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De oude verkaveling van ‘Heer-Huygen-Waert

Principe strokenverkaveling

aanleggen dijkjes en laagtes

variatie in maaibeheer zorgt voor rijk vegetatiebeeld

parkeerplaats opnemen in strokenverkaveling

zitplekken en vlinderlokkende beplanting doen mee in de strokenconfiguratie op cultuurlijke wijze

Beplante stroken geven ritme en richting aan het landschap



ontwerp 2011-2015   |   uitvoering n.t.b.   |   omvang 12 ha   |   locatie Heerhugowaard   |   opdrachtgever ACDC+   |  in samenwerking met 
cepezed architecten   

Het bestaande Medisch Centrum Alkmaar (MCA) in de binnen-
stad van Alkmaar is verouderd. Daarom is er een nieuw 
ziekenhuis voorzien in de polder van Heerhugowaard. 
Cepezed ontwierp het gebouw, Buro Lubbers het landschaps- 
en inrichtingsplan. Kijken naar natuur draagt bij aan een goede 
gezondheid. Daarom biedt elke ruimte in het ziekenhuis uitzicht 
op een natuurlijk strokenlandschap.

strokenverkaveling
Het terreinontwerp is gebaseerd op de oude polderverkaveling 
van het gebied met zijn kenmerkende stroken en natuurlijke 
uitstraling. De stroken worden gerealiseerd door het maaiveld te 
moduleren tot gradiënten. Grond die vrijkomt door het afgraven 
van wadi’s voor de afwatering, wordt gebruikt voor de aanleg 
van dijkjes. Hierdoor ontstaat een patroon met droge, hoge en 
natte, lage stroken en daartussen open delen. De lage stroken 
rond de wadi’s worden aangeplant met bomen en veren van 
soorten die goed gedijen in een natte omgeving zoals els en wilg. 
Op de dijkjes, de hogere delen, worden berken en af en toe een 
eik aangeplant. De open gebieden tussen de stroken worden 
ingericht als (ruig) grasland. Omdat dit grasland twee keer per 
jaar wordt gemaaid, krijgt natuurlijke (bloeiende) vegetatie de 
kans zich hier spontaan te ontwikkelen. Ook op de dijkjes en 
de laagtes, waar niet wordt gemaaid, zal vegetatie natuurlijk 
ontstaan. Het resultaat is een afwisselend strokenlandschap 
met een rijke vegetatie en natuurlijke singels.

Medisch centrum Alkmaar
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gezond groen
De strokenverkaveling geeft duidelijk richting en ritme aan het 
terrein. Het ziekenhuis, het parkeren, diverse tuinen en andere 
functies vinden een logische plek in het strokenlandschap. 
De gebieden ten noorden en zuiden van het ziekenhuis 
krijgen de meest natuurlijke uitstraling met veel ruimte voor 
spontane vegetatieontwikkeling. Aan de zijde van de openbare 
weg (zuidelijk gedeelte) worden eveneens grotere bomen 
aangeplant die het ziekenhuis vanaf het begin in het groen 
zetten. 

Bezoekers en personeel van het ziekenhuis komen aan in 
het middengebied. Ook hier zijn de stroken van dijken en 
wadi’s toegepast met hun kenmerkende beplanting. Paden 
doorsnijden de stroken, zodat men door het groene landschap 
richting het entreeplein wandelt. Verharding en meubilair 
hebben een subtiele grijstint die past bij het gebouw en het 
groene, rustgevende landschap benadrukken.

 Het entreeplein is ontworpen als een verblijfstuin met medicinale 
beplanting. Een afwijkende boomsoort (Sophora japonica) 
onderscheidt het plein van zijn omgeving. Deze boom komt 
terug in de binnentuin aan de achterzijde van het ziekenhuis. 
Stroken met kleurrijke, bloeiende en vlinderlokkende heesters 
en vaste planten creëren hier een aangename verblijfskwaliteit 
en een mooi zicht vanuit het gebouw en de patiëntenkamers. 
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