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Betreft: ontwikkeling ziekenhuis Alkmaar                                                       4 oktober 2016 
en behoud historisch erfgoed 
 
 
Geachte raadsleden, 

De Stichting het Cuypersgenootschap, een landelijke monumentenorganisatie, maakt zich zorgen over het erfgoed op 
het terrein van de Noordwest Ziekenhuisgroep (NWZ). Het ziekenhuis wil graag binnen de gemeente Alkmaar blijven 
en heeft daarom plannen ontwikkeld voor vernieuwbouw op de huidige locatie in het rijksbeschermde stadsgezicht van 
de Alkmaarderhout. Binnenkort spreekt u als gemeenteraad over deze plannen.  

De Stichting het Cuypersgenootschap heeft uiteraard begrip voor het streven om het ziekenhuis binnen de gemeente te 
houden. Wij delen echter ook de mening van Adapt Alkmaar, de Historische Vereniging Oud Alkmaar en de landelijke 
Bond Heemschut dat de gemeente Alkmaar de vernieuwbouw gebiedsgericht en integraal dient aan te pakken. Het 
belang van behoud en herontwikkeling van het culturele erfgoed op het terrein zou ook duidelijk geborgd moeten zijn. 
Dat ontbreekt tot nu toe. Zelfs het als monument beschermde erfgoed op het terrein kent op dit moment een onzekere 
toekomst.  
 
Ook missen wij de aandacht voor het naoorlogse erfgoed in het gebied. Zo is de cultuurhistorische waarde nooit 
onderzocht van de nieuwbouw uit 1965 en de zusterflat op de hoek Metiusgracht/ Wilhelminalaan uit 1968 van het 
befaamde Amsterdamse architectenduo Duintjer en Istha, dat in de wederopbouwperiode verantwoordelijk was voor 
heel veel ziekenhuisbouw in Nederland. 

De gemeente Alkmaar heeft in onze ogen onvoldoende onderzocht wat de effecten zijn van de plannen op de 
(rijksmonumentale) omgeving. De vernieuwbouw vindt plaats in het rijksbeschermde stadsgezicht Westerhoutkwartier, 
enkele rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en monumentaal groen. De invloed van de plannen op dit erfgoed 
dient in beeld gebracht te worden. Ook moeten er duidelijke afspraken gemaakt worden met de ontwikkelende partij om 
de waardevolle elementen op het terrein te handhaven en (zo nodig) te herontwikkelen. Een herontwikkeling van al het 
aanwezige erfgoed is goed mogelijk als de wil er maar is. 

Door oud en nieuw hier op een overtuigende manier te combineren kan een bijzonder stukje Alkmaar ontstaan.  

Indien er behoefte is aan een toelichting op deze brief dan vernemen wij dit graag. 
 
Hoogachtend, 
het bestuur van het Cuypersgenootschap, 
namens deze,  
 
 
 
Leo Dubbelaar, secretaris 


