg van een unieke samenspel tussen oude bomen, bijzondere planten en de dieren die daarvan 
kunnen profiteren. Met name de oude bosgrond speelt hierin een belangrijke rol. Met compensatie is 
zoiets nooit na te bootsen. Verwoesting van deze oude bosgrond, met alles erop, erin en eraan, is een 
gruwelijke ecologische kapitaalvernietiging, die niet valt te rijmen met alle duurzame doelstellingen die 
de gemeente zich stelt in al haar (recente) nota’s en rapporten. Het is aan toekomstige generaties niet uit 
te leggen dat een dergelijk prachtig bos, waar jaarlijks honderdduizenden mensen van en in genieten en 
waaraan miljoenen worden verdiend (dit aantal blijkt uit recent NIPO-onderzoek van de Provincie Noord-
Holland), voor een ‘tijdelijk ruimtebeslag’ moet worden opgeofferd. Wij vinden de term ‘tijdelijk’ in dit 
verband dan ook ronduit misleidend.

Vaststellingsovereenkomst 
In de eerder genoemde vaststellingsovereenkomst staat (onder lid 2.) dat de vernieuwbouwsituatie 
‘tijdelijk’ 33.000 vierkante meter zal bedragen, maar dat het in het eindstadium circa 25.000 vierkante 
meter zal zijn. Voor dat tijdelijke aspect mag (onder lid. 2.3) 8.000 vierkante meter van de Westerhout 
worden benut. Na afronding van de eerste fase zal 2.000 vierkante meter worden gecompenseerd op de 
hoek Wilhelminalaan/Metiusgracht (onder lid. 2.4).

Aangezien de plannen van het ziekenhuis nog volkomen duister zijn en er zelfs nog geen concrete 
invulling van het Masterplan of het Plan van Eisen ligt, is dit totaal onzeker. Er is geen enkele borging 
dat die compensatie er komt, want de flat die nu op die plek staat wordt nog altijd bewoond en over de 
status van dat gebouw wordt ook nog getwist. Bovendien sluit die compensatie totaal niet aan op het 
aaneengesloten deel van de Westerhout. Sterker: het bevindt zich aan de andere kant van het gebouw 
en ligt aan drukke toevoerwegen. Als het al doorgaat is het een stukje schaamgroen dat absoluut niet 
gezien kan worden als serieuze compensatie. Voor de dan inmiddels vanwege de kap ongetwijfeld 
verjaagde bosuil is het sowieso ongeschikt. Bosuilen verblijven jaarrond in het oude bos. Ze houden 
niet van compensatiesprietjes op een druk kruispunt. Ook de vleermuizen zullen daar geen voordeel 
van hebben. Bovendien is in de Klankbordgroep deze plek mogelijk gemarkeerd als potentiële inrit van 
het ziekenhuisterrein of als plek om een parkeervoorziening te treffen. Deze gedachten zijn besproken 
in de Klankbordgroep. Het compensatie-idee van gemeente en NWZ rammelt aan alle kanten omdat er 
geen tijd is geweest dit zorgvuldig uit te werken. Alleen daarom al dient de procedure stopgezet en het 
nieuwe bestemmingsplan afgewezen te worden. De gemeente laat zo zien dat ze haar zorgplicht en haar 
voorzorgplicht, zoals omschreven in de Wet Natuurbescherming, niet serieus neemt.
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Bovendien conflicteert veel uit de onderliggende vaststellingsovereenkomst met het ontwerp-
bestemmingsplan. Het is voor de participanten niet helder hoe krachtig het contract het 
ontwerpbestemmingsplan kan overrulen.

Oude bomen
In hetzelfde stuk (onder lid. 2.4) wordt gezegd dat de compensatie mag gaan om een ‘onverharde 
parkachtige groene invulling’. Die omschrijving heeft niets te maken met de ook beloofde 
1:1-compensatie. Het gaat niet alleen om groen, het gaat om compensatie van het verlies aan kwaliteit 
(waaronder monumentale bomen, waarvan vele meer dan honderd jaar oud). Hoewel de leeftijd van 
bomen moeilijk is in te schatten kan op basis van omgewaaide exemplaren in de Hout vastgesteld 
worden hoe oud de andere, even dikke bomen zijn. Een boominspecteur van Staatsbosbeheer (dhr. 
J. Pater, ook auteur van bomenboeken) heeft de ringen van zo’n omgewaaide boom geteld. Die eik 
was maar liefst 125 jaar oud, terwijl hij niet uitzonderlijk dik was. Een foto van de jaarringen is – indien 
gewenst – beschikbaar. Volgens Sweco’s onderzoek staan er nauwelijks bomen van die leeftijd, maar dit 
geval bewijst keihard het tegendeel.

Navraag bij Groenadvies Amsterdam, betrokken bij de ‘Boomeffectanalyse Alkmaarderhout’ (in 
opdracht van Sweco) bevestigt desgevraagd dat het buitengewoon moeilijk is om de leeftijd van 
bomen exact vast te stellen zolang ze nog leven. Boominspecteur J. Pater voegt hier aan toe dat ook de 
gezondheidstoestand van oude bomen nagenoeg niet is te bepalen. Eiken met biefstukzwammen aan de 
voet kunnen daarmee honderden jaren oud worden. Ook holtes in eiken blijken weinig effect te hebben 
op hun gezondheid. In Duitsland, zo valt uit het boek ‘Riesige Eichen’ van J. Pater (320 pag., uitgeverij 
Kosmos) op te maken dat eiken makkelijk vier- tot vijfhonderd jaar oud kunnen worden als ze in een 
gezonde omgeving staan, zoals de Hout.

Geen enkele borging
Compensatie mag (onder lid. 2.4 van het contract tussen NWZ en gemeente) ook plaatsvinden op het 
eigen terrein van het ziekenhuis nadat alle fasen zijn afgerond (dus na 17 jaar verbouwen en bouwen). 
In de tussentijd zijn er ongetwijfeld vele nieuwe politieke coalities geweest die ervoor kunnen zorgen 
dat deze eis nooit gegarandeerd gerealiseerd wordt. Er is geen enkele borging en er worden geen 
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sancties gesteld. Bovendien is compensatie op het ziekenhuisterrein geen openbaar groen. Het bezwaar 
hiertegen is helder en krachtig: ziekenhuizen zijn bedrijven, weliswaar met een maatschappelijk 
functie, maar niettemin bedrijven die winst moeten maken. Het uithollen van de Hout ten gunste van de 
verfraaiing van het ziekenhuisterrein, met als doel compensatie van openbaar groen, is publiekrechtelijk 
onaanvaardbaar.

In dezelfde vaststellingsovereenkomst staat (onder lid. 3.7) dat het contract voorziet in de mogelijkheid 
om de bestemming ‘maatschappelijk/medisch’ te verbreden, ten gunste van de stichting NWZ. Dit betreft 
woningbouw in het verlengde van de Metiusgracht, zo staat er, en het betreft ‘gemengde functies’ op het 
eigen terrein. Je kunt het ook lezen als: ‘Projectontwikkeling op eigen terrein is mogelijk.’ Dus hoe meer 
NWZ nu van de Hout afsnoept, hoe meer ruimte er overblijft voor winstgevende projectontwikkeling.

Geen rechtszekerheid
Bovenstaande conflicteert met het idee de bomen uit de Hout op het eigen terrein te compenseren, 
zoals zowel in de vaststellingsovereenkomst als in het ontwerpbestemmingsplan staat. Het geeft 
de omwonenden en andere belanghebbenden geen enkele (rechts)zekerheid. Vooral ook als het 
monumentale bomen betreft, want die hebben bij overplaatsing – als dit bij bepaalde soorten al mogelijk 
is – wel behoorlijk wat ruimte nodig. Sterker: er staat ook dat het contract (onder lid. 3.4) flexibel is. Dit 
betekent dat er voor de compensatie totaal geen zekerheid kan worden gegeven, want men laat de hele 
invulling afhangen van de ontwikkelingen van dat moment. En dat is weer in tegenspraak met de in het 
ontwerpbestemmingsplan genoemde ‘Kaders groencompensatie’.  
In stap 2, zoals die wordt genoemd, gaat men uit van het verplanten van de monumentale of waardevolle 
bomen uit de Hout. Hier wordt genuanceerd over gesproken in dat stuk. Dat is mooi, maar bomen 
van tussen de tachtig en honderd jaar oud, die in een bos staan met verstrengelde wortels, zijn niet 
eenvoudig verplaatsbaar en als je het al gaat proberen dan richt je onder de andere bomen eromheen 
meer schade aan dan dat je goed doet. Bovendien vereist zoiets jaren van voorbereiding bij oude bomen.

Tijdelijk verplanten vrijwel onmogelijk
Ook wordt in de stukken gesproken over een tijdelijk verplanting als er eventueel nog geen ruimte is op 
het ziekenhuisterrein. Hier gaat het ernstig mis. Oude bomen kunnen dat al helemaal niet aan. Eiken van 
hoge leeftijd gaan dan dood en beuken mogen feitelijk niet solitair komen te staan, want dan verbranden 
ze door lichtval op de schors (bron: o.a. boominspecteur/auteur J. Pater). De meeste monumentale 
bomen ter plekke zijn eiken en beuken. Als Sweco het onderzoek goed had gedaan en voldoende kennis 
van zaken had gehad, dan was dit aspect nadrukkelijk naar voren gekomen en was de gemeente hier 
goed over voorgelicht. Nu wordt de indruk gewekt dat het allemaal met verplanten en compensatie wel 
goed zal komen, maar feitelijk is dit praktisch onmogelijk. En als het fout gaat is er geen enkele sanctie, 
geen enkele borging dat er bomen van hetzelfde kaliber en dezelfde kroonomvang terug zullen komen. 
De natuur is vrijwel altijd de sluitpost en op het moment dat er iets gecompenseerd moet worden is er 
geen geld meer voor of zijn er gewijzigde omstandigheden. Niet kappen is dus de beste optie. Mocht 
men het hele plan toch willen doorzetten, dan eisen wij compensatie vooraf, waarbij de kwaliteit van het 
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areaal terug te planten bomen gelijk dient te zijn aan het verloren gegane boomkroonvolume. Ook de 
boomsoorten dienen overeenkomstig de verloren gegane soorten te zijn.

Een ecologisch adviesbureau van naam en faam kan hiervoor wel een geschikt plan opstellen.

Voldoende voorbereidingstijd en controle…
In het Bestemmingsplan Noordwest Ziekenhuis Alkmaar, Ontwerp BP00140-0201 van 7 juni staat onder 
5.10.2.1 dat verplanting alleen plaatsvindt als er voldoende voorbereidingstijd is. Uit het voorgaande is 
duidelijk geworden dat als deze hele procedure al ergens door gefrustreerd wordt dan is het wel de factor 
tijd, aangezien gemeente en NWZ een knellend contract hebben afgesloten en NWZ in 2019 wil beginnen. 
Die clausules over verplanting zijn mooi voor de bühne, maar in de praktijk betekent het dat de oude 
bomen zullen sneuvelen. De bomen waar we het hier over hebben worden in Duitsland gekoesterd om 
hun hoge leeftijd en zouden ook een zwaar beschermde status hebben (bron: J. Pater). Door het zowel in 
de vaststellingsovereenkomst als in het ontwerp-bestemmingsplan allemaal heel handig te formuleren 
kunnen de contractanten straks alle kanten uit en moeten we lijdzaam toezien hoe de oudste reuzen van 
Alkmaar tegen de vlakte gaan en voorgoed verdwijnen.

Verder spreken de stukken (onder 5.10.2.1) over de te compenseren oppervlakte. Die dient, zo staat er, 
tenminste even groot te zijn als de gevelde oppervlakte. Wie gaat dit meten na 17 jaar…? En wat zijn 
dan de sancties als dat niet gebeurt? Daarover wordt niet gesproken. Ook, zo zegt het stuk, moet de aan 
te brengen herbeplanting in redelijke verhouding staan tot het tenietgedane. Uit voorgaande betoog is 
al duidelijk geworden dat dit ten ene male onmogelijk is aangezien het oude bomen betreft met grote 
ecologisch waarde. Oude eiken binden bijvoorbeeld honderden insecten aan zich, mede vanwege de 
knoestigheid en de gespleten schors, etc., om over het rijke bodemleven rondom een forse eik maar 
niet spreken. Jonge eiken hebben die kwaliteiten nog niet. De aangerichte schade die bij verplanting 
altijd ontstaat in het wortelstelsel heeft ook weer heel veel tijd nodig om te herstellen. Zelfs de volgende 
generatie Alkmaarders zal dit niet meer meemaken. Dat is dus geen compensatie zoals in redelijkheid 
geëist mag worden. Ook het volume van de boomkronen dient gecompenseerd te worden, anders kun je 
sowieso niet spreken van 1:1.
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Voor een eik van circa 100 jaar zijn zeker 35 tot 50 jonge eiken nodig om datzelfde volume te halen. Die 
jonge eiken zijn peperduur en ecologisch evengoed nog lang niet in staat de oude bomen te vervangen. 
Kortom: niet kappen is pure winst. Sterker, als niet kappen wordt gecombineerd met een compact 
bouwplan en een verdere versterking van de Hout dan snijdt het mes aan twee kanten en krijgen NWZ 
en Alkmaar de ‘healing environment’ die men wil. Een echte win-win-situatie. Wij willen daar in de 
Klankbordgroep graag over brainstormen, maar de huidige procedure maakt dit onmogelijk. Mogen wij 
ervan  uitgaan dat u als gemeentebestuur hierop spoedig bijstuurt?

Natuur versus landschapsarchitect…
Voorts wordt bij de herinrichting van het groen op het terrein van NWZ (onder 5.10.2.3) een 
landschapsarchitect opgevoerd die ervoor moet zorgen dat een en ander de juiste groene uitstraling 
krijgt. Ook uit deze passage blijkt dat gemeente en ziekenhuis onder leiding van Sweco niet begrijpen dat 
een ecologisch rijk bos iets anders is dan mooi landschappelijk groen. De verrijking van het eigen terrein 
van zorgbedrijf NWZ is een zaak die alleen hen aangaat. Het stadsbos kan niet op hun terrein vervangen 
en vormgegeven worden door een landschapsarchitect. Dat is net zoiets als een verpleegkundige 
vragen om bij mensen een hersenoperatie uit te voeren. Het zijn totaal verschillende werkvelden en 
specialisaties. En compensatie op het eigen terrein is ook geen compensatie voor de inwoners van 
Alkmaar. Het ziekenhuisterrein is misschien wel open, maar het is niet openbaar als NWZ dat niet wil. 
Natuurliefhebbers worden nu al regelmatig weggestuurd door de bewaking als ze met een batdetector 
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op zoek zijn naar vleermuizen op het grondgebied van NWZ. Zelfs een onderzoeker van Sweco is dat 
vorig jaar overkomen, terwijl deze vleermuisspecialist heel duidelijk aangaf dat het een onderzoek is op 
verzoek van NWZ zelf… Indien gewenst kunnen wij de naam van deze onderzoeker produceren, zodat u 
uit eerste hand kunt vernemen of dit klopt.

Het verplanten, zoals voorgesteld, van onder andere de inmiddels niet meer beschermde daslook is een 
risicovolle onderneming, zelfs als, zoals het onderzoek voorstelt, een ecoloog daarvoor een geschikte 
locatie aanwijst. De planten zijn tot een climaxstadium gekomen in samenhang met de bomen en 
struiken. Na verplanting is de kans op uitdroging van de grond groot en zullen veel planten kunnen 
sterven, waardoor ook weer veel insecten voedsel verliezen, met als cascadisch effect dat ook de 
vleermuizen eronder gaan lijden. Zij zijn namelijk geheel afhankelijk van een goede insectenstand. De 
grote hoeveelheid vleermuizen in de Hout is hieraan gerelateerd.

Uniek
In 5.9.2.1 wordt gesteld dat het gebied niet valt onder Natura 2000-gebied en dat er daarom geen status 
is die sloop in de weg zou staan. Dat haalt je de koekoek. De Alkmaarderhout is als oudste stadspark van 
Nederland uniek en totaal geïsoleerd geraakt in de loop der eeuwen van andere belangrijke gebieden. 
Door besluiten zoals deze… Voor unieke situaties dienen ook unieke regels te gelden, maar de wet 
voorziet hierin helaas niet. De rechter zal er een uitspraak over moeten doen. Hierbij mag niet vergeten 
worden dat de Hout altijd voor veel soorten een relatie heeft met het dichtbij geleden Heilooërbos en de 
beschermde landgoederen aldaar.

Als bos-eiland in de stad fungeert de Alkmaarderhout nu als een ecologische parel en een groene 
schuilkelder voor veel dieren, hetgeen blijkt uit de soortenrijkdom. Daarom mag voor zo’n gebied wel 
een uitzondering gelden. Want als we de redenering voortzetten voor de Hout dat het geen beschermde 
status heeft in de zin van Habitatrichtlijn, Natuurnetwerk of Natura 2000 dan is het tegelijkertijd vogelvrij 
verklaard en kan het bij elk nieuw plan makkelijk tegen de vlakte gegooid worden. Regels zijn goed, 
maar een redelijke toepassing is ook van belang. De Raad voor de Gezondheidszorg heeft recent een 
publicatie de wereld ingestuurd waar juist het belang van groen in de stad wordt benadrukt vanwege 
klimaatverandering. In steden is de temperatuur sowieso altijd al hoger dan in de omliggende graslanden 
of natuurgebieden en dat zal in de nabije toekomst niet minder worden. Niet alleen een ziekenhuis, maar 
ook een groene schuilkelder als de Hout kan levensreddend zijn in dit opzicht. Beelden van een verhit 
ziekenhuisterrein tegenover een koel stadsbos kunt u vinden op:  
https://www.nrc.nl/nieuws/2017/06/29/de-hitte-van-een-versteende-stad-11355616-a1564987

Rijkscultuurmonument
Wij vertrouwen erop dat u tot inkeer komt op basis van deze verifieerbare feiten. Zo niet, dan zullen we de 
Raad van State vragen of zij deze logica kan volgen. Het feit dat Alkmaar in zijn bestemmingplan van 2013 
de hele Alkmaarderhout, inclusief Westerhout, tot rijkscultuurmonument heeft opgewaardeerd, versterkt 
ons argument. En dit bevestigt tevens ons eerdere punt, dat alle plannen steeds kunnen veranderen en 
dat er dus voor al die voorgestelde compensatie geen enkele zekerheid is ingebouwd en het bovendien 
geen openbaar terrein is waar eventueel gecompenseerd zal gaan worden. Een ziekenhuis kun je overal 
bouwen, een eeuwenoude Hout kun je maar één keer slopen.
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In 5.10.2.3 staat heel duidelijk dat nu nog niets bekend is over hoe precies die compensatie gaat 
plaatsvinden. Kortom: alles is los zand, met veel voorbehoudens en voornemens die uiteindelijk 
voldoende ontsnappingsmogelijkheden geven aan de ontwikkelaars.

Wij willen dat het rapport ‘Natuuronderzoek ziekenhuis Alkmaar’ ook ingaat op de huidige relatie met 
de natuurlijke omgeving (populatiedynamica), plus zijn relatie met de overige in het rapport genoemde 
soorten. De bomen zijn niet alleen het huis maar ook het restaurant voor veel soorten. Elke aantasting 
van het huis is een aantasting van de ermee verbonden soorten. In vrijwel elke natuurdocumentaire 
wordt dit telkens weer benadrukt.

Gezien het voorgaande is het Sweco-rapport met de titel ‘Kaders Groencompensatie’ ongeloofwaardig.
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Algemene schets van de huidige situatie en bedreigingen
Factoren die het parkbos nu al schaden, nog zonder voorgenomen kap
De Hout lijdt al vele jaren aan vitaliteitsverlies. Echter, door de redelijke omvang van het bos blijken de 
bomen, planten, vogels en andere levensvormen nog altijd vrij goed te gedijen. Met name vleermuizen 
vinden de Hout aantrekkelijk om in te wonen en te foerageren en het aantal soorten is over die periode 
toegenomen. Kap van een flink stuk van het stilste en ecologisch rijkste stuk zal het begin van het einde 
van een nu nog gezonde Westerhout kunnen zijn.

Enkele punten die in het ontwerp-bestemmingsplan geen aandacht hebben gekregen, maar die voor het 
voortbestaan van de Westerhout van levensbelang zijn, nu (1-3) en in de toekomst (4):

1. Erosie door slecht beheer: geen bescherming, nauwelijks toezicht
• Honden rennen vrij door de Hout, er is geen controle of goede bebording;
• Fietsers en zelfs brommers crossen door het gebied;
• Verwaarloosde paden, geen afscherming tussen pad en bos;
• Ontbrekende voorlichting aan de burgers over het belang van dit parkbos. 
(Noot: Stadswerk 072 geeft in haar Evaluatie 2014 over de Hout toe dat toezicht ontbreekt)

2. Erosie door toenemend verkeer in de regio en toenemend luchtverkeer
• De intensiteit van het wegverkeer is de afgelopen decennia enorm toegenomen, hetgeen een slechte 

invloed heeft op bosgemeenschap en uiteraard ook op de beleving;
• De intensiteit van het luchtverkeer is ook sterk toegenomen, met meer neerdwarrelend fijnstof en 

andere kwalijke stoffen. Met name voor een toch al onder druk staand bos zijn dit negatieve factoren.

3. Erosie door andere factoren
• Toegenomen bebouwing in de hele omgeving: de Hout wordt steeds verder omsingeld door steen, 

beton en asfalt. Dat heeft grote invloed op het micro-klimaat. Stenen geven in de winter meer kou en 
’s zomers meer warmte, wat voor het bos onnatuurlijke invloeden zijn. Voeg hier ook het zout strooien 
bij in de winter;

• Verandering in de grondwaterstand als gevolg van alle bebouwing heeft een negatief effect op de 
bodemgesteldheid en dus het bos en alle levende soorten;

• Mondiale klimaatverandering is ook een niet uit te vlakken factor die de weerstand van het bos op de 
proef stelt. Net als met patiënten in het ziekenhuis is het met een bos zo dat de weerstand bepaalt of 
het ecosysteem gaat overleven.

4. Toekomstige nadelige factoren
• Om het nieuwe gebouw heen moet een soort brandgang komen die vrij moet zijn van obstakels. Deze 

dient ook van licht voorzien te worden voor de veiligheid en in geval van nood. Deze ‘weg’ zal bestand 
moeten zijn tegen zwaar verkeer (i.v.m. hoogwerkers, etc.) en daarom zal er mogelijk een bepaalde 
vorm van bestrating komen die een negatief effect heeft op de (wortels van de) bomen die nog blijven 
staan;

• Schoonmaakbedrijven en onderhoudsbedrijven zullen aan de kant van Westerhout hun werk moeten 
kunnen doen. De machines die daarbij nodig zijn en de schoonmaakmiddelen, hoe mild ook, zijn niet 
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goed voor de levende organismen in de oude bosgrond. Onderhoud werkt tevens verstorend voor 
de beleving van mensen die daar wandelen (en dat zijn er volgens het onderzoek uit 2017 van de 
Provincie N-H heel veel);

• Eventuele kap van de grote bomen in het plangebied zorgt ervoor dat de bomen die blijven staan 
de ‘nieuwe windvangers’ worden. Ook dat is ongewenst, want alle bomen samen hebben tot nu toe 
elkaar beschermd. De nieuwe windvangers worden door het verdwijnen van de oude windvangers 
extreem kwetsbaar. Vooral ook als er in de directe omgeving een hoog gebouw staat dat windval 
veroorzaakt en voor extreme wervelingen kan zorgen. Hierdoor zullen ook voor wandelaars 
gevaarlijke situaties kunnen ontstaan.

• De bosuil die in dit deel huist en foerageert zal verstoord kunnen worden door de bovengenoemde 
punten onder 4. Er rust een grote zorgplicht op de gemeente, wat dit betreft.

• De Hout lijdt onevenredig zwaar door de huidige epidemie van essentaksterfte. In de Hout staan 
relatief veel essen. Alleen daarom al is een aanslag op het gebied voor nieuwbouw van NWZ 
ondenkbaar en onwenselijk.

Al deze aspecten worden in de onderzoeken van Sweco niet aangehaald. Tevens hebben wij ernstige 
twijfels over het effect van eventuele bronbemaling. De Hout heeft een bijzondere overlevingsstrategie 
ontwikkeld over een periode van honderden jaren. Elke ingreep, zoals damwanden slaan of 
bronbemaling ten behoeve van de bouwwerkzaamheden, kan de nekslag zijn voor het bos.

Het plan om te kappen en bouw toe te staan op die plek strookt bovendien niet met het plan om ook in 
Alkmaar een zogeheten tegelbelasting in te voeren. Een betonnen en stenen omgeving, eventueel met 
asfalt, voorkomt dat hemelwater goed afgevoerd kan worden hetgeen in het licht van klimaatverandering 
problemen kan opleveren. Het zou bijzonder merkwaardig zijn om burgers belasting te laten betalen 
voor hun tegels in de tuin als de gemeente vervolgens toestemming geeft aan het ziekenhuis om een 
van de beste, natuurlijke waterverwerkers, te weten de Alkmaarderhout, deels te kappen voor (ver)
nieuwbouw…

Natuuronderzoek
Nu zullen we op enkele punten uit het natuuronderzoek inzoomen. Ter inleiding citeren we eerst de 
Gedeputeerde Natuur en Landschap van de Provincie Noord-Holland, dhr. Adnan Tekin, in de recente 
nota Biodiversiteit in Noord-Holland:

“Met dit rapport presenteren we de ‘staat van de natuur’ in Noord-Holland. De cijfers laten zien dat 
de sterke neergang van de biodiversiteit van vóór de jaren negentig is gestopt. Dat is een flinke pluim 
waard voor iedereen die hieraan heeft meegewerkt! De neergang lijkt weliswaar gestopt, maar van 
de oorspronkelijke biodiversiteit is nog maar 15% aanwezig. Hoewel we die natuurlijke situatie van 
de jaren 1700 niet zullen nastreven zou mijn wens toch zijn de trend om te gaan buigen naar groei. 
Er zijn al een paar mooie successen geboekt. De otter is weer terug, de das is inmiddels een vaste 
inwoner van de provincie en we zien steeds meer lepelaars. Maar hiermee zijn we er nog niet.
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We gaan onverminderd door met het aanleggen van het Natuurnetwerk, met het investeren 
in onze natuurgebieden, en met het beschermen van biodiversiteit buiten de ‘klassieke’ 
natuurgebieden, zoals in het agrarisch landschap en in dorpen en steden.”

De probleemstelling is duidelijk: er is nog maar 15% over van de oorspronkelijke biodiversiteit in onze 
provincie. Gedeputeerde Staten willen ook buiten de klassieke natuurgebieden meer aan bescherming 
doen. Wij zullen bij de Provincie, waar de gemeente Alkmaar ontheffing moet aanvragen in het kader 
van de Wet Natuurbescherming, wijzen op deze beleidsvoornemens en aangeven dat de plannen voor 
Noordwest Ziekenhuisgroep daarmee conflicteren. Ziet de provincie geen bezwaar voor toekenning 
van de ontheffing, wat in tegenspraak is met de hierboven beschreven voornemens, dan zal de hoogste 
rechter zich hierover moeten uitspreken.

Vervolgens een citaat uit de Agenda Groen van de Provincie Noord-Holland:

De vele burgerinitiatieven om (lokaal) groen te beschermen beschouwen wij als een uiting van grote 
betrokkenheid van bewoners bij natuur en landschap, maar ook als reactie of kritiek op de visies 
van overheden en natuur beherende organisaties. Wij willen de oorspronkelijke aanleiding voor de 
bescherming van natuur en landschap herwaarderen: de betrokkenheid en beleving van bewoners. 
In de energieke samenleving ligt het primaat immers niet alleen bij overheden en grote organisaties, 
maar juist ook bij (coalities van) bewoners die vertrouwen verdienen om hun ideeën in de praktijk 
te brengen. Hoewel wij niet de mogelijkheid hebben om beleid dat op nationaal of Europees 
niveau wordt geformuleerd, te wijzigen, kunnen wij wel profiteren van de decentralisatie van het 
groenbeleid. De provincie staat immers dichter bij lokale en regionale ontwikkelingen dan het Rijk of 
de Europese Unie.

5.2 Participatie en educatie

5.2.1 Betrekken van bewoners

Wij hechten veel belang aan de betrokkenheid en participatie van bewoners en maatschappelijke 
organisaties bij het formuleren van onze doelen voor een groen, aantrekkelijk en toegankelijk Noord-
Holland en de uitvoering van projecten die hieraan bijdragen. Participatie zien wij niet als een op 
zichzelf staand doel, maar als een middel. Participatie leidt tot nieuwe (lokale) inzichten, vergroot de 
kwaliteit en legitimiteit van het besluitvormingsprocessen draagt bij aan een snelle uitvoering.

Het voelt voor Stichting Red de Hout heel prettig om de beslissende instantie inzake de Wet 
Natuurbescherming aan onze zijde te hebben. En het stimuleert dat burgerinitiatieven om de natuur te 
beschermen serieus genomen worden. Het plan van NWZ is een mooie test. Nu kunnen we als burgers 
zien of de woorden van onze overheden aansluiten bij hun daden.
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Aanvullend: 
Hieronder noemen wij slechts drie punten waar Alkmaar zichzelf mee op de kaart wil zetten in het 
huidige bestemmingsplan. deze teksten komen gedeeltelijk ook terug in andere, zeer recente (groen)
beleidsplannen:

Toekomstvisie Alkmaar 2030 
1. Alkmaar is een levendige stad voor jong en oud.  
2. Alkmaar is een duurzame stad in het groen.  
3. Alkmaar is hoofdstad van Noord-Holland Noord.

Als wij nu ons punt nog niet gemaakt hebben, dan zal dat vermoedelijk ook niet meer mogelijk zijn. Dan 
spelen andere factoren een rol dan wat alle beleidsvoornemens van Provincie en gemeente de burgers 
voorspiegelen.



Zienswijze Red de Hout -  pagina 25 van 38

Hoofdstuk 2 - Wet Natuurbescherming, soortbescherming
In hoofdstuk 2 komen onder 2.1 de vaatplanten aan de orde. Sweco stelt dat er geen nader onderzoek 
nodig is en er geen ontheffing hoeft te worden aangevraagd. Deze conclusie is niet gebaseerd op gedegen 
veldonderzoek maar op de aanname dat er geen beschermde vaatplanten in het gebied voorkomen. 
Alleen gedegen onderzoek in de juiste jaargetijden kan zekerheid geven.

Ten eerste spreekt Sweco zichzelf tegen. Onder het kopje Verkennend veldonderzoek wordt gesteld dat 
aanvullend veldonderzoek naar deze soorten wordt gedaan. Onder het volgende kopje Toetsing Wet 
natuurbescherming daarentegen staat dat deze planten die op grond van de Wet Natuurbescherming 
zijn beschermd er niet worden verwacht omdat er geen waarnemingen van bekend zijn. Daarom is, aldus 
Sweco, nader onderzoek niet nodig en hoeft er geen ontheffing te worden aangevraagd…

De enige gevalideerde database van Nederland, die Sweco niet heeft geraadpleegd, te weten de 
Nationale Databank Flora en Fauna, geeft helderheid. Gedurende de periode 1997 - 2017 is er juist goed 
onderzoek naar vaatplanten gedaan. Er zijn 16 rodelijstsoorten aangetroffen in dit specifieke km-hok. 
In totaal komen er 414 soorten voor. Er zijn ook 15 soorten paddenstoelen aangetroffen die op de rode 
lijst staan. Dit geeft aan dat de Hout zeer rijk is aan planten en kwetsbare soorten herbergt die door een 
nieuwe aantasting van het bos mogelijk nog verder in hun voortbestaan worden bedreigd. Ook al hoeft er 
geen ontheffing voor aangevraagd te worden, het zou heel vreemd zijn als de gemeente mee zou werken 
aan een verdere verslechtering van de plantenpopulatie, wat ook nadelige gevolgen heeft voor de zwaar 
beschermde vleermuizen. Want planten trekken insecten aan en vleermuizen vangen insecten.

Wij vragen het college een specialistisch bureau, niet zijnde Sweco, onderzoek te laten doen naar 
beschermde vaatplanten en dit te vergelijken met de gegevens uit de NDFF, zodat er absolute zekerheid 
ontstaat over de situatie.

2.2 Zoogdieren (anders dan vleermuizen)
De conclusies over de zoogdieren kunnen wij grotendeels volgen. Feitelijk geeft Sweco aan dat de Hout 
grote potentie heeft voor niet-vrijgestelde (= beschermde) zoogdieren als eekhoorn en boommarter. 
Boommarter en eekhoorn rukken de laatste jaren duidelijk op. De Hout, en zeker de Westerhout, heeft 
potentie voor de vestiging van deze bijzondere dieren. Echter, als er zeventien jaar verbouwd gaat 
worden en er continue verstoring plaatsvindt, is de kans op komst van deze soorten verkeken. Hier dient 
het college een voorzorg in acht te nemen in relatie tot de potentie van het gebied. De Westerhout, en 
met name het stuk dat genomineerd is voor kap, biedt de beste mogelijkheden voor allerlei soorten 
zeldzame zoogdieren, mits de natuurlijke status die het nu heeft gehandhaafd blijft, c.q. wordt versterkt. 
De Provincie Noord-Holland wijst nadrukkelijk op versterking van de natuur in stedelijke gebieden. Er 
zijn weinig stadsbossen in onze regio te vinden waar de kansen op verdere ontwikkeling van de ecologie 
zo groot zijn als hier. Daarom is kap een onbegaanbare weg. Er treedt al genoeg verstoring op als het 
ziekenhuis op eigen terrein bouwt en verbouwt.

Er bevinden zich tien soorten niet-beschermde zoogdieren in de Hout (niet zijnde vleermuizen). 
Ook daarvoor heeft de gemeente een zorgplicht. Sweco praat over het eventueel overplaatsen van 
deze dieren, of het aanbieden van vluchtmogelijkheden (lees: ontsnappen aan de verwoestende 
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bouwplannen). Dit is een stukje tekst dat volgens ons uit sprookjesland komt. Naast dat het vrijwel 
ondoenlijk is, is het praktisch gezien vrijwel onmogelijk om deze dieren, hun nesten en eventuele 
nakomelingen allemaal te vangen en te verplaatsen. Dat laatste is vanuit beschermingsoogpunt tevens 
onwenselijk, aangezien veel zoogdieren territoriaal zijn. Als ze ontheemd raken worden ze weggejaagd 
door de dieren die de andere plekken al hebben ingenomen en is de kans op mortaliteit groot. De komst 
van een ambulanceroute langs het Westerlicht is voor zoogdieren die zich over de grond verplaatsen 
een grote risicofactor. De voorzorgplicht is hier: voorkomen is beter dan blussen. Ambulances langs de 
westkant van Westerlicht dient met name ook om deze reden uitgesloten te worden. Aanrijdingen met 
beschermde zoogdieren zijn immers niet uit te sluiten, zeker niet als ‘elke seconde telt’…

2.3 Vleermuizen
In de Westerhout treffen we ten minste zes soorten vleermuizen aan. Dit zijn: gewone dwergvleermuis, 
ruige dwergvleermuis, laatvlieger, rosse vleermuis, watervleermuis en gewone grootoorvleermuis.

De vleermuizen in en om het plangebied zijn een heikel punt. Ze vallen allemaal onder de Habitatrichtlijn, 
hetgeen betekent dat ze zwaar beschermd zijn. Wij stippen nog even de wijze woorden van gedeputeerde 
Tekin aan dat er in onze streken nog slechts 15% over is van alle biodiversiteit die hier ooit aanwezig 
was. Elke aantasting van (potentieel) leefgebied is een nieuwe aanslag op het voortbestaan van soorten. 
Alkmaar redeneert dat het slechts om een half voetbalveld zou gaan en dat het daarom niet zo erg 
is. Maar die redenering klopt niet en het betreft slechts de kwantiteit. Het zegt niets over ecologische 
waarde. De trapgevel van het Alkmaarse stadhuis is misschien maar een heel klein onderdeel van het 
geheel, maar dat maakt hem voor het monument niet minder belangrijk. De orkestbak weghalen uit 
theater De Vest maakt een heleboel interessante voorstellingen onmogelijk. Een spaak uit het wiel van 
een Tour-renner weghalen kan bepalen of hij een afdaling gaat overleven of niet. Een voetballer als Arjan 
Robben kun je niet minder van belang noemen omdat hij klein is. Een ziekenhuis zonder hartmonitor 
of MRI-scanner is een onvolwaardig geheel, terwijl dit slechts een heel klein deel uitmaakt van de totale 
oppervlakte van NWZ.

Vleermuizen zijn niet voor niets zwaar beschermd. In de natuur spelen zij een buitengewoon belangrijke 
rol. De laatste jaren lijkt het met een aantal soorten weer wat beter te gaan, maar met de insectenstand 
gaat het juist niet zo goed, met name buiten het stedelijk gebied zijn er zorgen i.v.m. de intensieve 
landbouw. De stad en het stadsbos zijn voor veel soorten zelfs aantrekkelijker dan de agrarische 
terreinen. Dit geldt zeker voor vleermuizen. Ze profiteren van de oude bomen, in allerlei opzichten, en 
hebben een bepaalde oppervlakte nodig als veilig jachtgebied. De gebouwen in de omgeving zijn ook van 
belang om in te wonen. Sloop van dit stuk van de Westerhout heeft onbetwist een negatieve invloed.

Nestkasten…
Verschillende soorten vleermuizen hebben verschillende soorten behoeften qua leefomgeving, 
vestigingsplaats en vliegroutes. In de rapportage die Sweco reeds heeft gemaakt en die nog aangevuld 
gaat worden met nader onderzoek wordt gesproken over nestkasten als vervangende huisvesting. 
Dit onderdeel is niet alleen zwaar onderbelicht, het toont ook aan dat de vleermuispopulatie en de 
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overleving ervan niet serieus wordt genomen. Elke soort vleermuis heeft een bepaalde voorkeur en er 
zijn kasten verkrijgbaar die daarop zijn afgestemd. Maar voor overwintering zijn veel van die kasten 
totaal ongeschikt. Sterker: het kan leiden tot sterfte door bevriezing. Per soort is ook belangrijk hoe 
hoog ze hangen, waar ze hangen, hoeveel ruimte er om de kast is, etc. De Dienst Regelingen ontwikkelde 
soortenstandaarden en geeft richtlijnen voor het mitigeren en compenseren met vleermuiskasten. 
Wij hebben – hoewel in de Klankbordgroep herhaaldelijk gevraagd aan, en beloofd door NWZ – nog 
steeds geen inzicht gekregen in de kasten die men heeft opgehangen. Of men zich heeft gehouden aan 
de protocollen die bij mitigerende maatregelen van belang zijn is volkomen onduidelijk. Hier wordt de 
participatie ook niet serieus genomen, zo blijkt.

Monitoring is van groot belang om na te gaan of deze kasten wel werken. Hierover ook geen letter in het 
rapport van Sweco. Bepaalde vleermuissoorten, zoals de rosse vleermuis, gaan absoluut nooit jaarrond 
in zo’n kast zitten. Dat zijn echte boombewoners. Daarbij is van belang om te weten dat ze niet aan één 
boom gebonden zijn. Vleermuizen verhuizen regelmatig. Ze hebben een netwerk van onderkomens 
in een gevarieerd bos, een categorie waar ook de Westerhout volgens boomexpert en -inspecteur J. 
Pater onder valt. Het feit dat Sweco bij de Quickscan en het nog lopende onderzoek misschien geen 
boomkolonies in het onderhavige gebied heeft gevonden zegt niets over het belang van dit deel voor de 
komende jaren en voor uitvliegende jongen die op zoek zijn naar een geschikte plek. Zoogdiervereniging 
VVZ stelt dat vleermuiskasten feitelijk nooit een vervanging zijn voor holle bomen, het is een tijdelijke 
maatregel. VVZ geeft in haar rapportages tevens aan dat een gezonde ondergroei, met afwisselende open 
en dichte structuren, de vleermuizen in elk jaargetijde wat te bieden heeft. Zoals gezegd: hiermee wordt 
exact het stuk Westerhout beschreven dat NWZ wil kappen.

Uit een brochure van de VVZ: 
De rosse vleermuis is een grote vleermuis, vergelijkbaar met de laatvlieger maar met smallere 
vleugels. Het is een uitgesproken boombewoner, zowel ’s zomers als ’s winters. Zijn verblijfplaats 
vinden we voornamelijk in dikke bomen zoals eik en beuk. Een rosse vleermuis jaagt op grote hoogte 
boven open plekken in bos en langs bosranden. Rosse vleermuizen worden regelmatig overwinterend 
in bomen aangetroffen. Vaak zitten ze dan met een redelijk grote groep dicht opeengepakt in een 
boomholte. Rosse vleermuizen zijn hierdoor één van de kwetsbaarste vleermuissoorten in de winter!

Eiken en beuken, talrijk aanwezig in de Westerhout, zijn zeer belangrijk voor deze vliegende zoogdieren. 
Vleermuizen kunnen geholpen worden door de bouwvakkers van het bos, die altijd timmeren en 
hameren: de spechten. We weten dat de grote bonte specht en de groene specht in dit deel van het bos 
leven. Misschien zijn er nu nog geen spechtengaten (ontdekt) in het onderhavige stuk, maar dat betekent 
niet dat dat zo blijft. Worden de grote bomen in het betreffende gebied gekapt dan is daarmee een 
flink stuk potentiële vestigingsplaats voorgoed verloren gegaan. De spechten houden sowieso niet van 
verstoring, dus een langdurige verbouwing zorgt ervoor dat zij hun werkveld gaan verleggen, wat invloed 
heeft op de vleermuizen in dit deel van het bos.

De bomen worden ook gebruikt voor het paren. Uit recent onderzoek blijkt dat vleermuiskasten 
voornamelijk als bed & breakfast worden gebruikt. In die zin hebben ze wel nut.
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Uit brochure VVZ: 
De dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus) 
De dwergvleermuis is de kleinste en de algemeenste Nederlandse vleermuissoort. Hij verblijft in 
zomer en winter in huizen en andere gebouwen, maar het bos vormt een belangrijk jachtgebied. 
Vooral bosranden, paden, lanen en open plekken in het bos benut de dwergvleermuis als jachtplaats. 
Mannetjes bezetten in de nazomer een territorium in een gebouw, waar zij luid roepend vrouwtjes 
naartoe lokken om te paren.

Ruige dwergvleermuis (Pipistrellus nathusii) 
De ruige dwergvleermuis is iets forser dan de gewone dwergvleermuis en in tegenstelling tot deze 
soort bewoont hij in elk geval in de zomer bomen. Het jachtgedrag lijkt op dat van de dwergvleermuis. 
Mannetjes van deze soort bezetten net als de gewone dwergvleermuis een najaarsterritorium maar 
kiezen hiervoor bomen in plaats van een gebouw.

Noot: 
Uit voorzorg, zo hebben wij inmiddels zelf ontdekt, zijn nu door NWZ vier soorten kasten geplaatst. 
Dit zijn standaardkasten, in twee maten (gewoon en groot, met extra laag, beide van hout) en een 
winterkast in twee modellen (van steen) . Niet alle soorten zullen in kasten gaan zitten . Voornaamste 
soort is de gewone dwergvleermuis en mogelijk de laatvlieger . De andere soorten kiezen eerder voor 
bomen of huizen.

We zullen nu niet op alle soorten ingaan. Dat kan ook nog als het aanvullende onderzoek is gedaan. Wij 
hebben zelf ook een onderzoeker ingeschakeld die zijn bevindingen in een later stadium zal optekenen.

Wel denken we in voor wat dit onderdeel betreft aangetoond te hebben dat er, het uit oogpunt van 
voorzorg voor een gezonde populatie beschermde vleermuizen in de Westerhout en omgeving, absoluut 
geen ontheffing mag worden gegeven voor de kap van bomen in dit deel van de Hout. Elke andere vorm 
van verstoring, gedurende welk jaargetijde dan ook (i.v.m. verschillende leefwijzen van de verschillende 
soorten) dient te allen tijde voorkomen te worden. Hier geldt het voorzorgprincipe.

Verder verwijzen we voor meer informatie over vleermuiskasten en het leven van vleermuizen naar het 
Eindrapport vleermuiskasten van Bureau Waardenburg uit Groningen, die dit samen met de VVZ hebben 
opgesteld.

2.4 Vogels (zie ook in de bijlage de zienswijze van de Vogelwerkgroep Alkmaar e.o.)

Uit de database van NDFF blijkt dat er in de Hout 5 soorten broedvogels voorkomen die op de rode lijst 
staan. Van de overige soorten vallen er 57 onder de Vogelrichtlijn. Van de soorten die er in de winter 
verblijven zijn dat er maar liefst 78. Verstoring van broedvogels is te allen tijde verboden. Uit voorzorg is 
het daarom beter om niet te kappen in de Hout. Het is zelfs zo dat de geplande bouwactiviteiten op eigen 
terrein al voor problemen kunnen zorgen.
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Een eerder rapport van Sweco stelt dat er baltsende roofvogels boven de Hout zijn waargenomen van 
verschillende soorten. Dit is volgens de onderzoeksprincipes van Sovon Vogelonderzoek Nederland 
voldoende aanleiding om aan te nemen dat het om broedgevallen gaat. Het feit dat de veldonderzoeker 
geen nesten heeft kunnen waarnemen is daarbij van ondergeschikt belang. Zoals eerder gezegd: vrijwel 
alle wilde dieren zijn met name vanwege de vervolging door de mens steeds behendiger geworden in het 
goed verbergen van hun nesten.

Door grote bomen te kappen worden, net als bij de vleermuizen, potentiële broedmogelijkheden 
aan de dieren ontnomen. Roofvogels hebben grotere oppervlakten nodig en ook grote bomen. De 
Alkmaarderhout biedt onderkomen aan bosuil, grote bonte specht, groene specht, boomklever en 
boomkruiper en vele andere soorten die een bos nodig hebben om te kunnen overleven.

Wat de andere soorten betreft, mezen, mussen, vinken, roodborst, winterkoning en vele andere, 
verwijzen wij naar uitgebreide inventarisaties van de Vogelwerkgroep Alkmaar, gegevens die ook zijn 
ondergebracht bij Sovon. 
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Hieruit blijkt steeds opnieuw dat de Hout een unieke biotoop is, anders zou deze rijkdom er niet 
aanwezig zijn. Opnieuw roepen wij de uitspraken van gedeputeerde Tekin in herinnering: er is nog maar 
15% over van de oorspronkelijke biodiversiteit en dat komt doordat er steeds stukken natuur via plannen 
als deze zijn vernietigd.

Monitoring van de huidige situatie wordt door Sweco niet genoemd, voor zover wij kunnen nagaan. Bij 
een dergelijk ingrijpend plan als dat van NWZ vinden wij dat heel specifiek alle soorten in kaart gebracht 
moeten worden, zodat achteraf geen discussie kan ontstaan over wat er al of niet door de ingrepen van 
NWZ verloren is gegaan. Uiteraard is het beter om de kap en sloop van dat gedeelte te schrappen uit de 
plannen.

De bosuil is het enige paartje in Alkmaar. De staat van instandhouding, geregeld in de Europese 
Vogelrichtlijn, wordt door de kap en de bouwactiviteiten ernstig bedreigd. Verstoring is niet toegestaan 
en eventueel kappen mag pas als de soort zeker een vervangende plek heeft gevonden. Alleen al hierom 
raden wij gemeente en ziekenhuis ten sterkste af om van welke vorm van kap dan ook in de Hout af te 
zien.

2.5 Reptielen en amfibieën
Het aantal reptielen en amfibieën in de Hout is beperkt, zoals het rapport aangeeft. Dit is mede het 
gevolg van de geïsoleerde ligging ten opzichte van andere groene gebieden in de regio en de omsluitende 
infrastructuur. Met name deze soorten zijn zeer gevoelig voor verkeer, verzuring, vervuiling en verstoring. 
Het verder verkleinen van de Hout zal de situatie voor de toekomst geen goed doen.

Over het verplaatsen van deze soorten verwijzen wij naar onze opmerking onder 2.2 van dit stuk.

2.6 Vissen
Een gebrek aan ruim open water en de aanwezigheid van veel verzurende factoren maakt de kans klein 
dat er zeldzame vissoorten voorkomen in de Hout. Toch kunnen bijzonderheden niet uitgesloten worden. 
Hiervoor is nader onderzoek nodig in het juiste jaargetijde.

Wij bepleiten in plaats van kap een betere waterhuishouding, met schoon oppervlaktewater, dat zowel 
voor de vissen als voor andere soorten (vleermuizen) van groot belang is.

2.7 Overige soorten
Zoals eerder aangegeven is het onderzoek van Sweco onvolledig en daarmee onjuist. Er is wel degelijk 
onderzoek gedaan naar ongewervelden. Indien gewenst kan hierover informatie uit de NDFF-database 
worden gehaald.

Er zijn ook onderzoeken gedaan naar paddenstoelen. Er komen zeker 15 soorten voor volgens NDFF. 
Helaas ontbreken deze gegevens geheel in het rapport van Sweco.
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De aanname dat er in de Hout geen overige beschermde diersoorten worden waargenomen is niet 
gebaseerd op gedegen onderzoek. Zoals eerder gemeld dient dit alsnog onderzocht te worden.

Ter illustratie eindigen wij met een passage uit het interview dat wij hadden met onze beschermheer, 
prof. dr. Nico van Straalen.

Vraag: ‘Uit uw columns begrijpen we dat de mens in de bomen is geëvolueerd. Is er een evolutionaire 
verklaring voor te geven dat ‘we’ de bomen, die ons geholpen hebben bij onze ontwikkeling als soort, 
niet voldoende eren en respecteren?’

Antwoord: ‘Dat is inderdaad nogal raar. Door het enorme succes van de technologie en de 
geneeskunde zijn we hovaardig geworden. We denken dat we zonder de natuur ook wel kunnen 
overleven, maar dat is niet zo. We zouden ons meer bewust moeten zijn van onze biologische wortels 
en beperkingen.’

En over de 1:1-compensatie:

Vraag: ‘De gemeente wil de bomen die gekapt worden (volgens de plannen zeker 8.000 vierkante 
meter) 1 op 1 compenseren. Wij van Red de Hout menen dat compensatie van oude bomen en de 
soorten die daarmee samenleven nooit 1 op 1 gecompenseerd kunnen worden.’

Antwoord: ‘Herplant is op zich een goede zaak. Maar monumentale bomen krijg je natuurlijk niet 
terug. Het duurt 50 jaar, waarschijnlijk meer, voordat zich uit een jonge aanplant iets ontwikkeld 
heeft dat op een bos lijkt. De ontwikkeling van een bosbodem duurt nog veel langer. Het hangt er ook 
sterk van af welke bomen men wil aanplanten en welke grondsoort het nieuwe terrein heeft. Als je het 
gekapte gedeelte wilt compenseren met herplant zou dat aansluitend moeten zijn met het huidige 
park. Niet een groepje bomen een eindje verderop, daar heb je niks aan.’

Namens Stichting Red de Hout

Johan Bos (voorzitter)      Mathijs Altena (secretaris)  Cees Rietdijk (penningmeester)

Beschermheer: prof. dr. Nico van Straalen
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Bijlage 1: Extra informatie uit vroegere bronnen
Conclusies in 1993 uit: De Alkmaarse Hout, Natuurlijke rijkdom van een vier eeuwen oud stadsbos, 
Alkmaarse Cahiers nr. 5, drs. M. Argeloo / drs. H. Smit et. al).

DE TOEKOMST VAN DE ALKMAARSE HOUT
Harry Smit & Marc Argeloo

Uit de voorgaande hoofdstukken is gebleken dat in de Alkmaarse Hout hoge natuurwaarden aanwezig 
zijn. Vooral de stinseplanten kunnen in dit opzicht genoemd worden. Er zullen weinig Alkmaarders 
zijn die deze natuurwaarden niet zouden willen behouden. We kunnen er dan ook van uitgaan dat de 
Alkmaarse Hout nog lange tijd in deze vorm het beeld zal bepalen. Niettemin zijn er op het beheer van 
de Hout enige kritische kanttekeningen te maken. We kunnen onderscheid maken in een extern en 
een intern beheer. Met het eerste worden alle zaken bedoeld die van buiten af van invloed zijn op de 
Hout. Men kan hierbij denken aan bouwplannen, wegenaanleg en dergelijke. Met name de ligging van 
het Medisch Centrum Alkmaar is een bron van zorg. In het verleden heeft men de beslissing genomen 
om het ziekenhuis op deze plaats te houden en uit te breiden, en achteraf gezien moet geconstateerd 
worden dat dit om meerdere redenen een niet al te gelukkige beslissing is geweest. De belevingswaarde 
van de Hout is in ernstige mate aangetast, de bufferzone tussen het ziekenhuis en de Hout is inmiddels 
door diverse uitbreidingen opgesoupeerd, en de parkeerproblematiek heeft een grote negatieve invloed 
op de Alkmaarse Hout. Verdere aantastingen zijn echter niet acceptabel, en in een nog op te stellen 
bestemmingsplan zal de Alkmaarse Hout goed tegen dit soort bedreigingen van buitenaf beschermd 
moeten worden.

Een andere vorm van extern beheer heeft betrekking op de ecologische infrastructuur. In het kort komt 
dit erop neer dat soorten een grotere kans hebben op uitsterven in gebieden die geïsoleerd liggen dan in 
gebieden die verbonden zijn met andere, gelijksoortige gebieden. In de Alkmaarse Hout is de eekhoorn 
een goed voorbeeld. Vroeger kwam deze soort hier voor, maar door onbekende oorzaken is hij inmiddels 
verdwenen. Eekhoorns uit omringende gebieden kunnen de Hout echter niet meer bereiken, doordat 
allerlei barrières zijn ontstaan. Hierbij moeten we denken aan drukke verkeerswegen en woonwijken. In 
het Heilooërbos is de soort inmiddels weer wel aanwezig, na ook hier een tijdje afwezig te zijn geweest. 
Het Heilooërbos is voor de soort beter bereikbaar, met name vanuit de duinen. Een goede ecologische 
verbinding tussen de Alkmaarse Hout en het Heilooërbos is dus van groot belang. Daarnaast kan men 
het intern beheer onderscheiden. Hieronder vallen allerlei maatregelen die betrekking hebben op het 
beheer van de Hout zelf. Kappen, maaien, snoeien, beplanten of niets doen zijn hiervan voorbeelden. Wat 
de plantengroei betreft baart de eenzijdige leeftijdsopbouw van de bomen in de Hout zorgen. Via zeer 
geleidelijk kappen en aanplanten zal de verjonging van de Hout moeten plaatsvinden. Het dode hout 
mag echter niet afgevoerd worden, maar moet in de Hout zelf blijven. Van belang is ook dat dode bomen 
aanwezig zijn. Uit het hoofdstuk over broedvogels kan opgemaakt worden, dat het hiermee langzaam de 
goede kant op gaat. Een aantal soorten dat voor zijn broedgelegenheid op dode bomen is aangewezen, is 
nu in de Hout aanwezig.



Zienswijze Red de Hout -  pagina 33 van 38

De zoogdieren, en met name de vleermuizen, laten echter zien dat de situatie nog lang niet 
volmaakt is. In de Hout ontbreken veel soorten vleermuizen die in vergelijkbare parken, 
bijvoorbeeld de Haarlemmerhout, wel aanwezig zijn. Kennelijk is het aan tal bomen met 
voldoende nestgelegenheid nog te gering. Ook het ontbreken van een goed ontwikkelde 
struiklaag is een knelpunt. Dit wordt zowel door de plantenmensen als door de vogelaars 
en zoogdierdeskundigen ervaren. Het meest aangewezen middel om al dit soort zaken in 
te regelen, is een beheerplan. Hierin wordt vastgelegd hoe er met de Hout voor een langere 
periode zal worden omgegaan, en welke beheermaatregelen genomen moeten worden. Het 
bijna 400 jaar oude bos zal dan nog tot in lengte van dagen voor de Alkmaarders een prettige 
plaats zijn om te vertoeven.

In 2011 ontving de gemeente van Vogelbescherming Nederland een prijs voor het boek ‘Alkmaar 
heeft Vleugels’. De toon in het persbericht van de gemeente is zeer opwekkend. Maar de huidige 
ontwikkeling ontkracht aan alle kanten de mooie woorden die hier geventileerd worden.

PERSBERICHT VAN DE GEMEENTE ALKMAAR (letterlijke tekst)
Alkmaar, 17 juni 2011

Alkmaar wint aanmoedigingprijs stadsvogels
De gemeente Alkmaar heeft de landelijke aanmoedigingsprijs van de Vogelbescherming 
gewonnen. Alkmaar wint hiermee € 10.000,--, te besteden aan een nieuw stadsvogelproject. 
De jury heeft gekeken naar de samenhang van onderzoek, beleid en uitvoering, actieve 
betrokkenheid en inbreng van inwoners én innovatie.

Al twintig jaar werkt de gemeente aan de natuur in de stad. Dit komt tot uiting in de inrichting en 
het beheer van stedelijk openbaar groen, stadswateren, woonwijken en bedrijventerreinen. Ook 
zijn bij diverse renovatie- en nieuwbouwprojecten voorzieningen gerealiseerd voor vogels. 
Anjo van de Ven (OPA) wethouder Groen: ”Alkmaar is een vogelvriendelijke stad; dit blijkt 
ook uit de 18 positieve voorbeelden die we bij de jury hebben ingediend. In Alkmaar werken 
vogelwerkgroep, gemeente, bedrijfsleven en bewoners samen om een vogelvriendelijke en 
vogelrijke stad te creëren. Met het nieuwe college doen we er zelfs een schepje bovenop: we 
willen duizend extra bomen planten. Dat wordt een hele fraaie toevoeging voor de stad, voor 
ons en voor de vogels.“

Samenwerking
De gemeente kan dit niet alleen. Zij werkt nauw samen met onder meer natuurorganisaties, 
bewoners, het Hoogheemraadschap, woningbouwverenigingen en vele anderen. In het 
bijzonder met de Vogelwerkgroep Alkmaar, die vorig jaar haar 25-jarig bestaan vierde met een 
uniek vogelboek “Alkmaar heeft vleugels”.



RED DE HOUT pagina 34 van 38

De Hout vogelvrij?

Stadsvogelprijs
De Stadsvogelprijs is door Vogelbescherming Nederland in het leven geroepen om gemeenten te 
stimuleren om zich door middel van innovatieve projecten in te zetten voor stadsvogels. 
Gemeente Sneek heeft de Stadsvogelprijs gewonnen en ontvangt € 20.000. De publieksprijs gaat naar de 
gemeente Veenendaal. 
Voor meer informatie: Perstelefoon gemeente Alkmaar, (072) 548 95 55.

Hieronder het artikel in het boekje over de Alkmaarse Hout.

Vogels van de Hout
JAARROND: vink, groenling, zwarte kraai, kauw, ekster, gaai, boomkruiper, boomklever, koolmees, 
pimpelmees, staartmees, zanglijster, merel, roodborst, heggenmus, winterkoning, groene specht, grote 
bonte specht, bosuil, Turkse tortel, houtduif, holenduif, stadsduif, meerkoet, waterhoen, sperwer, wilde 
eend/soepeend, blauwe reiger, appelvink

ZOMER: fitis, tjiftjaf, zwartkop, tuinfluiter, gier-zwaluw

WINTER: kramsvogel, koperwiek, zwarte mees, sijs, barmsijs, keep, grote gele kwikstaart, goudhaan, 
vuurgoudhaan, buizerd, havik, houtsnip, watersnip

SOMS: grote lijster, putter, braamsluiper, pestvogel, nachtegaal, koekoek, halsbandparkiet, ijsvogel 
(vooral in de winter), grauwe vliegenvanger (vroeger broedvogel: 2 paar in 1991), koekoek, boomvalk

Alkmaarderhout
• door Rutger Polder

Het enige bos van betekenis op Alkmaarse grond is de circa 35 ha grote Alkmaarder-hout. In 2008 bestond 
de Hout al 400 jaar. Dit heuglijke feit is toen gevierd met onder meer excursies, een natuurwandeling 
langs de stinzenflora en een forum over de toekomst. Aangrenzend, en wat betreft flora en fauna één 
geheel vormend, zijn de oude begraafplaatsen: de Algemene Begraafplaats uit 1850, St. Barbara uit 1887 
en de Joodse Begraafplaats uit 1746. 
Een aantrekkelijke fietsroute langs de Zanderssloot verbindt de Hout ecologisch met het veel grotere 
Heilooërbos. 
De huidige Alkmaarderhout bestaat vooral uit aangeplante bomen en kan worden getypeerd als een 
essen-iepenbos. De enorme beuken, eiken en essen zijn indrukwekkend. Vooral de ondergroei met 
het fluitenkruid, vingerhelmbloem, daslook en de meer dan vijftig andere soorten stinzenplanten 
maken dit gebied in het voorjaar tot een lust voor oog en neus. In Engelse landschapsstijl aangelegde 
waterpartijen zijn zelfs op de begraafplaats terug te vinden. Een bezoekje waard is de Algemene 
Begraafplaats waar in maart en april duizenden oosterse sterhyacinten en sneeuwroemen bloeien. In 
de ‘Nieuwe Hout’, het zuidelijke deel, liggen een aantal vochtige hooilanden met een goed ontwikkelde 
vegetatie van bijzondere planten, zoals orchideeën en ratelaar. Dankzij een goed beheerplan krijgen deze 
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vegetatietypen de aandacht die zij verdienen. Daarnaast is er veel aandacht voor zomen en mantels, het 
laten liggen en staan van dood hout en het opheffen van versnippering. Het gevolg hiervan is dat door 
het hogere voedselaanbod en door meer broedmogelijkheden de vogelterritoria toenemen. Ondanks de 
vele activiteiten in het park en de hoge recreatiedruk is er veel sfeer.

Vogelzang
Al 25 jaar woon ik midden in de Alkmaarderhout. Hoewel dit het hele jaar fenomenaal is, is het voorjaar 
het hoogtepunt. Het is een genot om de geur van daslook op te snuiven en te luisteren naar het 
avondconcert van roodborst, merels en zanglijsters en soms de geheimzinnige bosuil. Hun luidruchtige 
jongen hebben al een paar keer hun rustplek verraden. Een bijzondere ervaring, die je in Alkmaar alleen 
in de Hout kunt meemaken.

In de ochtend laten tjiftjaf, boomkruiper, holenduif, zwartkop en mezen van zich horen. In de zomer 
geniet ik van de prachtige zang van de zanglijsters. Tot laat in de avond bakenen ze nog actief hun 
territorium af.

Bijzondere vogels
De oude bomen en het dode hout bieden tegenwoordig steeds meer kansen voor de echte bosvogels. 
Bosuil, boomklever, grote bonte specht, groene specht en appelvink zijn nu regelmatige broedvogels. 
Vroeger kwamen ze hier niet of nauwelijks voor. De oude bomen bieden ook volop broedgelegenheid aan 
holenbroeders als holenduiven en kauwen. Jagende sperwers zijn inmiddels gewoon, soms badderen 
ze in mijn vijver en regelmatig vind ik de prooiresten. Af en toe zie ik in de schemering een jagende 
boomvalk die niet alleen libellen, maar ook vleermuizen probeert te vangen. Opvallend is afwezigheid 
van spreeuw, ringmus, grauwe vliegenvanger en grote lijster, hoewel dit landelijk ook wordt gesignaleerd. 
De grote lijster had in 2004 nog een territorium in het aangrenzende Oranjepark. Een mogelijke oorzaak 
van de verdwijning kan zijn dat veel klimop wordt bestreden.

Merel, koolmees en winterkoning zijn er in grote dichtheden. De winterkoning profiteert van de aanleg 
van grote takkenrillen van dood hout. Voor hen een ideale plaats om veilig te kunnen broeden en voedsel 
te zoeken.

Winter
In de winter zie ik andere soorten. Zo is de buizerd vaak in het gebied aanwezig. Bijzondere soorten 
als de appelvink, zwarte mees, sijs en keep laten zich eveneens zien. Op de begraafplaats zijn vaak 
goudhaantjes en vuurgoudhaantjes te vinden. Het zijn de kleinste vogeltjes van Europa en toch makkelijk 
te vinden. Wie hun ijle, hoge roep herkent heeft ze zo gespot. Je vindt ze vaak in de dichte taxus en 
andere coniferen, in gezelschap van mezen.

Af en toe is er op de begraafplaats een houtsnip. Deze vogel, met zijn prachtige bruine tekening, heeft 
een enorm goede schutkleur. Ik heb wel eens een kruiwagen vol compost geschept, terwijl er één vlak 
naast de composthoop zat. Ik zag hem pas toen hij opvloog. In perioden met sneeuw is hij makkelijker te 
ontdekken. Met zijn lange snavel zoekt hij in de bodem naar insecten en wormen.

Doordat er de laatste jaren meer rekening wordt gehouden met de ecologie van de Hout ziet het er nu 
iets anders uit: meer rottend hout en takkenhopen, minder aangeharkt. Om klachten te voorkomen is 
goede voorlichting middels informatieborden wenselijk.
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