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1 INLEIDING

bestekken en ander archiefmateriaal in het gemeentearchief van
Alkmaar.

Op 12 april 2016 is door dhr. D. Garretsen van Noordwest
Ziekenhuisgroep aan Monumenten Advies Bureau te Nijmegen
opdracht gegeven voor een bouwhistorisch onderzoek en
advisering ten behoeve van het exterieur en interieur van huize
Westerlicht op het terrein van het Medisch Centrum Alkmaar aan
de Prinses Julianalaan 14 te Alkmaar.

RAPPORT

Dit rapport behandelt de bouw- en gebruiksgeschiedenis van het
gebouw aan de Prinses Julianalaan 14. Het rijksmonumentale object
ligt in het stadspark de Alkmaarderhout en is eigendom van het
Medisch Centrum Alkmaar. Met het uitvoeren van een bouw- en
cultuurhistorisch onderzoek met waardenbepaling wil Noordwest
Ziekenhuisgroep een duidelijk beeld krijgen van de in het gebouw
besloten bouwhistorische en cultuurhistorische waarden. Het
onderzoek dient als houvast en input voor het ontwerpproces dat
aan de renovatie en herbestemming van het voormalige zorgtehuis
voorafgaat.

VELDWERK EN ARCHIEFONDERZOEK
Het veldwerkonderzoek vond plaats op 10 mei 2016 en had het
karakter van een verkennend bouwhistorisch onderzoek. Het
gebouw is zowel in- als uitwendig bekeken en gedocumenteerd,
waardoor een goede indruk kon worden gekregen van de
oorspronkelijke opzet en alle latere veranderingen.
Daarnaast vond er aanvullend literatuur- en bronnenonderzoek
plaats. Dit gebeurde aan de hand van relevante literatuur en
websites, maar ook door het inzien van bouwtekeningen,

Na een samenvatting van de bouw- en gebruiksgeschiedenis en
cultuurhistorische waarden volgt in hoofdstuk 3 een overzicht van
de gebiedsontwikkeling en de bouw- en gebruiksgeschiedenis aan
de hand van bronnen en literatuur. In hoofdstuk 4 wordt een
beschrijving gegeven van de het huidige in- en exterieur (in woord
en beeld). Hoofdstuk 5 bevat de monumentale waardestelling,
zowel vergelijkend als objectgericht. De waardestelling gaat uit van
hoofdlijnen, maar bezit tevens een toegepast gedeelte in de vorm
van een getrapte waardestelling op onderdelen en details. Deze
getrapte waardestelling is achter in het rapport ook in kleuren
weergegeven op de in de bijlagen opgenomen tekeningen, conform
de Richtlijnen voor Bouwhistorisch Onderzoek (versie 2009, R GD
ism RCE en SBN). Hierna volgen in hoofdstuk 6 conclusies en
aanbevelingen naar aanleidingen van de bevindingen. Verder volgt
nog een lijst van de gebruikte literatuur en bronnen. Tot slot zijn
daterings- en waardenkaarten van het gebouw opgenomen.
Het Monumenten Advies Bureau hoopt middels dit onderzoek met
een heldere duiding van de monumentale kwaliteiten een zinvolle
bijdrage te leveren aan de planvorming voor het complex, zodat de
monumentale kwaliteiten van het complex op een maximaal
mogelijke wijze worden gerespecteerd en waar mogelijk door de
ingrepen zelfs worden versterkt.
Daan Schaars & Frank Haans
Monumenten Advies Bureau – 5 juli 2016
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2 SAMENVATTING
2.1 BOUW- EN GEBRUIKSGESCHIEDENIS
Huize Westerlicht uit 1932 is gelegen aan de Prinses Julianalaan en
is een van de vroegste moderne verzorgingstehuizen in Alkmaar,
gericht op huisvesting en verzorging van bejaarden. Het thans
leegstaande gebouw is gelegen in de Alkmaarderhout, een
historische parkaanleg die stamt uit het begin van de 17 de eeuw.
Het gebouw is ontworpen door de bekende architect Dirk Saal uit
Alkmaar. De oorspronkelijke opzet uit 1932 is nog geheel
overgeleverd en bestaat uit een centraal bouwdeel met een oost /
west oriëntatie die geflankeerd wordt door twee vleugels. Een
centrale hal verbindt de verschillende delen met elkaar. Boven het
centrale deel van de hoofdvleugel is een toren met uurwerk
gesitueerd.
In 1934 wordt de linker achtervleugel flink uitgebreid door dezelfde
architect D. Saal. De dakkapellenreeksen over twee niveau’s die
toen zijn toegepast, zijn ook in het achterdakvlak van het linker
deel van het hoofdgebouw aangebracht, waardoor de symmetrie in
de achtergevel van het gebouw van 1932 werd verstoord . Een
brand in 1952 zorgt ervoor dat de achtervleugel uit 1934 zwaar
beschadigd wordt. Ook de kap van het linker deel van de oude
voorbouw gaat dan verloren. Het geheel wordt grotendeels
conform de oude opzet herbouwd, waardoor er ten opzichte van
de situatie zoals gerealiseerd in 1934 geen stijlbreuken optreden.

In de delen uit 1932 en 1934 zijn nog de enkelvoudige balklagen en
gedeeltelijke kapconstructies aanwezig. Ook zijn er nog een aantal
originele interieurafwerkingen zoals stucplafonds overgeleverd.
Verder zijn de interieurs door diverse renovaties wat betreft
afwerkingen van vloeren, wanden en plafonds ingrijpend
vernieuwd. Ook zijn veel binnendeuren, trappen en dergelijke in
afwijkende vormen vernieuwd, waardoor in het interieur nog wel
overwegend de historische structuur, maar niet de historische
sfeer beleefbaar is.
2.2 WAARDESTELLING
Het gebouw uit 1932 is waardevol vanwege de hoofdopzet,
hoofdvorm,
kapvorm
en
evenwichtig
vormgegeven
gevelarchitectuur. Voor de uitbreiding van de linkervleugel in 1934,
deels herbouwd na de brand van 1952, geldt vanwege de minder
monumentale architectuur een positieve waarde.
Wat betreft interieur is met name de inwendige structuur van de
centrale hal met aansluitende gangen van belang. Deze
corridorstructuur is kenmerkend voor verzorgingscomplexen uit
deze periode en is derhalve als waardevol aan te merken.
Van de oorspronkelijke interieurafwerkingen (vloer, wand- en
plafondafwerkingen) alsmede van interieurelementen uit 1932 en
1934 is weinig bewaard gebleven met uitzondering van enkele
binnendeuren, de betimmeringen van de nog oorspronkelijke
vensters, enkele vloeren, enkele lambriseringen en stucplafonds. In
de kelders zijn verspreid nog terrazzovloeren bewaard gebleven.
Onderin het centrale trappenhuis is een thans deels overbouwd
7

vloermozaïek behouden gebleven. Met deze elementen moet met
zorg worden omgesprongen en kunnen dienen als eventuele
leidraad voor een renovatie en/of nieuwbouw.
Het tehuis is met name cultuurhistorisch van groot belang voor de
stad Alkmaar. Westerlicht neemt een belangrijke plaats in binnen
de geschiedenis van bejaardenzorg binnen de stad in als een van de
eerste moderne verzorgingstehuizen van haar tijd. Daarnaast geeft
het als een van origine voor de hervormde gemeenschap gebouwd
verzorgingstehuis een beeld weer van de verzuiling van de
Nederlandse samenleving in de eerste helft van de 20 ste eeuw.

8

9

3 HISTORISCHE CONTEXT
3.1 HISTORISCHE ONTWIKKELING VAN ALKMAAR TOT AAN DE 20STE
EEUW
Alkmaar is ontstaan aan de noordoostelijke rand van een strandwal
op de overgang naar klei- en veengronden nabij de getijdekreek de
Rekere. In de 10de eeuw kwam op de hogere geestgrond een
agrarische nederzetting tot ontwikkeling die in de 12de eeuw uit
tot een handelscentrum. Wegens de strategische ligging in het
grensgebied van Kennemerland en West-Friesland kreeg Alkmaar in
1254 stadsrechten van graaf Willem II. In de 12de eeuw begon men
met de aanleg van dijken tegen het opdringende water, eerst aan
de oostzijde van de Rekere, later aan de westzijde gevolgd door de
dijk naar Bergen (voltooid 1212). Langs deze dijk ontwikkelde zich al
spoedig een handelsplaats.
Een eerste stadsuitbreiding vond plaats rond 1275 ten oosten van
de Houttil, tot ongeveer halverwege het huidige waaggebouw.
Vanaf het derde kwart van de 14de eeuw volgde stadsuitbreiding
naar drie zijden. Aan de noordzijde werd het gebied tussen
Kanaalkade en Langestraat opgehoogd en werden de stadmuren
doorgetrokken tot aan de Kooltuin. Vanaf eind 15de eeuw volgde
uitbreiding naar het oosten door aanplemping in de Voormeer, na
1470 resulterend in een grachtenwijk met het Luttik Oudorp en het
Verdronkenoord als hoofdstructuur. Dit proces stopte met het
brood- en kaasoproer (1491-'92), waarna Alkmaar tijdelijk zijn
stadsrechten verloor en de stadsmuur werd geslecht. Na een
plundering door Gelders-Friese troepen (Zwarte Hoop) in 1517
kreeg Alkmaar een nieuwe ommuring (1524-'38) met de Bierkade als

oostgrens en de Oudegracht als zuidelijke begrenzing. Nog vóór
1573 volgde een verdere vergroting naar het zuiden.
In 1595 kwam de ruimere omwalling gereed, waarbinnen aan de
westzijde ook de Geest en de Molenbuurt gebracht waren en aan
de oostzijde de nieuwe aangeplempte eilanden in de Voormeer. In
het zuidoosten ligt het zoutketengebied, Zandersbuurt en
Schelphoek, in het noordoosten het Heiligland en het Hondsbosch.

Alkmaar omstreeks 1500? Detailopname van het eerste paneel van De zeven
werken van barmhartigheid van de Meester van Alkmaar uit 1504.
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grachten (Laat, Heul, Baansloot en Nieuwesloot) en aan de
zuidzijde ontstond in 1873 op basis van een stedenbouwkundig plan
van L.P. Zocher een landschappelijk villapark.
De aanvankelijk door verdichting van de bestaande bebouwing
binnen de singels opgevangen bevolkingsgroei resulteerde pas na
circa 1890 in nieuwe wijken buiten de singels. Als eerste werd vanaf
1894 de Spoorbuurt verwezenlijkt tussen het station en de oude
stad. De bouw van de Emmabrug (1894) vormde het begin van een
zuidelijke uitbreiding.

Alkmaar in 1649 op de plattegrond van Joan Blaeu in Novum Ac Magnum
Theatrum Urbium Belgicae Liberae Ac Foederatae uit 1649.

Mede door de inpoldering van de Schermer (1634) werd Alkmaar
een regionaal centrum voor de handel in agrarische producten,
vooral kaas. De kapel van het voorm. H. Geesthuis werd daartoe tot
waag omgebouwd en in fasen volgde de aanleg van de Kaasmarkt.
Verder was Alkmaar de voorzittende stad van het Noorderkwartier.
Een nieuwe bloei volgde met de aanleg van het Noordhollands
Kanaal (1819-'24), dat op verzoek van de stad door het oostelijke
havengebied werd gegraven en verder de noordelijke vestinggracht
volgde. Langs de Kanaalkade verrezen vanaf circa 1880 diverse
bedrijfsgebouwen. Op korte afstand ten noordwesten van de
binnenstad kwam in 1865 het station gereed aan de spoorlijn
Amsterdam-Den Helder. In de binnenstad dempte men enkele

De Emmabrug in 1909 gezien vanuit de Zilverstraat richting de Emmastraat. De
eerste Emmabrug was een zogenaamde kneppelbrug. GAA: FO 1000428
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3.2 HET ONTSTAAN VAN DE ALKMAARDERHOUT
Buiten de omwalling van de stad, aan de zuidkant, begon men in
1607 met de eerste aanplant van 'houten'. Dit waren bomensingels
langs de wegen. Zo plantte men een strook van zes bomen langs de
Harddraverslaan en ook langs de Westerweg werden enkele rijen
iepen geplant. Omdat er veel te veel bomen besteld waren kocht
Alkmaar een stuk grond bij het leprozenhuis buiten de
Kennemerpoort en plantte daar het eerste stukje echte bos.

In het oorlogsjaar 1672 moest een groot deel van de bomen weer
gekapt worden om zicht te hebben op de vijand, maar vervolgens
werden ze opnieuw geplant, werden de bomenrijen verbreed en
ingesloten stukjes boerenland opgekocht. Er kwamen kwekerijen
en zo ontstond langzaam maar zeker de Alkmaarderhout aan de
westkant van de Kennemerstraatweg.

Detailopname van de Alkmaarderhout in 1765 met siertuinen en bossen. Bij de
pijl het perceel waarop Westerlicht in 1932 is gebouwd. A. van Panders, 1765.

De Alkmaarderhout of den Hout in 1832. RCE: Kadastrale kaart 1811-1832:
verzamelplan Alkmaar, Noord Holland
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De Wilhelminalaan was vanouds de entree vanuit de stad. Deze
kaarsrechte laan was de basis van de eerste 'plantage', met strakke
vormen en sterpatronen. Vanaf 1765 kreeg de Hout s teeds meer
een parkachtige vorm. De eerste kronkelige laantjes werden
aangelegd met daartussen in nog steeds weilanden, tuinderijen en
kwekerijen. Vooral langs de latere Lindenlaan en de
Kennemersingel werden buitenplaatsen aangelegd door rijke
burgers. Het waren pleziertuinen vol bijzondere bloemen, kunstig
geknipte hagen en theekoepeltjes, waarlangs men in deftige
koetsen reed om zich te laten bekijken. Uit die tijd stammen de
stinsenplanten waar de Hout beroemd om is geworden.

Herziening Alg. Kaart Nederland 1879.

Een typische laan in de Alkmaarderhout. De Harddraverslaan in 1886.
GAA: FO 1000970

Foto uit 1892 met de bouw van de Cadettenschool. RAA: FO 1008481
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In 1902 maakte de bekende tuinarchitect Leonard Springer een
nieuw ontwerp voor de Hout. Gekozen werd voor de Engelse of
romantische landschapsstijl met speelse bochten en doorkijkjes,
heuveltjes en stromend water. Een mooi voorbeeld is de
Hertenkamp, die werd aangelegd op de plek van een voormalige
boerderij.

Topografische kaart 1900. Topotijdreis.nl

De hertenkamp in 1903. GAA: FO 1001172

Topografische kaart 1950. Topotijdreis.nl
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Met de bouw van de Cadettenschool in 1892 aan de Wilhelminalaan
werd het startsein gegeven voor de ontwikkeling van het terrein
aan de zuidoost zijde van de Alkmaarderhout. De Cadettenschool
zal in 1924 in gebruik genomen worden door het Stadsziekenhuis.
Dit markeert de eerste stappen binnen de verzorgingstaak die het
terrein in de loop van de 20 ste eeuw gaat krijgen. Met de bouw van
huize Westerlicht in 1932 werd deze zorgfunctie nog meer
benadrukt.
In de loop van de 20 ste eeuw zal het terrein steeds verder bebouwd
worden met gebouwen voor de verschillende afdelingen van het
ziekenhuis. Zeker na de fusie van het Elisabethziekenhuis en het
Centraal Ziekenhuis in 1974 tot het Medisch Centrum Alkmaar komt
de ontwikkeling van het terrein in een stroomversnelling .

Topografische kaart 1983. Topotijdreis.nl

Topografische kaart 1994. Topotijdreis.nl
Topografische kaart 1971. Topotijdreis.nl
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3. 3 ONTWIKKELING VAN HET PERCEEL

Aan de zuidzijde wordt het terrein begrensd door de Kruislaan, de
latere Prinses Julianalaan en aan de oostzijde is de Wilhelminalaan.
Deze stratenstructuur die al sinds de 17 de eeuw aanwezig is, is ook
altijd nog goed zichtbaar in het huidige stratenpatroon.
De situatie verandert in de loop van de 19 de eeuw wanneer er
verschillende huizen en andere bebouwingen rondom het perceel
ontstaan die met name georiënteerd zijn op de Wilhelminalaan. In
de jaren ’30 van de 20 ste eeuw zijn er bijvoorbeeld een aantal
huizen ten oosten van Westerlicht gesitueerd.
De bouw van huize Westerlicht in 1932 is echter de meest
ingrijpende verandering op het perceel. De oude structuren zoals
die op de kadastrale kaart van 1832 zijn afgebeeld zijn dan niet
meer aanwezig.

RCE beeldbank: Kadastrale kaart 1811-1832: minuutplan Alkmaar, Noord Holland,
sectie E, blad 01

Het terrein waarop Westerlicht is gebouw is voor het eerst
zorgvuldig overgeleverd op de kadastrale minuutkaart van 1832. Op
dat moment is het perceel in handen van Anthonie Geels die als
beroep tuinman heeft. Op het perceel staan onder nummer 277
(blauwe pijl) een huis, nummer 278 een grote moestuin (groen
vlak) en onder nummer 279 (rode pijl) een schuur.

Situatie van het perceel Prinses Julianalaan 14 in 1934. RAA: Gemeente Alkmaar
1920-1944, nr: 507.
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3.4 DE OPRICHTING VAN WESTERLICHT IN 1930
De oprichting van een vereniging voor een nieuw te bouwen
verzorgingshuis voor oude van dagen vanuit de Federatie van
Diaconieën in de Hervormde Kerk werden in de loop van 1929
concreet. Na het aannemen van de statuten was de vereniging
onder de naam Vereeniging van Diaconiën Westerlicht een feit, zoals
werd aangekondigd in de Staatscourant van 26 april 1930. De
nieuwbouw moest zowel valide als invalide mensen kunnen
huisvesten.

In de Telegraaf van 26 juli 1930 wordt bericht over de toestemming
van de gemeenteraad om een stuk grond te ruilen met de
vereniging Westerlicht waardoor er een tehuis gebouwd kan
worden aan de Kruislaan (vanaf 1937 de Prinses Julianalaan) voor in
totaal 150 personen.
Uiteindelijk besluit men ertoe om het tehuis te bouwen waar ook
een aparte ziekenafdeling aanwezig was zodat bejaarden die ziek
werden niet naar een andere locatie hoeven te worden
overgebracht. Als voorbeeld wordt het verzorgingshuis Avondlicht
in Hoorn genoemd, toevalligerwijs ook een gebouw dat door Dirk
Saal is ontworpen. De eerste steen werd op 14 september 1931
gelegd door twee jongedames waaronder de dochter van dhr. Van
der Esch, de voorzitter van de vereniging.
Bejaarden uit heel Nederland konden in Huize Westerlicht terecht,
al was het specifiek bedoeld voor de ouderen in het gebied van de
hervormde classis Alkmaar, ruwweg begrensd door Texel, Limmen
en Obdam. Gesticht door de ‘Vereniging van diaconieën’ in dit
gebied, brak Westerlicht radicaal met de traditie van de vroegere
diaconiehuizen, waar oude mannen en vrouwen vaak per sexe
gescheiden waren.
De bewoners mochten gaan en staan waar ze wilden. Er was een
eigen keuken, broodbakkerij en wasserij. Alle bewone rs hadden
vrije geneeskundige hulp en medicijnen. Er was een bibliotheek met
2000 boeken, en een concert- en toneelzaal met 250 zitplaatsen.
Elke 14 dagen organiseerde men een uitvoering, zang, dans of film.
Hoewel Westerlicht bedoeld was voor alle sociale lagen, bestond
de populatie in de praktijk vooral uit de wat rijkere bejaarden. Er

De oprichtingsstatuten van de vereniging uit 1930. Bibliotheekcollectie GAA.
17

waren 5 verplegingsklassen. Het verschil zat in de grootte van de
kamers. Het voedsel en de verzorging waren voor iedereen gelijk.
De goedkoopste klasse was op de zolders gehuisvest in kleine
kamers van 2 bij 4 meter. Het betrof overwegend bewoners die niet
zelf voor hun huisvesting betaalden, maar waarvan de kosten
werden voldaan door diaconieën.

Zusters op de oprijlaan voor het tehuis. GAA: Collectie aanwinsten nr. 1519.

De huisvestingstarieven logen er niet om. Zo varieerden de prijzen
in 1959 van f 158,- tot f 250,- per maand. Toch waren er regelmatig
lange wachtlijsten. Al in 1934 werd het rustoord uitgebreid met een
nieuwe vleugel. Er konden nu zo’n 250 personen worden
ondergebracht.

Een van de huiskamers in het gebouw met enkele bewoners. GAA: Collectie
aanwinsten nr. 1519.

De Duitsers vorderden het gebouw van september tot december
1943. De bewoners werden tijdelijk verhuisd naar Haarlem. Van juni
tot september 1944 werd opnieuw een deel van het tehuis
gevorderd. De vorderingen verhinderden niet dat Westerlicht een
centrum van de Alkmaarse illegaliteit werd. Er waren ongeveer 16
onderduikers in het gebouw aanwezig.
18

Even dramatisch als de oorlogsperiode was de grote brand die
Huize Westerlicht in februari 1952 trof. Door kordaat optreden van
het personeel en de brandweer waren er slechts twee slachtoffers
te betreuren. Het gebouw maakte na de brand een desolate indruk.
De westelijke vleugel was bijna geheel uitgebrand en moest vanaf
de verdieping herbouwd worden. Ook de hele kapverdieping van
het linker deel van de voorbouw moest worden herbouwd. De
herstelwerkzaamheden duurden tot oktober 1952.

Krantenartikel over de brand in Westerlicht in de Alkmaarsche Courant van 28
februari 1952. GAA: Collectie aanwinsten nr. 1519.

3.5 HET EERSTE GEPLANDE GEBOUW UIT 1929
De eerste ontwerpen van Dirk Saal voor het tehuis stammen uit
augustus 1929, dus van vóór de oprichting van de vereniging . Het
idee was toen dat het gebouw een symmetrische plattegrond zou
krijgen die bestond uit een langwerpige hoofdvleugel van drie
bouwlagen met kelder met aan de uiteinden daarvan twee korte
vleugels van twee bouwlagen die georiënteerd waren op de
Julianalaan. Aan de achterzijde zou centraal tegen de achterg evel
van de hoofdvleugel een rechthoekige uitbouw worden
gerealiseerd die een hogere noklijn had dan de hoofdvleugel.
Op de verdiepingen waren verder aan de voor- en achterzijde van
het centrale deel nog balkons bedacht en centraal boven de
hoofdvleugel was een torentje met uurwerk gepland.
De indeling van het tehuis liet zich kenmerken door een centrale
hal in de hoofdvleugel met aan weerszijden kamers en sanitaire
voorzieningen. De kamers met inbouwkast verschilde onderling van
afmeting en een aantal kamers waren voorzien van een losse
slaapkamer.
In de twee korte vleugels waren naast enkele woonruimtes ook de
ziekenkamers gevestigd. In de uitbouw aan de achterzijde was een
grote rechthoekige zaal gepland, die waarschijnlijk dienst deed als
eetzaal. Op de tweede verdieping was boven de grote zaal een
keuken gepland, wat enigszins opmerkelijk te noemen is aangezien
keukens vaak op de begane grond of in de kelder werden geplaatst.
Ter plaatse van de uitbouw en in de vleugels waren trappenhuizen
bedacht.
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De voor en achtergevel van het eerste geplande gebouw in 1929. GAA: nr.
PR1006972
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De plattegrond van de begane grond van het eerste geplande gebouw
uit 1929. De opzet bij de eerste ontwerpen is een centrale hal waaraan
alle kamers zijn gesitueerd. De zijvleugels hebben een oriëntatie op de
Prinses Julianalaan. Aan de achterzijde is een uitbouw waar de grote
zaal is gesitueerd. GAA: nr. PR1006972
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3.6 HET DEFINITIEVE ONTWERP VOOR WESTERLICHT UIT 1931
Het definitieve ontwerp werd op veel punten aangepast ten
opzicht van de eerste schetsen. Het idee van een hoofdvleugel van
drie bouwlagen met kelder onder schilddaken bleef wel overeind
maar deze kreeg aan weerszijden vleugels van twee bouwlagen die
een oriëntatie hadden op de achterzijde van het gebouw. De
zijvleugels sloten iets voor de uiteinden op de hoofdvleugel aan en
waren aan de voorzijde van de Julianalaan minder breed dan aan de
achterzijde.
De veelhoekige plattegrond was niet symmetrisch doordat de
linkervleugel verder uitstak aan de achterzijde dan de rechter
vleugel.

Zoals gezegd was er onder het gehele gebouw een kelder
aanwezig. In het linker deel van de kelder was een grote keuken
met Excelsior oven en grote spoelkeuken ondergebracht. Onder de
hoofdvleugel
waren
aan
de
achterzijde
verschillende
ongedefinieerde ruimtes aanwezig en aan de voorzijde ware n de
kolenbergplaatsen en de centrale verwarming gesitueerd. Aan de
rechterzijde werden verschillende ruimtes gebruikt voor het
strijken en opbergen van het linnengoed.
Het tehuis was zodoende behoorlijk zelfvoorzienend in haar
bestaan.

Wat betreft constructies zijn de verdiepingsvloeren uitgevoerd met
enkelvoudige balklagen en de kapconstructie is een gordingkap
met A-spanten, nokstijlen en nokbalk.
Onder het gehele tehuis was een kelder aangebracht dus ook bij de
zijvleugels. Op de verdieping was aan de achterzijde een balkon
gesitueerd die over de hele breedte van de achtergevel liep en
enkel onderbroken werd door het risalerende centrale deel van de
hoofdvleugel. Aan de voorgevelzijde waren ook een aantal balkons
gesitueerd, zoals de twee L-vormige balkons in de oksels waar de
vleugels aansloten op de voorgevel en boven de entree in het
risalerende centrale deel van de hoofdvleugel. Boven dit centrale
deel van de gevel werd tenslotte nog het kenmerkende torentje
met uurwerk aangebracht.

Huize Westerlicht afgebeeld op een briefkaart, kort na de oplevering van het
gebouw in 1932. De oprijlaan is voorzien van een grindlaag en wordt verlicht
door een reeks lantaarnpalen in Art deco-stijl. Het terrein voor het tehuis is
weelderig en voorzien van struiken en een grasveld rond de vijver. GAA:
RAA012002454
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De definitieve tekening van de voor- en achtergevel van Westerlicht uit
1931. GAA nr.
23

De definitieve tekening van de linker en rechter zijgevel uit 1931. GAA
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De definitieve plattegrond voor de begane grond inclusief vermelding van de
ruimtefunctie. GAA
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De definitieve plattegrond voor de eerste verdieping inclusief vermelding van de
ruimtefunctie. GAA.
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De definitieve plattegrond voor de tweede verdieping inclusief vermelding van
de ruimtefunctie. GAA.

27

De definitieve plattegrond voor het souterrain inclusief vermelding van de
ruimtefunctie. GAA.
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serres. Ook het uiteinde van de hoofdvleugel deed dienst als
ziekenzaal. Het voorste deel van de rechtervleugel was gescheiden
van de ziekenafdeling en in gebruik als woonruimte voor de
bejaarden.

Interieur van de ziekenafdeling. uit: Feestkrant ter gelegenheid van zestig jaar
Westerlicht, Alkmaar 1992.

De indeling van de verdiepingen boven de kelder werd gekenmerkt
door een centrale hal in de hoofdvleugel waar aan weerszijden
vierkante kamers en sanitaire voorzieningen waren gesitueerd. Op
de begane grond en eerste verdieping hadden de kamers aan de
achterzijde een aparte slaapkamer.
In de linkervleugel was op de begane grond en eerste verdieping
een grote zaal gesitueerd die dienst deed als eetzaal en
conversatieruimte. Aan de andere zijde van het gebouw was de
ziekenafdeling ondergebracht. Deze rechtervleugel was langer dan
de linkervleugel en bestond op de begane grond en eerste
verdieping aan de achterzijde uit een drietal ziekenzaaltjes met

Interieur van de eetzaal aan de linkerzijde van het gebouw. Datum is onbekend.
GAA: RAA012002456.

De tweede verdieping was vrijwel compleet ingeruimd met smalle
rechthoekige slaapkamers. De kamers op deze verdieping zullen
minder duur zijn geweest dan de verblijfruimtes op de begane
grond en eerste verdieping. Aan de voorzijde van het centrale deel
van de hoofdvleugel waren nog wel drie grotere kamers aanwezig.
Op de uiteinden van de hoofdvleugel waren daarnaast aan de
rechterzijde nog drie logeerkamers en aan linkerzijde een drietal
kamers voor personeel gesitueerd.
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De zolderruimte was in gebruik als opbergruimte voor de spullen
van de bewoners van Westerlicht en het drogen van de was. De
zogenaamde kofferzolder bestond uit een groot aantal smalle
rechthoekige ruimtes waar koffers en kleine persoonlijke
bezittingen konden worden opgeslagen.
Het interieur van het tehuis was sober. Aan de uiteinden van de
hoofdvleugel en in het centrale deel waren trappenhuizen
gesitueerd. Bij die in het centrale deel bestond het trappenhuis uit
een bordestrap met rechte balustraden. De binnendeuren waren
Bruynzeeldeuren met een viertal panelen of deuren met glas en
panelen.
De vloeren in de keuken, bij de ruimtes waar de sanitaire
voorzieningen waren, garderobes en servieskamers waren voorzien
van een granitovloer en soms voorzien van een tegellambrisering.
In de vestibule bij de entree in het centrale deel op de begane
grond lag een tegelvloer.
De kamers van de bewoners hadden een ondervloer van Estrich.
Het is niet duidelijk of er Estrich vloerplaten zijn gebruikt of dat er
een vlakke afwerkvloer van een cementmengsel is aangebracht.
3.7 DE UITBREIDING VAN 1934
Al vrij snel na de oplevering van huis Westerlicht werd in 1934
besloten om het huis aan de linkerzijde uit te breiden. Opnieuw
wordt architect Dirk Saal ingeschakeld voor het ontwerp. Tegen de
achtergevel van de linkervleugel werd een geheel nieuw bouwdeel
aangebouwd dat qua bouwmassa aansluit op het bestaande en
zodoende een kelder en drie bouwlagen onder een schilddak krijgt.

De overgang tussen beide bouwdelen is echter wel goed zichtbaar
in het uiterlijk van de gevels. Zo had het bouwdeel uit 1934 erkers
terwijl het bouwdeel uit 1932 vlakke gevels had. Ook is er een
duidelijk verschil in vensters. Waar in 1932 dubbelruits ramen waren
geplaatst ter hoogte van de zolderverdieping koos men in 1934
voor een ongedeeld raam met zijlichten.

Aanzicht van de achtergevel van de nieuwe vleugel uit 1934. GAA

De plattegrond van het nieuwe bouwdeel uit 1934 heeft een L-vorm
en bestaat uit een langgerekt deel dat aansluit op het bestaande
achterste deel van de linkervleugel en diezelfde hoogte en breedte
aanneemt. Tegen dit deel is aan de oostzijde een aanbouw onder
een plat dak gesitueerd van twee bouwlagen met kelder.
De zolderverdieping heeft bij het nieuw te bouwen deel nog een
extra vliering gekregen. Deze verdieping zal ook bij de bestaande
vleugel worden doorgetrokken, zelfs tot aan het centrale deel in de
hoofdvleugel. De bouw van deze vliering gaat bij de bestaande
vleugel ten koste van het dakvlak dat wordt ingekort.
Wat betreft constructies zijn de verdiepingsvloeren uitgevoerd met
enkelvoudige balklagen en de kapconstructie is een gordingkap
met A-spanten, nokstijlen en nokbalk.
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Aanzicht van de binnengevel na de uitbreiding van de linkervleugel in 1934.
Tijdens de bouw is de ter hoogte van de vliering van het bestaande deel uit 1932
een lichtbeuk aangebracht zodat er een geheel ontstaat (rode vlak). GAA

Aanzicht van de buitengevel na de uitbreiding van de linkervleugel in 1934. De
lichtbeuk bij de vliering is aan deze zijde achterwege gelaten. Wel is er een reeks
dakkapellen aangebracht (rode pijl). GAA
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Plattegrond van het souterrain na de uitbreiding van de linkervleugel in 1934.
Goed zichtbaar is de overgang van het bestaande deel zonder naar het nieuw
deel met erkers. Aan de linkerzijde is de grote zaal getekend die het noordelijke
deel van de vleugel kenmerkt. GAA: nr.
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Plattegrond van de begane grond na de uitbreiding van de linkervleugel in 1934.
GAA:
nr.
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Plattegrond van de eerste verdieping na de uitbreiding van de linkervleugel in
1934. Aan de binnenzijde van de vleugel zijn openslaande deuren naar het balkon
zichtbaar. GAA
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Plattegrond van de tweede verdieping na de uitbreiding van de linkervleugel in
1934. Aan de buitenzijde van de vleugel zijn een reeks smalle kamers gesitueerd.
GAA:
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Plattegrond van de zolderverdieping na de uitbreiding van de linkervleugel in
1934. Aan de binnenzijde zijn een reeks smalle kamers gesitueerd die
openslaande deuren naar de omloop hadden. GAA:
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De indeling van de linkervleugel bestond ter plaatse van het
souterrain en de begane grond uit een centrale hal met kamers aan
weerszijden. Aan het uiteinde van de gang was een grote
rechthoekige zaal met podium die dienst deed als recreatiezaal. Op
de eerste en tweede verdieping was ook een centrale gang
aanwezig met kamers aan weerszijden, de ruimte boven de zaal
was echter hier opgedeeld in meerdere ruimtes en woonvertrekken
die aan de achtergevelzijde een balkon hadden. Er was geen aparte
eetruimte of keuken in dit deel van het tehuis. De zolderverdieping
bestond uit een groot aantal smalle rechthoekige kamers die
werden ontsloten via een centrale gang. Aan de binnenzijde van de
vleugel waren de kamers voorzien met een omloop die uitkeek op
de achtertuin.
De plafonds boven de kamers bestond uit stucwerk op steengaas
en waren geïsoleerd met Korsilplaten. Dit is plaatwerk van 2 cm dik
dat bestond uit lagen geasfalteerd vilt waar kurk tussen was
aangebracht. De dakkapellen op de zolderverdieping waren
voorzien van Lumbolite isolatieplaten.
Het bouwdeel onder platdak was ter plekke van het souterrain en
de begane grond ingedeeld met een viertal woonvertrekken. De
kamer in de oksel van het gebouw had een balkon.
Ook in dit deel van het tehuis was een sober interieur aangebracht.
De grote zaal was voorzien van een hoge lambrisering. De ruimtes
in het souterrain, begane grond en eerste verdieping hadden
plafonds van stuc op steengaas. Op de tweede verdieping en de
vliering waren de plafonds voorzien van Lumbolite plaatwerk. Alle

binnendeuren bestonden uit Bruynzeel deuren met een indeling
van vier panelen of deuren met glas.
Verder was één van de wanden van de kamer uitgevoerd met een
houten deel waar tegen een wasbakje en spiegel hingen.

Het interieur van de grote zaal die was ondergebracht in het noordelijke
bouwdeel van de uitbreiding van 1934. Boven de houten lambrisering is een
behang zichtbaar. De langwerpige vensters in de achtergevel zijn ingezet met
glas in lood ramen. De datering van de foto is onbekend. GAA: RAA012002457

3.8 De opbouw na de brand van 1952
De brand van 1952 zorgde voor een enorme schade aan de kap en
de ruimtes uit 1934 die aan de linkerzijde van het tehuis lagen. Ook
een groot deel van de zolder en kamers in het westelijke deel van
de hoofdvleugel uit 1932 waren uitgebrand.
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Aanzicht op de achterzijde van de hoofdvleugel op de tekening uit 1952
met het vanaf de tweede verdieping herbouwde weste lijke deel (rode
vlak). GAA

Onder: De binnenzijde van de linkervleugel uit 1934 met de nieuwbouw van de
tweede verdieping en zolderverdieping. GAA: .
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Zicht op de buitenzijde van de linkervleugel na de brand van 1952 met de nieuwe
tweede verdieping en zolderverdieping (rode vlak). GAA: nr.

De voorgevel van de hoofdvleugel en achtergevel van de linkervleugel na de
verbouwing/herbouw van 1952 (rode vlak). GAA: nr.
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Vanaf de tweede verdieping werden de ruimtes waar nodig
opnieuw opgemetseld, voorzien van plafonds van stucwerk op
steengaas en de kapconstructie vervangen voor een nieuwe
gordingkap. De indeling van de ruimtes bleef op de tweede
verdieping en zolderverdieping nagenoeg gelijk, zowel ter plaatse
van de hoofdvleugel als bij de zijvleugel.
Tenslotte werden er een aantal nieuwe brandtrappen geplaatst bij
het bouwdeel uit 1934 en werd het balkon aan de achtergevel van
datzelfde bouwdeel doorgetrokken naar de linker zijgevel.
In 1977 werden er grootscheepse renovaties uitgevoerd die in
totaal vijf jaar in beslag namen.

De zolderverdieping en de kap boven het westelijke deel van de hoofdvleugel is
compleet uitgebrand.
uit: Feestkrant ter gelegenheid van zestig jaar
Westerlicht, Alkmaar 1992.

3.9 De tuinaanleg in de jaren ’40
Vanaf het begin van de ontwerpfase stond vast dat huize
Westerlicht een groene omgeving diende te hebben waar de
bewoners konden genieten van hun rust. Dit resulteerde in de
aanleg van een weelderige vijver met fontein en oprijlaan aan de
voorzijde van het gebouw.
Vanaf de jaren ’40 werden er echter verschillende plannen gemaakt
voor de aanleg van een ruim park aan de oost- west en noordzijde
van het gebouw. Uit deze plannen, die gemaakt zijn door Dirk Saal,
blijkt ook dat er reeds werd nagedacht over de uitbreiding van
Westerlicht. Deze uitbreidingen waren gericht op de rechtervleugel
en aan de noordzijde van de linkervleugel. De plannen hebben niet
tot een definitieve uitwerking geleidt.

Schetsplan voor de parkaanleg en uitbreiding van huize Westerlicht uit januari
1940. RAA: Gemeente Alkmaar 1920-1944, nr: 3549.
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Hoewel de hofjes bleven bestaan, ontstonden er ook
oudevrouwenhuizen, die soms werden gecombineerd met de
oudemannenhuizen. Er heerste een streng beleid: er was een vaste
tijd om op te staan, te bidden, te eten en om naar bed te gaan.
Dronkenschap, binnenkomen na de avondklok en vrouwenbezoek
was, in het geval van het oudemannenhuis, verboden en werd
streng gestraft.
De bewoners hadden totaal geen privacy, ze hadden vaak alleen
een bed en sliepen met velen in één ruimte. In de (begijn)hofjes en
proveniershuizen (de mannelijke variant op het hofje) waren de
ouderen iets beter af, maar daar moest men zich ook inkopen. Vaak
konden de bewoners van de ‘oudeliedenhuizen’ en de hofjes niet
door kinderen worden verzorgd of worden opgenomen, omdat
deze zelf al moeite genoeg hadden om rond te komen.

Schetsplan voor de parkaanleg en uitbreiding van huize Westerlicht en
omgeving uit mei 1941. RAA: Gemeente Alkmaar 1920-1944, nr: 3549.

3.10 Bejaardenzorg in Nederland
Al vanaf de dertiende eeuw bestonden er hofjes waar rijke
regenten aan arme oude mensen een woonplek boden, al moesten
deze ouderen wel voor zichzelf zorgen. In de zestiende eeuw
ontstond er in Nederland het zogenaamde ‘oudemannenhuis’, de
eerste ouderenwoonvorm waarin de bewoners iets van zorg werd
aangeboden. De oudemannenhuizen waren specifiek voor mannen,
omdat zij meestal minder in staat waren zichzelf te verzorgen op
hun oude dag.

Ouderdom was tot het eind van de negentiende eeuw vrijwel altijd
synoniem met armoede. Veel rijke ouderen bleven tot op hoge
leeftijd actief in allerlei besturen, en werden tot hun dood verzorgd
door hun personeel. Ambachtslieden, en winkeliers die een beetje
geld opzij hadden kunnen zetten, konden dat spaargeld omzetten
in een lijfrente. Daarmee konden ze zelfstandig blijven wonen, of
een plekje kopen in een hofje (vooral vrouwen) of proveniershuis
(vooral mannen), waar ze de rest van hun leven verzorging konden
genieten. Veel gilden hadden een ouderdomsverzekering - hoewel
het de vraag was of die wel echt werd uitgekeerd.
In 1830 leefde naar schatting 80 procent van de ouderen in
armoedige omstandigheden. Waren het in eerste instantie vooral
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de kloosters en later de diakenen die een belangrijke rol speelden
in de caritas, met de groei van de steden werd het aandeel van de
burgerlijke en stedelijke liefdadigheid steeds gr oter. Een groeiend
deel van de belastingen die door de steden werden geheven, werd
aan armenzorg gespendeerd. Tussen 1830 en 1850 werd 60 procent
van de stedelingen van 70 jaar en ouder ondersteund door de stad.
Ze kregen turf, een beetje geld en gratis medische hulp.
De tweede helft van de negentiende eeuw stond in het teken van
wat de 'sociale quaestie' werd genoemd. Men begon zich het lot
van de armen steeds meer aan te trekken. De vraag werd gesteld
hoe de positie van de armere klassen verbeterd kon worden, en
wat de rol van de overheid daarbij zou moeten zijn. Tal van
onderzoeken en enquêtes werden gehouden om de problemen in
kaart te brengen, waaronder de Staatscommissie Arbeidersenquête
(1890-1894).
Tot die tijd werd de zorg voor ouderen niet los gezien van het lot
van andere armen. Langzamerhand echter werd de bejaardenzorg
steeds meer beschouwd als apart 'sociaal probleem'. Dat had ook
te maken met de toename van het aantal ouderen - de welvaart
steeg, en de levensverwachting ook. In 1885 werd voor het eerst de
oudedagsvoorziening voor werklieden besproken in het parlement.
In 1947 kwam Willem Drees met de ‘Noodvoorziening voor ouden
van dagen’, die in 1957 werd omgedoopt tot de Algemene
Ouderdomswet. In 1965 werd vervolgens het eerste moderne
bejaardentehuis geopend in Eygelshoven, waarschijnlijk als gevolg
van de kwaliteitswetgeving die in de jaren zestig opkwam voor de

bejaardenzorg. Vele moderne bejaardentehuizen zijn er sindsdien
bijgebouwd.
Sinds de jaren zeventig is een beleid opgekomen dat ouderen
aanmoedigt zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. In 1975
stond in de Nota Bejaardenbeleid dat maximaal zeven procent van
de ouderen in een verzorgingshuis zou mogen wonen. Er kwamen
diverse zorgvoorzieningen voor de overige 93 procent van de
grond:
wijkverpleging,
gezinsverzorging,
kruiswerk,
de
zogenaamde ‘woonzorgzone’ en aanleunwoningen.
3.11 Bejaardenzorg in Alkmaar
De zorg voor ouderen werd in de middeleeuwen verzorgd vanuit
kerkelijke, stedelijke of particuliere instellingen.
Wat
betreft
particuliere
stichtingen
zijn
een
aantal
proveniershuizen bekend zoals het provenhuis van Rietwijck uit
1440, bestemd voor zes arme vrouwen, het Roothooftshof aan de
Paternosterstraat uit 1464 en het huis De Vijf Wonden Christi in de
Hoogstraat uit de tweede helft van de 15 de eeuw.
Hier kwamen in de 16 de eeuw nog een aantal nieuwe stichtingen bij
waar onder Het Huis van Zessen dat in 1511 is opgericht door Dirk
Symonsz. van Boschhuysen, die in zijn testament bepaalde dat er
uit zijn erfenis een provenhuis gesticht moest worden, bestemd
voor bewoning door een zestal arme oude mannen. De bewoners
van het Huis van Zessen behoorden niet tot de allerarmsten: eind
19de eeuw moesten ze maandelijks 10 gulden kostgeld betalen. In
afwijking van veel andere Alkmaarse hofjes, beschikte het Huis van
Zessen niet over een college van regenten. Het opperbestuur over
het provenhuis berustte bij een erfgenaam van de stichter, die
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‘patroon’ werd genoemd. Namens hem was een rentmeester
verantwoordelijk voor het financieel beheer. De binnenmoeder
droeg zorg voor de dagelijkse gang van zaken in het huis. Het huis
heeft tot 1975 bestaan.
Alkmaar telde drie gasthuizen in de middeleeuwen. Het Onze Lieve
Vrouwe gasthuis uit 1341 dat achter het stadhuis lag ontfermde zich
over zowel arme, zieke en oude mannen als vrouwen. Het Heilige
Geestgasthuis werd voor 1386 gebouwd en vormde het hospitaal
voor de stad. Omstreeks 1460 kwam hier nog een derde gasthuis
bij, het Elisabethgasthuis, dat in het teken stond voor de
verzorging van vrouwen. Vanaf 1590 waren alle voorzieningen, voor
zowel mannen als vrouwen, onder gebracht in het
Elisabethgasthuis.
Het Elisabethgasthuis werd in 1665 met 4 provenierswoningen
vergroot. De gasthuizen waren hoofdzakelijk proveniershuizen en
kwamen in 1785 onder een administratie. Na de omwenteling van
1795 werd de stichting, vanwege de zeer ongunstige financiële
toestand, met al haar bezittingen bij de stadsfinanciën ingelijfd.
Het Elisabethgasthuis werd vervolgens gedeeltelijk verkocht. Zo
werd het proveniershuis in 1800 opgeheven, in 1802 werd de
eetzaal aan het Natuurkundig Genootschap verbruikt en in 1816
tenslotte de zuidelijke helft voor het burgerweeshuis afgestaan.
Het noordelijke gedeelte bleef dienst doen als ziekenhuis en werd
in de jaren na 1850 verschillende malen verbouwd en opgeknapt.
In 1927 werd er een geheel nieuw gebouw neergezet dat volledig
dienst deed als ziekenhuis. De zorg voor ouderen was toen al
steeds meer afgezonderd van de ziekenverzorging.

Het Huis van Zessen in 1983. GAA: FO 1009689.
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Zicht op het deel van het Elisabethgasthuis waar de mannen verbleven
omstreeks 1730. GAA: PR 1000399.

Na de reformatie was de zorg voor ouderen en zieken in handen
van een kerkelijke dan wel stedelijke instelling. In veel gevallen
waren deze instanties strikt van elkaar gescheiden waarbij de kerk
zorgde voor haar eigen mensen en de stad zorg droeg voor de niet kerkelijke ouderen. In het geval van Alkmaar was deze scheiding
echter niet zo streng als in andere Hollandse steden en moest het
kerkelijk bestuur een beroep doen op een jaarlijkse financiële
ondersteuning vanuit het stadsbestuur. De diaconie moest het
verder hebben van collecten, giften en legaten.
Met dit geld werden er verschillende huizen zoals het
aalmoezeniershuis en het Diakonie Oude Mannen en Vrouwenhuis
in Alkmaar opgericht. Dit oude mannen en vrouwenhuis was
gevestigd in het Hof van Sonoy uit omstreeks 1580 en deed tussen
1744 en 1970 dienst als verzorgingshuis.
3.12 De architect: Dirk Saal (1884-1945)
Dirk Saal, geboren in Zwaag, studeerde aan de Vereniging voor
Voortgezet en Hoger Bouwkunstonderwijs, de latere Academie
voor Bouwkunst, in Amsterdam en ontving in 1912 zijn diploma.
Samen met Willem Noorlander en Jacob Coenraad was hij de eerste
die een diploma ontving van deze architectuurschool, die later
vooral naam maakte als grondlegger van de architectuurstijl de
Amsterdamse School.

Hof van Sonoy in 1945. GAA: O 1001916.

Na het behalen van zijn diploma vestigt Saal zich in Alkmaar alwaar
hij verschillende ontwerpen maakt voor woonhuizen (o.a. op de
hoek Dijk / Achterdam uit 1926) , een uitbreiding van het
logegebouw voor de vrijmetselarij 1924 en een uitbreiding van het
Volksbadhuis in 1928.
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Hij is niet alleen werkzaam geweest in Alkmaar. Zo ontwerpt hij een
aantal scholen, onder meer in Den Helder (1921), Hippolytushoef
(1929) en de openbare lagere school in Benningbroek. Tevens
ontwerpt hij een raadhuis in Heiloo (1927).
Daarnaast heeft Saal, naast het bejaardenhuis Westerlicht in
Alkmaar nog meerdere verzorgingshuizen vervaardigd zoals
Avondlicht in Hoorn (1926).
De ontwerpen van Saal laten zich kenmerken door een sobere
Amsterdamse School-stijl

Het raadhuis van Heiloo uit 1927. GAA: RAA011009798

Woonhuis uit 1926 op de hoek Dijk / Achterdam in Alkmaar. GAA: FO 1012399
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3.13 Redengevende beschrijving RCE
"Huize Westerlicht" uit 1931-1932 met bijbehorende TUINAANLEG,
gebouwd naar ontwerp van de Alkmaarse architect D. Saal Czn.
(Zwaag 1884 - Alkmaar 1945) in Late Amsterdamse School-trant.
Opdrachtgever was het bestuur van "Westerlicht, Vereeniging van
Diaconieën in de Ned. Hervormde Kerk Alkmaar" (opgericht bij K.B.
van 19-3-1930). In 1934 is het bejaardenhuis linksachter uitgebreid
met een vleugel in dezelfde stijl. "Huize Westerlicht" is zeer
markant gesitueerd aan de noordoostzijde van de Pr. Julianalaan
tegenover de hertenkamp in de Alkmaarderhout en wordt door een
ruim voorterrein met vijverpartij gescheiden van de openbare weg.
N.B. De naoorlogse uitbreiding valt buiten de bescherming.

Verzorgingshuis Avondlicht in Hoorn uit 1926. WFA: foto-18409.

De Alvitloschool uit 1929 in Hippolytushoef. GWA: 1762

Omschrijving
Op nagenoeg U-vormig grondplan opgetrokken bejaardenhuis
bestaande uit een evenwijdig aan de Prinses Julianalaan
gesitueerde hoofdvleugel met haaks hierop linksachter een T vormige vleugel en rechtsachter een korte vleugel. Het gebouw telt
boven een souterrain twee bouwlagen onder hoge schilddaken met
ruim overstek en een dekking van gesmoorde verbeterde Hollandse
pannen. De buitenmuren zijn gemetseld in machinale baksteen
waalformaat in kettingverband (de afgeronde hoeken in
koppenverband) met enigszins verdiepte voeg. Onder de vensters
van de begane grond is paarsrode baksteen toegepast, daarboven
oranjerode baksteen. De overstekende balkons van de voor - en
zijgevels zijn aan de onderzijde bekleed met oranjerode baksteen
op z'n plat. Alle dakkapellen hebben een plat dak met overstek.
De symmetrische voorgevel (ZW) is samengesteld uit een
middenrisaliet van drie bouwlagen die door flankerende bouwdelen
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verbonden wordt met hoekrisalieten waarvan de schilddaken
insnijden in het hogere hoofddak. De laatste wordt in het midden
onderbroken door het tentdak boven de middenrisaliet waarop een
hoge, uit blokvormige volumes opgebouwde bekroning die bekleed
is met koper en voorzien van een kubusvormige basis met in alle
vier zijden een wijzerplaat en een windwijzer in de vorm van een
(symbolische) ondergaande zon. Ter hoogte van de begane grond
en de eerste verdieping is de middenpartij over de volle breedte
naar voren toe uitgebouwd. Boven deze van kwartronde hoeken
voorziene uitbouw heeft de tweede verdieping een balkon
toegankelijk via drie dubbele balkondeuren. Aan de voorzijde van
de gemetselde borstwering rond dit plat zijn twee siersmeedijzeren
vlaggenstokhouders bevestigd waartussen in zwart geschilderde
ijzeren letters met vergulde rand de naam "WESTERLICHT". De top
van beide vlaggenstokken wordt verfraaid door drie ronde schijven.
In de kwartrond gemetselde hoeken van de uitbouw is op beide
bouwlagen een driedelig venster aangebracht waarin een
kwartrond middenraam tussen smalle zijramen met bovenlicht
(uitzetraam). De terug liggende hoofdingang wordt geflankeerd
door kwartrond gemetselde dagkanten. De vloer voor de ingang
bestaat uit grijsporfieren en zwarte tegeltjes omgeven door een
gemetselde buitenrand. Het brede balkon boven de ingang heeft
een gemetselde borstwering en is toegankelijk via een terug
liggende dubbele deur geflankeerd door schuine zijden. De dichte
borstweringen van de twee balkons van de middenpartij zijn
voorzien van een ronde ijzeren handlijst. De brede dakkapel boven
de middenpartij telt vijf liggende vensters waarvan de middelste en
de twee buitenste zijn uitgevoerd als draairaam. De terug liggende
geveldelen tussen de midden- en hoekpartijen zijn op beide

bouwlagen voorzien van vijf brede driedelige vensters bestaande
uit een groot liggend middenraam geflankeerd door smalle
zijramen met als bovenlicht een uitzetraam. In het dakvlak boven
beide bouwdelen bevindt zich een doorgaande dakkapel die zich
uitstrekt vanaf de tweede verdieping van de middenpartij tot
boven de hoekpartijen. De dakkapellen zijn voorzien van
stolpramen. In de hoek tussen de terug liggende bouwdelen en de
hoekpartijen is boven de begane grond een L-vormig balkon
aangebracht met afgeronde hoeken en een gemetselde
borstwering. Beide balkons zijn zowel vanuit de terug liggende
delen als de hoekpartijen toegankelijk via een dubbele balkondeur
waartussen in de hoek twee gekoppelde tweeruits venster met
middendorpel en glas-in-loodramen. Onder de balkons is in alle vier
de bouwvolumes een stolpraam aangebracht. Hiernaast bevindt
zich in de zijgevels van de hoekpartijen een tweed e stolpraam
waarboven op de eerste verdieping eveneens een stolpraam. Vóór
de voorgevel is tussen beide hoekpartijen een verhoogd terras
(waarop grijze trottoirtegels) aangelegd met tussen de opgangen
links, rechts en in het midden twee gemetselde borstwer ingen die
aan de uiteinden overgaan in een bloembak. De voorgevels van de
hoekpartijen hebben op beide bouwlagen een brede vensterpartij
samengesteld uit twee grote liggende ramen waartussen een met
hout beklede afgeronde muurdam, en ter weerszijden een zi jraam
met als bovenlicht een uitzetraam. Tussen beide vensterpartijen is
in dezelfde letters als bij de middenpartij links de tekst "HUIZE"
aangebracht en op de rechter hoekpartij het bouwjaar "1932".
Langs de voorgevels van de hoekpartijen loopt een gemetselde
bloembak. Het voorschild van beide hoekpartijen draagt een
dakkapel waarin twee stolpramen. Op de nok van de rechter
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hoekpartij staat achteraan een forse langwerpige schoorsteen van
rode machinale baksteen in kettingverband. In de buitenste
zijgevel van beide hoekpartijen zijn beneden twee stolpramen
aangebracht en op de eerste verdieping een stolpraam en een
dubbele balkondeur, waarvoor een klein halfrond balkon met
gemetselde borstwering. Op het dakschild erboven staat een brede
dakkapel voorzien van drie stolpramen. Voorbij de hoekpartijen zet
de hoofdvleugel zich als het ware nog enkele meters voort. De
hierdoor ontstane risalieten hebben in het voorschild een brede
dakkapel en op de zijschilden een kleine dakkapel. De risaliet van
de linkerzijgevel (NW) telt ter hoogte van het souterrain vier
stolpramen en heeft op de begane grond en de eerste verdieping
een samengestelde vensterpartij die zich tot in de zijgevels
voortzet. In de risaliet van de rechterzijgevel (ZO) zijn op de
verdieping twee driedelige vensters als voor aangebracht
waartussen een smaller venster met bovenlicht; de vensters op de
begane grond zijn gewijzigd. De rechterhelft van de rechterzijgevel
heeft driedelige verdiepingsvensters en daaronder gewijzigde
vensters. Boven dit geveldeel bevindt zich een doorgaande
dakkapel waarin stolpramen. Het terug liggende middendeel van de
linkerzijgevel (NW) telt boven het souterrain drie bouwlagen
waarboven een plat dak. Hierboven zijn in het terug liggende
dakschild drie brede dakkapellen aangebracht (elk met vier
liggende ramen). Tussen de eerste en de tweede verdieping loopt
een brede bakgoot. Onder deze goot wordt de gevel in het midden
geleed door vijf aaneengeschakelde driezijdige erkers, met zowel
op de begane grond als de eerste verdieping in het brede
middendeel een groot liggend venster geflankeerd door een
draairaam met bovenlicht (uitzetraam) in de schuine zijden. Ter

weerszijden van de serie erkers is op de begane grond en de eerste
verdieping een klein driezijdig balkon aangebracht met gemetselde
borstwering (de balkondeuren zijn naderhand dichtgezet),
waarnaast twee driedelige vensters als voor. In het souterrain en
de tweede verdieping zijn voornamelijk stolpramen toegepast.
Rond de dwarsbouw aan het einde van de T-vormige linker vleugel
is boven de begane grond een betonnen balkon aangebracht. De
dwarsbouw is voorzien van verschillende typen vensters en deuren,
en van een schilddak waarin per dakvlak twee brede dakkapel len
boven elkaar. Tegen de zuidoostzijde van de dwarsbouw bevin dt
zich een forse uitbouw van twee bouwlagen onder een plat dak. Dit
bouwvolume heeft merendeels driedelige vensters als voor en in de
zuidwest- en zuidoostgevel een driezijdige erker tot boven aan toe.
De achtergevel van de linker vleugel en van de linker helft van de
hoofdvleugel zijn boven het souterrain tot drie bouwlagen
opgetrokken. Tussen de begane grond en de eerste verdieping is
over de volle lengte een betonnen balkon aangebracht, tussen de
eerste en de tweede verdieping een brede houten bakgoot. De
derde verdieping (ter hoogte van de vliering in de kap) wijkt terug
waardoor het platte dak van de tweede verdieping bij brand als
vluchtweg kan fungeren. Evenals het souterrain is de derde
verdieping voorzien van stolpramen. Op de begane grond zijn
merendeels driedelige vensters aangebracht als voor. De eerste
verdieping is voornamelijk voorzien van dubbele balkondeuren al
dan niet geflankeerd door zijramen (deels met uitzetramen als
bovenlicht). Tot aan de tweede verdieping wordt de achtergevel
van de linker vleugel in het midden geleed door een serie van zeven
driezijdige erkers. Hierboven zijn op de tweede verdieping
driedelige vensters aangebracht als in de voorgevel maar minder
48

hoog. Verder is de tweede verdieping voorzien van stolpramen. De
achtergevel van de middenpartij heeft ter hoogte van het
achterliggende trappenhuis een middenrisaliet waarin op de
begane grond en de eerste verdieping drie nagenoeg vierkante
(non-figuratieve) glas-in-loodramen. In de smalle geveldelen ter
weerszijden van de door een schilddak met dakkapel bekroonde
middenrisaliet zijn voornamelijk hoog geplaatste liggende vensters
aangebracht, waarnaast ter hoogte van de eerste verdieping een
paneeldeur naar het genoemde balkon. Ter weerszijden van het
tentdak van de middenpartij staat op het hoofddak een hoge
schoorsteen van rode machinale baksteen. De achtergevel links van
de middenpartij telt evenals de aangrenzende achtergevel van de
rechter vleugel boven het souterrain twee bouwlagen waarboven
in beide dakvlakken een doorgaande dakkapel voorzien van
stolpramen. Hierboven bevindt zich in het noordoostelijke
dakschild nog een brede dakkapel waarin twee stolpramen. De
gevelindeling links van de middenpartij is tot en met de eerste
verdieping vergelijkbaar met die in de rechter helft (ook een balkon
boven de parterre). In de achtergevel van de rechter vleugel zijn
merendeels vaste vensters aangebracht met tweedelige
bovenlichten.

wordt verlicht door gebrandschilderde ramen van bruin en geel
glas, elk voorzien van een symbolische voorstelling (o.a. een vis,
een anker, een roos, een schip, een bijbel, een moeder met kind).
De vloer tussen het souterrain en de begane grond is uitgevoerd in
gewapend beton; alle hoger gelegen vloeren zijn van hout.
TUINAANLEG.
De grote vijver in het midden van het voorterrein behoort tot de
oorspronkelijke tuinaanleg en heeft vanaf de weg gezien de vorm
van een halve cirkel met ter weerszijden, vlak boven de rechte
basis, een kleine halfronde uitstulping. Waardering Bejaardenhuis
"Huize Westerlicht" met bijbehorende tuinaanleg is van algemeen
belang vanwege de cultuur- en architectuurhistorische waarde als
merendeels gaaf bewaard voorbeeld van bejaardenhuisvesting uit
het Interbellum, opgetrokken in de stijl van de late Amsterdamse
School. Het gebouw heeft hoge situationele waarde vanwege de
markante ligging in de Alkmaarderhout. (bron: Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed)

INTERIEUR.
In het interieur is de hoofdstructuur, lange gangen met ter
weerszijden kamers, nog herkenbaar. Ook het souterrain heeft een
dergelijke indeling. Hier zijn in een deel van de gangen en de
aangrenzende
dienstruimten
nog
de
oorspronkelijke
granitovloeren aanwezig. Aan het einde van de gang in de linker
vleugel bevindt zich een sobere rechthoekige kerkzaal. Deze ruimte
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4 BESCHRIJVING
In dit hoofdstuk volgt een beschrijving van het complex en de
afzonderlijke gebouwen. Daarbij worden ook wijzigingen op
hoofdlijnen weergegeven.

4.1 LIGGING EN OMGEVING
Huize Westerlicht is gelegen ten zuidwesten van de binnenstad van
Alkmaar in het historische stadspark de Alkmaarderhout.
Het perceel wordt ingesloten door de Wilhelminalaan aan de
oostzijde en de Prinses Julianalaan in het zuiden. Aan de noordkant
is het Medisch Centrum Alkmaar gesitueerd, waar het gebouw
onderdeel van uit maakt. Ten westen van het gebouw is het
stadspark gesitueerd in de vorm van een bosrijke omgeving.

4.2 ALGEMEEN
Het geheel onderkelderde gebouw uit 1932 en 1934 heeft een
veelhoekige plattegrond met een oost/west oriëntatie die is
opgebouwd uit een hoofdvleugel van drie bouwlagen met
zijvleugels aan weerszijden.
Aan de achterzijde hebben de
zijvleugels drie bouwlagen, aan de voorzijde hebben de vleugels
twee bouwlagen.
De hoofdvleugel en de naar de achterzijde georiënteerde
zijvleugels hebben een doorlopend schilddak met bakgoot die in
het midden van de hoofdvleugel wordt onderbroken door een
tentdak waar bovenuit een toren steekt. De twee vleugels aan de
voorzijde hebben een aankapping onder een schilddak. Alle daken
zijn met grijsgekleurde verbeterde Hollandse pannen bedekt.
Tegen de linker zijvleugel is aan de oostzijde verder nog een
bouwmassa van twee bouwlagen onder een met bitumen bedekt
plat dak gesitueerd.

Situatie in 2015. De blauwe pijl geeft Westerlicht aan. Google maps.

Wat betreft de constructies kan gezegd worden dat de kelder in
zijn geheel van beton is. Aan de rechterzijde van de hoofdvleugel
en de rechter zijvleugel zijn de oorspronkelijke enkelvoudige
balklagen van de verdiepingsvloeren nog aanwezig. Aan de
linkerzijde zijn door een brand in 1952 in ieder geval de
enkelvoudige zolderbalklaag en vermoedelijk ook delen van de
enkelvoudige balklaag van de tweede verdiepingsvloer vervangen.
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Zicht op de voorgevel, richting het noordwesten.

Zicht op de binnenzijde van de linkervleugel met uitbouw aan de noordzijde.

Zicht op de buitenzijde van de rechtervleugel.
Zicht op het westelijke deel van de achtergevel bij de hoofdvleugel.
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Enkelvoudige balklaag uit 1932 van de zoldervloer in het rechterdeel van de
hoofdvleugel.

De onderste helft van de torenconstructie uit 1932.

De kapconstructie uit 1932 bestaat uit een gordingkap met Aspanten en is aan de rechterzijde nog geheel intact. In het
linkerdeel is de kap in zijn geheel in 1952 vervangen voor een
gordingkap met nokstijl.
Bij het centrale deel onder het tentdak is een torenconstructie
aangebracht die bestaat uit vier stijlen waar met onderslagbalken
een vloer op is gelegd. Boven de vloer is de torenspits gebouwd en
bestaat uit een viertal op dwarsliggers geplaatste stijlen met
kruisregels.
Ter plaatse van het tentdak zijn verschillende onderdelen die door
brand zijn aangetast hergebruikt of gehandhaafd in de huidige
constructie.
Bovenste deel van de torenspits uit 1932 gezien van onderaf.
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4.3 GEVELS
Hierna volgt een beschrijving van de verschillende gevels met
bouwhistorische bijzonderheden. De gevels zijn opgemetseld in
een roodkleurige machinaal gefabriceerde baksteen in een Noors
verband, tenzij anders vermeld wordt per bouwdeel. Dit geldt ook
voor de vensters die voor een groot deel nog oorspronkelijk zijn.
Bij eventuele afwijkingen zal dit in de tekst worden vermeldt.
Het gebouw zal in drie delen worden behandeld: de hoofdvleugel,
de linker zijvleugel en de rechter zijvleugel.

A-spant met nokstijl uit 1932.

4.3.1 Voorgevel hoofdvleugel
De voorgevel van de hoofdvleugel kan worden opgedeeld in een
risalerend centraal deel met afgeronde hoeken waar de entree is
gesitueerd. Boven de entree is op de verdieping een rechthoekig
balkon en op de tweede verdieping een balkon dat de breedte van
het risaliet aanneemt. Dit deel wordt geflankeerd door twee
identieke gevelvlakken van acht vensterassen.
Over de hele breedte van de voorgevel is een terras aanwezig dat is
voorzien van betontegels en een bakstenen borstwering heeft
waar bakstenen bloembakken in zijn opgenomen. Dit terras
behoort tot de oorspronkelijke opzet.
Het centrale deel van drie vensterassen is uitgevoerd met e en
trasraam dat wordt afgesloten door een rollaag en is uitgevoerd in
een paarskleurige baksteen. De buitenste hoeken van het centrale
deel zijn afgerond en ter plaatse van de ronding gaat het Noorse
metselverband over in een koppenreeks.

Gordingkap uit 1952 boven de linkervleugel.
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Het terras aan de zuidzijde van de voorgevel gezien richting het westen.

Ook ter plaatse van het in een portiek gelegen entree zijn de
hoeken op die manier afgerond. Deze afgeronde hoeken zijn niet
afgebeeld op de oorspronkelijke tekening maar behoren wel tot de
eerste opzet. Het portiek heeft verder nog een tegelvloer van
zwart en witte tegels in een symmetrisch patroon.
Boven de entree is een rechthoekig balkon aanwezig die tevens de
overkapping vormt bij de entree en aan de onderzijde is voorzien
van baksteen decoraties in een molenvlak patroon.
Het balkon is verder van baksteen en heeft aan de onderzijde en
bovenzijde een rollaag. De entree tot het balkon kan via de
middelste kamer worden verkregen en heeft afgeschuinde hoeken.
Het balkon en de bijbehorende entree staat niet afgebeeld op de
oorspronkelijke tekeningen maar behoort wel tot de eerste opzet.

Detail van het centrale deel met entree.

Detail van de tegelvloer bij de entree.
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Detail van het molenvlakpatroon aan de onderzijde van het balkon boven de
entree.

Op de tweede verdieping is nog een balkon aanwezig die de
breedte van het risaliet aanneemt en wordt afgesloten door een
borstwering met rollaag waarop een lage ijzeren railing is
aangebracht.
Centraal op de borstwering is in Art Deco letters de tekst
WESTERLICHT aangebracht. De tekst wordt geflankeerd door twee
ijzeren frames in Art Deco-stijl waar vlaggenstokken op waren
bevestigd.
Het dakvlak bij dit centrale deel wordt geperforeerd door een
horizontale dakkapel waar een vijfruits venster in is geplaatst. Ook
de dakkapel heeft afgeronde hoeken en is aan de boven zijde
voorzien van een bakgoot.

Detail van het dak met torenspits boven het centrale deel gezien vanaf de
achterzijde.
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Aan de bovenzijde van het tentdak steekt de toren boven het dak
uit. De toren is opgebouwd uit een blokvorm waar op elke zijde een
uurwerk op is aangebracht. Boven het blok is een koperen
basement aangebracht in Art Deco-stijl waarop een vierkante spits
is bevestigd die met lood is bekleed.
De vensters in het centrale deel zijn op de begane grond
dichtgetimmerd maar op de verdieping ingezet met ongedeelde
ramen met zijlichten. Deze vensters zijn aangebrac ht in de
afgeronde hoeken en nemen dezelfde vorm aan. Op de tweede
verdieping zijn tweeruits vensters met draairamen en een dubbele
draaideur aanwezig.

Het oostelijke deel van de hoofdvleugel gezien richting het noordoosten.

De twee flankerende delen aan de voorgevelzijde van zeven
vensterassen kennen eenzelfde opbouw als het centrale deel. In de
oksels waar de voorste delen van de vleugels aansluiten op de
voorgevel zijn ter hoogte van de verdieping twee L-vormige
balkons aangebracht die behoren tot de oorspronkelijke opzet.
Ter hoogte van de zolderverdieping is over de hele breedte van de
voorgevel een rij doorlopende dakkapellen aangebracht.
De vensters zijn ingezet met ongedeelde ramen met zijlichten en
behoren tot de oorspronkelijke opzet. Dit geldt niet voor het
venster op de verdieping uiterst links in de voorgevel.
Detail van het ronde venster op de verdieping bij de entree.
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Detailopname van de L-vormige balkon in de oksel bij het oostelijke deel van de
hoofdvleugel.

Rechterdeel van de voorste zijvleugel.

4.3.2 Voorste delen van de zijvleugels
De zijvleugels hebben een zelfde opbouw als de voorgevel en
hebben aan de voorzijde ieder twee vensterassen. De vensters zijn
ingezet met een ongedeeld raam en een zijlicht uit 1932. De beide
vensters worden gescheiden door een halfronde muurdam.
Aan de bovenzijde zijn verder nog twee dakkapellen zichtbaar met
dezelfde type ramen als bij de doorlopende kapellen in de
voorgevelzijde. Vermoedelijk zijn de dakkapellen na de brand in
1952 aangepast overeenkomstig met de nieuwe dakkapellen in de
voorgevel van de hoofdvleugel.
Linkerdeel van de voorste zijvleugel.
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Ter plaatse van de borstwering boven de begane grond is aan de
linkerzijde in Art Deco-stijl letters het woord HUIZE aangebracht,
aan de rechterzijde van het gebouw is in dezelfde letters 1932
aangebracht.
De buitenste gevel van de zijvleugels zijn geheel dichtgetimmerd.
Opvallend zijn de halfronde balkons op de verdieping die niet op de
originele tekening zijn afgebeeld maar wel tot de eerste opzet van
het gebouw behoren.
De binnenste gevel van de zijvleugel herbergt aan elke zijde nog
een oorspronkelijke tweeruits venster. De andere vensters zijn
dichtgetimmerd.

De buitenste gevel van het voorste deel van de rechtervleugel.

4.3.3. Achtergevel hoofdvleugel
De achtergevel van de hoofdvleugel is qua opzet vergelijkbaar met
de voorgevel waarbij het centrale deel onder het tentdak risaleert
ten opzichte van de rest van het oostelijke en westelijke deel van
de gevel.
Ook wat betreft de opbouw is er veel gelijkenis met de voorgevel
met uitzondering dat er een hoger trasraam is vanwege het
ontbreken van een terras op de begane grond.
De buitenste gevel van het voorste deel van de linkervleugel met oorspronkelijk
halfrond balkon.
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Het centrale deel heeft drie vensterassen die op de begane grond
onderbroken wordt door een modern entreeportaal. Links en
rechts van het middenrisaliet zijn ter hoogte van de tweede
verdieping nog delen van een balkon uit 1932 zichtbaar en later
toegevoegde brandtrappen.
De vensters in het centrale deel zijn ingezet met Art Deco-achtige
glas in lood ramen.

Het oostelijke en westelijke deel van de achtergevel hebben zes
vensterassen. Tijdens de verbouwingen van 1934 is het westelijke
deel van de achtergevel op de zolderverdieping aangepast met een
extra vliering waardoor er een betere aansluiting was met de
westelijke vleugel. Hierdoor heeft dit deel van de achtergevel op de
zolderverdieping tien vensterassen uit 1934. De vensters uit 1934
zijn na de brand in 1952 allemaal vervangen.

Zicht op het oostelijke deel van de achtergevel met de indeling uit 1932.
Detail van het centrale deel bij de achtergevel. Op de tweede verdieping zijn de
glas in lood ramen zichtbaar.
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Aan de oostzijde is verder nog een dakkapel zichtbaar uit 1932 die
is ingezet met twee horizontaal geplaatste dubbele vensters.
De vensters op de begane grond en de verdiepingen zijn voor een
groot deel nog uit de bouwtijd van 1932 of 1934 met uitzondering
van het in 1952 afgebrande westelijke deel.
In het souterrain zijn bij het oostelijke deel sommige ve nsters in
een latere periode ingezet met staalramen.

Zicht op het westelijke deel van de achtergevel die in 1934 met een verdieping is
verhoogd. De bakgoot uit 1932 geeft de oorspronkelijke daklijn van 1932 aan. Na
de brand van 1952 is het deel boven deze daklijn met aanpassingen ten opzichte
van de opzet uit 1934 herbouwd. (rode pijl)

De twee terug gelegen geveldelen hebben ter hoogte van de
tweede verdieping een balkon die stamt uit de eerste bouwfase
van 1932. Dit betonnen balkon wordt ondersteund door betonnen
dragers en is voorzien van een aluminium hekwerk.
Aan de westelijke zijde van de achtergevel is tijdens de verbouwing
van 1934 het dakvlak opgetrokken en het muurwerk is verder
opgemetseld. Men heeft de bakgoot uit 1932 echter behouden in
het muurwerk. Deze is boven de vensters op de tweede verdieping
zichtbaar. Boven de zolderverdieping uit 1934 is een omloop
gemaakt die vanaf de vliering bereikt kan worden en uitgevoerd is
met een stalen balustrade.

4.3.4 Linker vleugel
De linker vleugel is in 1934 richting het noorden uitgebreid met een
lang been en een haaks hierop aansluitend kort been. De opbouw
van de gevels is qua opbouw hetzelfde als de achtergevel en
voorgevel van de hoofdvleugel.
Het lange been heeft aan de binnenzijde een vliering gekregen
waardoor ze ter plaatse van de binnenplaats een verdieping hoger
lijkt. Tijdens de bouw van het tehuis in 1932 had de binnengevel van
de westelijke vleugel twee vensterassen. Na de verbouwing waren
er dat elf.
De uitbreiding wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van erkers
in de beide zijgevels en de vliering met lichtbeuk boven de
zolderverdieping in de binnengevel. De vliering zorgt ervoor dat dit
deel van het tehuis bij de zijgevels een verdieping hoger is dan de
rest van het gebouw. Voor de bouw van de vliering is de daklijn van
het bouwdeel ut 1932 hoger gelegd en de gevel hoger
opgemetseld. Hier is ook nog de bakgoot zichtbaar die de
oorspronkelijke daklijn aangeeft. Tijdens de bouw van de nieuwe
vleugel in 1934 is de bakgoot overgenomen in het ontwerp.
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DE binnengevel van de linkervleugel met duidelijke overgang van het deel uit
1932 en 1934. (rode pijlen)

De buitenste gevel van de linkervleugel uit 1934. Ook hier zijn erkers aanwezig.

De buitenste zijgevel is wat opbouw betreft gelijk aan de oostelijke
zijde van de achtergevel van de hoofdvleugel. Dat wil zeggen dat
hier geen lichtbeuk ter hoogte van de vliering is aangebracht, enkel
doorlopende dakkapellen, en de daklijn doorloopt tot aan de
bakgoot. De originele dakkapellen zijn in 1952 na de brand
vervangen.
Ter plekke van de laatste traveeën is op de verdieping een
erkervormig balkon uit 1932 aanwezig. De vensters die bij dit
balkon hoorde zijn dichtgezet, net als de hieronder gel egen en
hierboven gelegen venster.
Detailopname van het muurwerk uit 1932 (rode pijl) en 1934 (zwarte pijl) en de
bouwnaad (blauwe pijl).
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Detailopname van het erkervormige balkon met dichtzettingen aan de
buitengevel van de linkervleugel.

De achtergevel van het noordelijke bouwdeel.

Het noordelijke deel van de vleugel is het korte been en bestaat uit
een bouwdeel onder een eigen schilddak van twee bouwlagen. De
opbouw van de gevels is het zelfde als bij de rest van de vleugel.
Wat betreft de daklijn wordt hier de hoogte aangenomen van de
buitenste gevel van de westelijke vleugel. Het dak wordt aan alle
zijden geperforeerd door een dubbele reeks dakkapellen uit 1952,
aan de achterzijde zijn de bovenste dakkapellen uitgevoerd met
balkon.
Aan de zijde van de achtergevel is een balkon aanwezig op
betonnen dragers die stamt uit de bouwtijd.

De aansluiting van de linkervleugel (rode pijl) op het noordelijke bouwdeel
(zwarte pijl) en de uitbouw onder een plat dak (blauwe pijl).
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4.3.5 Uitbouw aan de linker vleugel
Tegelijkertijd met de uitbreiding van de linker vleugel is een
uitbouw onder een plat dak gerealiseerd die aan de oostzijde
aansluit op het korte been. Dit bouwdeel is wat betreft opzet en
opbouw overeenkomstig met de rest van de vleugel.
In de oksel waar het bouwdeel aansluit op de linker vleugel is een
rechthoekig balkon uit 1934 zichtbaar. De entree vanuit de
oostelijke kamer is recent toegevoegd. Dit geldt ook voor de
entree op de begane grond in de oostgevel.

Zicht op de uitbouw onder het plat dak gezien richting het westen met de later
toegevoegde entree (rode pijl).
De zijgevel van het noordelijke bouwdeel met op de voorgrond de uitbouw
onder een plat dak.
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De later toegevoegde entree naar het souterrain aan de binnenzijde van de
rechtervleugel.

Zicht op de uitbouw onder het plat dak gezien richting het noorden met het
balkon uit 1934 in de oksel van het gebouw (rode pijl).

4.3.6 Rechter vleugel
De rechter vleugel uit 1932 is wat betreft opzet en opbouw
overeenkomstig met de rest van de uit 1932 stammende delen van
het gebouw en heeft ter hoogte van het dak aan de binnen- en
buitenzijde doorlopende dakkapellen. De zijgevels van de vleugel
hadden van oorsprong vier vensterassen maar vanwege het
inkorten van de vleugel zijn er nu nog drie vensterassen over. De
achtergevel van de vleugel is dichtgezet met stalen damwanden.

De buitengevel van de rechtervleugel met links de later toegevoegde entree (rode pijl) en
vervangen vensters op de eerste en tweede verdieping (zwarte en blauwe pijl).
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4.3.7 Zijgevels hoofdvleugel
De zijgevels van de hoofdvleugel komen wat betreft opzet en
opbouw overeen met de rest van de hoofdvleugel. Aan beide zijden
van het gebouw loopt het terras aan de voorgevelzijde door tot
aan de zijgevels.
Wat betreft de vensters kan worden gezegd dat aan d e rechterzijde
de kelderlichten van het souterrain zijn dichtgezet. Tevens zijn er in
het dak aan zowel de rechter- als linkerzijde een aantal dakkapellen
zichtbaar die ook later zijn toegevoegd.

De dichtzetting van de achtergevel van de rechtervleugel met damwanden .

De verlaagde entree naar het souterrain aan de binnenzijde van de
vleugel is later aangebracht. Dit geldt ook voor de entree met een
portiek van staalplaten op de begane grond aan de buitenzijde van
de vleugel. De vensters op de verdieping en tweede verdieping
boven dit laatstgenoemde portiek zijn vermoedelijk ook later
ingezet.
Zicht op de rechter zijgevel van de hoofdvleugel met de twee kelderlichten die
zijn dichtgezet en de later toegevoegde dakkapellen.
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4.3.8 Voortuin
Al vanaf de eerste ontwerpen zou de omgeving van Westerlicht moeten
worden ingericht als rustoord waarbij de nadruk lag op de groene bosrijke
omgeving van de Alkmaarderhout. In de ontwerpschetsen uit 1932 is dan
ook aan de zijde van de Prinses Julianalaan een ovaalvormige, gelobte
vijver met fontein gepland in combinatie met laag struikgewas en een
terras ter hoogte van de entree die de hele breedte van de voorgevel
aannam.

Vooraanzicht Westerlicht in 1935 met de voortuin met vijver. GAA: FO 1009289

De linker zijgevel van de hoofdvleugel.

Tussen de entree met terras en de vijver is altijd een oprijlaan aanwezig
geweest die in 1932 bestond uit een onverharde bestrating in de vorm van
grint. De bestrating van de oprijlaan is door de tijd heen verschillende
keren aangepast en bestaat nu uit een asfalt laag.
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De begroeiing van de tuin en de vorm van de vijver zijn door de jaren heen
niet wezenlijk aangepast ten opzichte van de situatie in 1932. Zo is rondom
de vijver een grasveld aangelegd met aan weerszijden enkele naaldbomen
en vooral laag struikgewas.
In het midden van de vijver is in 1932 een simpele fontein aangelegd die
bestaat uit een enkel spuitstuk op een betonnen pedestal zonder enige
vorm van beeldhouwwerk of andere decoratie.

De oprijlaan van grind in 1935 met voetpad en bordje waarop met de tekst
VERBODEN VOOR RIJWIELEN . GAA: FO 1009291

Aan de zuidzijde van de oprijlaan, tussen het voetpad en de laan, waren
een aantal straatlantaarns geplaatst in een Art Deco stijl. Sommige van
deze lantaarnpalen zijn nog altijd aanwezig.

De tuin met vijver in 1955 gezien richting het zuidwesten. GAA: RAA012002459.

De oprijlaan in 1935 gezien vanaf de andere zijde richting het noordoosten. GAA:
FO 1009290.
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De tuin met vijver in 1955 gezien richting het westen. GAA: RAA012002458.

Huidige situatie met de geasfalteerde oprijlaan, de vijver met fontein en rechts
een oorspronkelijke lantaarnpaal.

Huidige situatie van de tuin met het oostelijke deel van de oprijlaan gezien richting het
zuiden. Ook aan deze zijde van de oprijlaan is nog een lantaarnpaal uit 1932 aanwezig.

Huidige situatie van de tuin met het westelijke deel van de oprijlaan met originele
lantaarn gezien richting het zuiden.
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4.4 INDELING
Hierna volgt een beschrijving per verdieping van de indeling van
huize Westerlicht. De indeling van de begane grond, eerste
verdieping, tweede verdieping en zolder en vliering zijn voor een
deel nog gelijk aan de oorspronkelijke opzet. Er zal hier alleen
worden verwezen naar de ruimtes waar afwijkende zaken zijn
geconstateerd, zoals later toegevoegde binnenwanden en/of
binnendeuren. Deze ruimtes zullen op de plattegrond worden
aangegeven met een rood vlak.
4.4.1 Kelder

De tuin gezien richting het zuiden vanaf het terras bij het centrale deel in de
hoofdvleugel.

De tuin gezien vanuit de rechter voorvleugel.
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De kelder heeft een indeling met een centrale hal met
middengangen in de hoofdvleugel en linker vleugel waaraan
verschillende kamers op aan sluiten. Aan de rechterzijde is in 1932
besloten om de gang tegen de binnengevel te plaatsen.
De indeling van de ruimtes volgt voor een groot deel de opzet van
1932. In de rechtervleugel zijn in een aantal ruimtes nieuwe
indelingen ontstaan door middel van de toevoeging van
kalkzandsteen binnenwanden. Dit geldt ook voor de ruimte waar
de voormalige keuken was gesitueerd aan de linkerzijde van het
gebouw en een aantal kamers ten oosten van het centrale deel in
de hoofdvleugel.

De ruimte in het souterrain aan de achterzijde van de hoofdvleugel, ten westen
van het centrale deel. Gezien richting het westen. (blauwe pijl plattegrond)

Nieuwe ruimtelijke indeling in het rechterdeel van het souterrain. (zwarte pijl
plattegrond)
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4.4.2 Begane grond

De indeling van de begane grond laat zich kenmerken door een
centrale hal met daarop aansluitend aan beide zijden een
middengang waar vrijwel alle kamers op aan sluiten. Aan de
rechterzijde van het gebouw ligt de gang tegen de binnengevel
zijde. Dit behoort tot de originele opzet van 1932.

achtervleugel zijn zowel aan de voor als achterzijde verschillende
ruimtes voorzien van nieuwe binnenwanden.
Bij veel woonruimtes is in een later stadium een entree
aangebracht en is de kamer opgedeeld in een aparte toilet - en
doucheruimte. Deze ingrepen zijn door het hele gebouw zichtbaar.
Het korte been uit 1934 en de uitbouw waren helaas nie t
toegankelijk tijdens de bezichtiging.

De nieuwe indeling bij een van de ruimtes in de rechtervleugel op de begane
grond. (zwarte pijl plattegrond)

De indeling van de kamers is in grote lijn gelijk aan die van 1932 en
1934. Sommige ruimtes zijn echter opnieuw ingedeeld zoals het
achterste deel van de rechter zijvleugel. Ook aan de oostkant van
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4.4.3 Eerste verdieping

De opengebroken ruimte aan de achterzijde van de hoofdvleugel ten westen van
het centrale deel. (blauwe pijl plattegrond)

De indeling van de eerste verdieping bestaat uit een centrale hal
geflankeerd door middengangen, waar vrijwel alle ruimtes op aan
sluiten. Ook de vleugels op de hoeken hebben een middengang. In
de achterzijde van het rechter deel van het gebouw is een
compleet nieuwe indeling tot stand gekomen met een centrale
gang in plaats van de oorspronkelijke gang tegen de zijde van
binnengevel.
Een nieuwe indeling van de woonruimtes op de begane grond in de
linkervleugel. (groene pijl plattegrond)
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De indeling van de woonruimtes is ook op deze verdieping
aangepast met een entree en een aparte ruimte voor sanitaire
voorzieningen.
Aan de noordzijde van de linkervleugel is daarnaast het een en
ander veranderd ten opzichte van de eerste bouwfase in 1934 . Zo is
de trapopgang verplaatst en hebben een aantal ruimtes een nieuwe
indeling gekregen.

Zicht op de nieuwe indeling van eerste verdieping van de rechtervleugel. (zwarte
pijl plattegrond)

4.4.4 Tweede verdieping

De indeling van de tweede verdieping laat zich, net als de rest van
de verdiepingen, kenmerken door een middengangstructuur
waaraan de ruimtes zijn gesitueerd. De indeling van de
woonruimtes is ook op deze verdieping aangepast aan moderne
leefomstandigheden waarbij er entrees zijn aangebracht en aparte
ruimtes voor de sanitaire voorzieningen. De indeling van de
rechterzijde van het gebouw is ook hier vrijwel geheel modern
waarbij ook aan de voorzijde van de rechtervleugel het een en
ander opnieuw is ingedeeld. Op de plattegrond zijn de gewijzigde
structuren in rode vlakken aangeduid.
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Aan de noordzijde van de linkervleugel is een nieuwe indeling
ontstaan bij de overloop waar een nieuw trappenhuis is gebouwd
en hierdoor ook een nieuwe ruimtelijke indeling tot stand is
gekomen.
De grootste aanpassingen hebben echter in de ruimtelijke indeling
van de kamers plaatsgevonden. Aan de indeling van de vensters is
de oorspronkelijke breedte van de woonruimtes te herkennen. Zo
waren de kamers uit 1932 aan de voor en achterzijde in de
hoofdvleugel twee maal zo smal als in de huidige situatie. In veel
gevallen is een tussenmuur gesloopt om meer leefruimte te
creëren. Er zijn echter ook nieuwe binnenwanden geplaatst,
herkenbaar aan de aansluiting in het midden van een ven ster in
plaats van een aansluiting op een muurdam.

Kamer aan de voorzijde van hoofdvleugel met gesloopte tussenmuur. (zwarte
pijl plattegrond)

De rechtervleugel met een compleet nieuwe indeling van systeemwanden. (blauwe pijl
plattegrond)

Het trappenhuis aan de linkerzijde van de hoofdvleugel met nieuwe indeling door middel
van een glaspui. (groene pijl plattegrond)
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4.4.5 Zolder

De indeling van de zolder is na de brand van 1952 opnieuw tot
stand gekomen waarbij men getracht heeft de originele indeling
van 1934 en de in 1934 in het oudere gebouw in de linker vleugel
aangebrachte indeling te kopiëren. Dit heeft geleid tot opzet van
een gang aan de linkerzijde van de verdieping waaraan een reeks
smalle kamers op aansluiten. Deze kamers nemen de breedte van
een venster aan. Het noordelijke deel van de linkervleugel is na
1952 geheel opnieuw ingedeeld. Vermoedelijk geldt dit ook voor
het oostelijke deel van de hoofdvleugel.
Het westelijke deel van de hoofdvleugel en de rechter vleugel
hebben verder geen indeling.

De gang aan de buitenzijde van de kamers op de vliering. (zwarte pijl
plattegrond)
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4.5. INTERIEUR
Hierna volgt een beschrijving per verdieping van het interieur.
aangezien veel ruimtes per verdieping op dezelfde manier zijn
afgewerkt zal getracht worden om een globaal overzicht te geven
van wat voor interieurafwerking waar in het gebouw te vinden is.
Dit zal gebeuren aan de hand van de verschillende bouwdelen zoals
de centrale hal, de gangen, trappenhuizen, de hoofdvleugel,
linkervleugel en rechtervleugel. Waar mogelijk zal wat worden
gezegd over de vloeren, wanden, plafonds en de binnendeuren.
4.5.1 Kelder

Een van de smalle kamers op de vliering die in 1952 tot stand is gekomen.
(blauwe pijl plattegrond)
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De kelder is een betonnen bak met dito gevels en is opgebouwd uit
bakstenen gepleisterde binnenwanden en een stucplafond op
steengaas.
De kelder kan worden betreden via verschillende toegangen. De
toegang via het centrale deel in de hoofdvleugel is de meest ruime
en het trappenhuis bestaat uit een houten bordestrap met houten
lambrisering. Het trappenhuis is rondom een koker gebouwd en ter
hoogte van de keldervloer is in deze koker in 1932 een mozaïek
aangebracht. Het polychrome mozaïek is in een terrazzovloer
geplaatst die ook uit 1932 stamt.(zwarte pijl plattegrond)

Detailopname van de mozaïekvloer in de keldervloer bij de koker bij het
trappenhuis. Later is dit mozaïek deels overbouwd met een betonnen bordes en
opbouw.

Aan de linker- en rechterzijde van de hoofdvleugel is nog een aantal
trappen gemaakt, net als in het noordelijke deel van de
linkervleugel. Veel van deze trappen lijken later aangebracht te
zijn.

Trapopgang bij het centrale deel in de hoofdvleugel.
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Het merendeel van de ruimtes heeft een recent toegevoegde
tegelvloer zoals die in de hal en aan de rechterzijde van het
gebouw is aangebracht. Er zijn echter ook enkele oorspronkelijke
vloeren aanwezig zoals de terrazzovloeren in de voormalige
keuken aan de linkerzijde van het gebouw, in de ruimte tegen de
rechtervleugel en in de hal en in veel ruimtes van de uitbreiding van
1934. (rode kleur plattegrond) Ook ter plekke van de voormalige
keuken is nog een ruimte met de originele zwart witte tegelvloer.
(blauwe kleur plattegrond)
Op twee plekken in de kelder zijn nog originele tegellambriseringen
gevonden die zijn opgebouwd uit liggende crèmekleurige tegels
met een afgeronde border. (groene kleur plattegrond)

Terrazzo keldervloer uit 1934 in de centrale hal van de linkervleugel.
Centrale hal met tochtpui in de kelder gezien richting het westen.
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De oorspronkelijke binnendeuren zijn Bruynzeeldeuren met ee n
indeling van vier horizontaal geplaatste panelen. Deze deuren zijn ,
inclusief kozijnen, op veel plekken in de kelder nog teruggevonden.
De centrale hal wordt verschillende keren afgesloten door een
originele tochtpui. De oorspronkelijke deuren van de pu ien zijn
deuren met een ongedeeld glas en een smalle profilering aan de
onderzijde. Ook deze deuren zijn nog in de kelder aanwezig.
Aan de rechterzijde van de hoofdvleugel is tegen de voorgevel de
oorspronkelijke kluis aanwezig met zwaar uitgevoerd stalen
kluisdeur inclusief geheng.

Tegelvloer met zwart witte tegels uit 1932 in de kelderruimte in het voorste deel
van de linkervleugel.

Detailopname van de tegellambrisering uit 1932 in het voorste deel van de
linkervleugel.

Een van de vele oorspronkelijke Bruynzeeldeuren in de kelder.
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4.5.2 Begane grond
De begane grond is opgebouwd uit voornamelijk met vinyl bedekte
vloeren, gepleisterde bakstenen binnenwanden en met name in de
hoofdvleugel stucplafonds op riet. In de rechtervleugel zijn
stucplafonds op steengaas aangebracht.

Een oorspronkelijke deur uit 1932 met een hier nochtans verdwenen glas aan de
bovenzijde en een smalle profilering aan de onderzijde.

Bij de trappenhuizen in de hoofdvleugel zijn in de jaren ’70 van de
20 ste eeuw twee glazen puien aangebracht. De houten bordes
trappen in de trappenhuizen zijn ook op deze verdieping voorzien
van houten lambriseringen.
De verschillende andere trapopgangen bestaan uit houten trappen
met sobere balusters met dito handlijst.
81

Een van de centrale hallen op de begane grond met vinyl vloeren, gepleisterde
wanden en verlaagde systeemplafonds.

Het compleet gerenoveerde trappenhuis achter de entree in de hoofdvleugel.

Een van de trapopgangen op de begane grond. Deze is aan de rechterzijde van de
hoofdvleugel gesitueerd en stamt vermoedelijk uit midden jaren ’70 van de 20 ste
eeuw.
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Ook op de begane grond zijn nog veel originele binnendeuren
inclusief kozijnen aanwezig in de vorm van Bruynzeeldeuren met
horizontaal geplaatste panelen. Net als in de kelder zijn ook op de
begane grond tochtpuien in de hallen aangebracht waar nog
verschillende originele deuren in hangen.
Achter de entree is een tochtpui waar schuifdeuren in zijn
gehangen. Deze opzet is van omstreeks 1975.

De glazen lichtpui bij het trappenhuis aan de linkerzijde van de hoofdvleugel.
Vermoedelijk is deze pui eind jaren ’70 aangebracht.

Het trappenhuis op de begane grond in het centrale deel van de hoofdvleugel
met bordestrap en glas in lood ramen.

De pui achter de entree in de hoofdvleugel is vermoedelijk ook uit de jaren ’70.
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4.5.3 Eerste verdieping

Zicht op het gebogen venster in de ruimte naast de entree in de hoofdvleugel.

De eerste verdieping kent eenzelfde opbouw als de begane grond
en heeft voornamelijk met vinyl bedekte vloeren, gepleisterde
bakstenen binnenwanden en met name in de hoofdvleugel
stucplafonds op riet. In de rechter- en linkervleugel zijn
stucplafonds op steengaas aangebracht.

Een van de moderne interieursop de begane grond in de rechtervleugel.
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Op de eerste verdieping komen veel kamers voor die in het laatste
kwart van de 20 ste eeuw fungeerde als woonruimtes. De indelingen
van deze kamers uit gipswanden en zijn verder voorzien van
moderne keukenblokjes en toiletten.
In de grote zaal aan de linkerzijde van de hoofdvleugel is nog wel
een oude, mogelijk originele, houten kast aanwezig.
Er zijn op de eerste verdieping vrijwel geen originele binnendeuren
aanwezig. Enkel de tochtpuien zijn ingezet met de oorspronkelijke
deuren.

Blik in een van de centrale hallen op de eerste verdieping, uitgevoerd met
vinylvloeren, gestucte wanden en een verlaagd plafond.

De grote zaal aan de linkerzijde van de hoofdvleugel met tegen de zuidelijke wand een
mogelijk oorspronkelijke kast die wordt afgesloten door een aantal draaideuren met glas.

Een van de vele gerenoveerde kamers op de eerste verdieping met laminaatvloer
en gepleisterde wanden.
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4.5.4 Tweede verdieping

De hoekkamer uit 1934 in het noordelijke deel van de linkervleugel met originele vensters.
De afwerking van de kamer is modern met vloerzeil en een plafond van gipsplaten.

De tweede verdieping kent eenzelfde opbouw als voorgaande
verdiepingen en heeft voornamelijk met vinyl bedekte vloeren,
gepleisterde bakstenen binnenwanden en stucplafonds op
steengaas. Vermoedelijk zijn veel plafonds en interieurafwerkingen
na de brand van 1952 vervangen vanwege brand- en waterschade.

Het gebogen venster in de ruimte naast de entree aan de voorzijde van de hoofdvleugel.

Er zijn op de eerste verdieping vrijwel geen originele binnendeuren
aanwezig. Enkel de tochtpuien zijn ingezet met de oorspronkelijke
deuren.
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De trapopgang in het centrale deel van de hoofdvleugel eindigt op de tweede
verdieping in een bordes.

De hoekkamer in het noordelijke deel van de linkervleugel heeft een moderne afwerking
van tapijt, wanden en plafonds van gips.

Ook op de tweede verdieping met vinyl afgewerkte vloeren en gestucte wanden
in de hallen.

Een ruimte aan de achterzijde van de hoofdvleugel waar een tussenmuur is weggebroken
waardoor er een grote kamer is ontstaan.
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4.5.5 Zolderverdieping en vliering
De zolderverdieping en de vliering in het westelijke deel van de
hoofdvleugel en de gehele linkervleugel zijn na de brand van 1952
geheel opnieuw opgebouwd. De interieurafwerkingen hier zijn dan
ook weinig waardevol.
Bij het trappenhuis in het westelijke deel van de hoofdvleugel en
ten noorden van de linkervleugel zijn twee liften aanwezig die op
de zolderverdieping de machinekamer hebben. Het blijkt dat het
om twee identieke liften met inductiemotor gaat van de Italiaanse
fabrikant Ofel uit Rome. Deze twee liften zijn omstreeks 1973
aangebracht.

Moderne trapopgang met houten balusters en handlijsten in het rechterdeel van het
gebouw. De overloop is ook voorzien van een modern interieur met vinyl en gipsplafonds.

De lift in de linkervleugel uit 1973.
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Een ruimte op de vliering in de linkervleugel met moderne afwerkingen van na
1952.

Houten bevestigingswand voor een wasbak en spiegel in een van de kamers op
de vliering in de linkervleugel.
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Moderne zoldertrap aan de linkerzijde van de hoofdvleugel.

De kapconstructie uit 1932 bestaat uit een constructie van
gordingen en A-spanten waar een beschot tegen aan is gewerkt. De
A-spanten zijn opgebouwd uit een op de zoldervloer geplaatst
spantbeen, trekplaten die met bouten en moeren tegen het
spantbeen zijn bevestigd en aan de bovenzijde een nokbalk hebben
die wordt ondersteund door een nokstijl. De nokstijl is ook met
behulp van bouten en moeren verbonden aan de trekplaat.
Tenslotte zijn de gordingen zijn voorzien van simpele klossen. Op
het uiteinde van het oostelijke deel van de hoofdvleugel is een
makelaar aangebracht. Alle verbindingen bij de kapconstructie
bestaan uit spijkers of bouten en moeren.
In 1952 is ter plekke van de afgebrande kap een nieuwe gordingkap
aangebracht waarbij de A-spanten achterwege zijn gelaten en waar
voor de ondersteuning gebruik is gemaakt van halfsteense muren
van kalkzandsteen.

Aansluiting van de linkervleugel op de hoofdvleugel op zolder.

Deel van de kapconstructie van 1932 in het rechterdeel van de hoofdvleugel.
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Detail van de bevestiging van de nokstijl tussen de trekplaten.

Detail van de gording met klos die onder de trekplaten is bevestigd.

A-spanten met nokstijl boven de rechtervleugel.
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4.5.6 Toren
De toren in het centrale deel van de hoofdvleugel is opgebouwd uit
een verzameling kreupele stijlen in combinatie met verschillende
stalen en houten liggers die de torenconstructie dragen. Deze
constructie is opgebouwd uit vier stijlen die in de hoekkepers van
het tentdak zijn bevestigd en waarop een vloer van houten delen
met onderslagbalken is bevestigd. Boven de houten vloer staan op
twee grenenhouten liggers vier dunne stijlen geankerd die de
vierkante spits vormen. De spits is aan de binnenzijde voorz ien van
regels en kruisregels en heeft een beschot waar het koper aan de
buitenzijde tegen aan is bevestigd.
De vier uurwerken zijn voorzien van raderen en werden
aangedreven door een elektrische motor. De uurwerken zijn
momenteel niet meer aangesloten op de motor.

Gordingkap tussen gemetselde gevels uit 1952 boven de linkervleugel.

Twee kreupele stijlen aan de noordzijde van het centrale deel in de hoofdvleugel
die de toren ondersteunen.
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Zicht op twee van de vier stijlen die de torenspits dragen in het centrale deel van
de hoofdvleugel. Een groot deel van de vloer en onderslagbalken is na de brand
van 1952 gehandhaafd in de constructie.

Detail van de verbrande onderslagbalken onder de torenvloer.

Aandrijving van de uurwerken op de torenvloer.
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Het oostelijke uurwerk (zwarte pijl) gezien van onderaf met daarboven een stijl
van de torenspits (rode pijl).

Een blik vanaf de torenvloer omhoog in de torenspits.
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5 CULTUURHISTORISCHE WAARDENBEPALING
5.1 VERGELIJKENDE WAARDENSTELLING
Het voormalige bejaardenverzorgingstehuis Westerlicht is een
vroeg voorbeeld van een modern verzorgingstehuis zoals we dat in
de loop van de 20 ste eeuw vaker tegen zullen komen. Dit zit vooral
in de manier waarop het tehuis zelfvoorzienend was met een grote
keuken en wasserette voor het linnengoed. Daarnaast werd er op
een moderne manier omgegaan met de zorg voor ouden van dagen
die ook bij ziekte in het tehuis konden worden ondergebracht in de
eigen kleine ziekenzaal.
De opzet met aparte woonruimtes aan centrale gangen en de
gezamenlijke recreatieruimtes en eetzalen zijn nog overgeleverd . In
de algeheel toegepaste hoofdvorm en kapvorm is hoge
zeldzaamheidswaarde gelegen.

5.2 BOUW- EN ARCHITECTUURHISTORISCHE WAARDE
Westerlicht is ontworpen door de lokaal actieve architect Dirk Saal.
Deze architect is bekend van een groot aantal objecten zoals
woonhuizen, schoolgebouwen, raadhuizen en nog verschillende
andere verzorgingstehuizen. De reden dat Saal de opdracht kreeg
om Westerlicht te ontwerpen was vanwege de waardering die
huize Avondlicht in Hoorn kreeg, een eerder verzorgingstehuis van
zijn hand. Hoewel Dirk Saal enigszins is verdwenen in de
onbekendheid zijn veel van Saal’s gebouwen tot monument
verheven.

Ondanks de betrekkelijk sobere algemene opzet heeft Saal het
gebouw aan de Prinses Julianalaan door toepassing van de
symmetrische plattegrond, een duidelijk benadrukte entreepartij
met afgeronde hoeken en balkons en een opvallende toren met
uurwerken een duidelijke geleding gegeven die het gebouw, gezien
aan de voorzijde, een verzorgd en evenwichtig karakter geeft. Het
is een goed voorbeeld van Interbellum-architectuur, waarbinnen
diverse, vaak kort daarvoor ontwikkelde stijlen zoals Amsterdamse
School en Nieuw Zakelijkheid werden gemengd tot een
kenmerkende stijl die in de jaren 30 veelvuldig is gebruikt in de
woningbouw, maar ook, meer monumentaal opgezet in de
architectuur voor kloosters, ziekenhuizen en zelfs kazernes.
De tuin aan de voorzijde van het gebouw draagt bij aan het
representatieve en monumentale beeld van het complex. De opzet
van een terras met oprijlaan en tuin met een centrale vijver met
simpele fontein is waardevol voor het bescheiden monumentale
karakter van het gebouw. Wat betreft de inrichting van de oprijlaan
zijn nog een aantal oorspronkelijke lantaarnpalen aanwezig.
Kenmerkend voor de tuin is een beplanting van een laag soort
struikgewas en grasbermen.
De uitbreidingen in 1934 van de linkervleugel zijn wat betreft
materiaalgebruik niet bijzonder waardevol. De uitbreiding , ook van
de hand van Dirk Saal, is functioneler van opzet, maar echter wel
met voldoende aandacht voor het oorspronkelijke gebouw
uitgevoerd waardoor het harmonieuze karakter behouden is
gebleven. Doordat echter in de oude voorbouw aan de achterzijde
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in de vleugel aansluitend op de jongere zijvleugel ook in de kap een
extra strook dakkapellen is toegevoegd is de symmetrie aan de
achterzijde van het hoofdgebouw helaas teniet gedaan. Hier zijn
ook onder meer in het souterrain weer later originele ramen
vervangen door jonge stalen exemplaren. Wel heeft Saal bij de
toevoeging uit 1934 goed gelet op detaillering in het muurwerk en
heeft hij gebruik gemaakt van dezelfde nokhoogte. De uitbouw aan
de oostzijde is van minder belang voor het karakter van het
gebouw.
De uitbreiding van de linkervleugel en de uitbouw hebben een
positieve waarde gekregen vanwege het simpele doch
harmonieuze karakter.
Na de brand van 1952 is het linkerdeel van de hoofdvleugel en de
gehele linkervleugel vanaf de tweede verdieping opnieuw
opgemetseld en voorzien van een nieuwe kapconstructie. Er is
tijdens deze bouwfase geen poging gedaan om het uiterlijk van het
gebouw te veranderen met uitzondering van het plaatsen van
nieuwe, meer verticaal georiënteerde raamkozijnen in de
dakkapellen en lichtbeuken. De nokhoogte van de nieuwbouw is
hetzelfde gebleven, net als de hoogte van de gevels. Vanwege het
eenduidige karakter dat de nieuwbouw van 1952 heeft met de rest
van het gebouw heeft dit deel een positieve waarde.
In het interieur is de oorspronkelijke hoofdstructuur behouden
gebleven waarbij vooral de aanwezigheid van de centrale hal met
aansluitende middengang een belangrijke rol speelt. Gezien het feit
dat er van het oorspronkelijke interieur slechts een gering deel van
de afwerkingen en interieuronderdelen zoals de originele

stucplafonds en tegel- en terrazzovloeren behouden is gebleven, is
er bij het interieur slechts beperkt sprake van waarden. De meeste
trappen zijn later vernieuwd ofwel sterk gewijzigd. De waarden
bevinden zich vooral op structuurniveau.
Daarnaast zijn er nog redelijk veel oorspronkelijke ramen aanwezig
waaronder een aantal glas in lood ramen in het trappenhuis bij het
centrale deel.
Helaas hebben latere moderniseringen veel van de oorspronkelijke
elementen doen verdwijnen. Een groot deel van de
kamerindelingen is aangepast. Ook de scheidingswanden in de
gangen bij de trappenhuizen zijn weinig waardevol. Daarnaast zijn
de moderne afwerkingen van de vloeren met vinyl en linoleum en
de verlaagde systeemplafonds in de hallen, gangen en ruimtes
zonder historische waarde. Dit geldt ook voor de indeling van alle
verdiepingen in de rechter achtervleugel die in de loop van de 20 ste
eeuw ernstig verstoord is.

5.3 STEDENBOUWKUNDIGE EN SITUERINGSWAARDE
Het verzorgingstehuis markeert de ontwikkeling van de omgeving
van de Alkmaarderhout. Dit historische stadspark is al aan het
begin van de 17 de eeuw ontstaan en altijd in ontwikkeling geweest.
Zeker voor de inwoners van Alkmaar is het park van groot belang
vanwege de rust en ontspanning.
Daarnaast is de directe omgeving sinds 1924, met het in gebruik
nemen van de Cadettenschool als ziekenhuis, in ontwikkeling
gekomen
als
verzorgingsterrein.
De
bouw
van
het
verzorgingstehuis aan de Prinses Julianalaan in 1932 is naast de
Cadettenschool aan de Wilhelminalaan mede bepalend geweest
voor het uiterlijk van de randen van het terrein waarbinnen het
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Medisch Centrum Alkmaar zich in de loop van de 20 ste eeuw heeft
ontwikkeld, hoewel het gebouw Westerlicht zelf pas vanaf 2004 bij
het ziekenhuis is gevoegd.

eeuw zal religie een steeds minder belangrijke rol spelen bij de
bewonersaanvraag.

5.5 GETRAPTE WAARDENSTELLING
De Prinses Julianalaan (tot 1937 de Kruislaan) is een historische
straat die al op de vroegste afbeelding van de Alkmaarderhout uit
1765 is aangegeven.
De bij het ontwerp behorende voortuin met vijver met fontein,
beplanting en de hierom heen langs de voorgevel lopende oprit is
nog goed behouden gebleven en bepaalt in samenhang met de
frontzijde van het complex het historische beeld.
De latere toevoegingen en nieuwbouw op het terrein rondom het
ziekenhuis geven het terrein een enigszins rommelig aanzien.
Binnen de context van het terrein geeft Westerlicht een historisch
karakter aan het geheel.

5.4 CULTUURHISTORISCHE WAARDE
In de gebruiksgeschiedenis van het verzorgingstehuis zijn
belangrijke cultuurhistorische waarden gelegen. Wat betreft de
ontwikkeling van bejaardenzorg in Alkmaar neemt het gebouw een
plaats in de tijd in als zijnde een vroeg voorbeeld van moderne
gezondheidszorg. Westerlicht is tevens de eerste nieuwbouw
binnen het terrein van het huidige Medisch Centrum Alkmaar en
het gebouw markeert de beginfase van de ontwikkeling van het
ziekenhuisterrein in de Alkmaarderhout.
Daarnaast geeft het gebouw een beeld weer van de verzuiling van
de Nederlandse maatschappij in de 20 ste eeuw door zich te richten
op de hervormde gemeente van Alkmaar. In de loop van de 20 ste

In deze paragraaf volgt een overzicht van de waardevolle
onderdelen aan zowel interieur als exterieur. Daarbij worden de
kwalificaties volgens de door de Stichting Bouwhistorie Nederland
opgestelde richtlijnen gehanteerd (zie par. 4.6) .
Leeswijzer bij de getrapte waardestelling:
Binnen deze waardestelling worden drie gradaties toegepast, te
weten hoge waarde, positieve waarde en indifferente onderdelen .
Binnen deze gradaties kan echter de betekenis van een onderdeel
verschillen ten opzichte van de betekenis van een ander onderdeel.
Het mag voor zich spreken dat onderdelen van het casco (gevels
met metselwerk, kozijnen, balustraden, smeedwerken, decoraties,
daken met dakbedekkingen, gootdetails en dak-elementen, vloeren kapconstructies) alsmede details die behoren tot de
oorspronkelijke aanleg in principe een hoge waarde toegekend
krijgen. Wat betreft interieurdetails is aan de spaarzame aanwezige
nog oorspronkelijke interieurelementen (enkele paneeldeuren,
vloeren, glas-in-lood) hoge waarde toegekend, mede om bij
herbestemming deze onderdelen als inspiratie te gebruiken voor de
aankleding van het interieur. In de gradatie is dus de totale gevel
van groter belang dan een enkele binnendeur.
Verder: Omdat er bij de verschillende onderdelen onderscheid
wordt gemaakt in elementen die alleen als structuur waardevol zijn
en in elementen die ook in hun materialiteit en vormgeving van
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belang zijn wordt hieronder tussen haakjes vermeld als een
element alleen als structuur van belang wordt geacht.
Bij het hanteren van de waardestelling kan de hieronder en
hiervoor in tekst weergegeven waardestelling niet los gezien
worden van de plattegronden waarin de getrapte waardestelling
samengevat op hoofdlijnen wordt getoond.

 Positieve waarde




 Hoge waarde













Hoofdvorm, hoofdopzet inclusief kelders, gevelindeling en
kapvorm met toren van de hoofdvleugel en rechtervleugel.
Tot de oorspronkelijke opzet behorende delen van de gevels
met hun materialisering en detaillering.
De belettering Westerlicht met smeedwerken in de
middenbouw hoofdvleugel.
De voortuin met terras en terrasmuren, de vorm van de
omarmende oprijlaan met lantaarnpalen en vijver.
De originele indeling van centrale hal met middengangen op
alle verdiepingen in de hoofdvleugel, inclusief kelder
(structuur).
Tot de oorspronkelijke opzet behorende gevelkozijnen uit
1932 en 1934.
Constructies van oorspronkelijke vloeren en dak.
De her en der aanwezige originele Bruynzeel binnendeuren
inclusief kozijn en de originele klapdeuren in de tochtpuien
(daar waar nog aanwezig).
De glas in lood ramen in het trappenhuis aan de achterzijde
van de centrale deel.
Het later overbouwde mozaïek met terrazzovloer in het
centrale trappenhuis op kelderniveau.



De uitbreiding van de linkervleugel en de uitbouw van he t
plat dak uit 1934 aan de oostzijde van de linkervleugel.
De tweede verdieping en zolderverdieping aan de linkerzijde
van het gebouw uit 1932 die na de brand in 1952 opnieuw zijn
opgebouwd.
De oorspronkelijke indeling van de woonruimtes uit 1932 en
1934 waar aanwezig (structuur) zie plattegronden).
De trappenhuizen (positie/structuur).

 Indifferente waarde









De indeling van ruimtes op de tweede verdieping en
zolderverdieping van na de brand van 1952 in de
linkervleugel.
De latere indeling van de rechtervleugel op alle
verdiepingen.
De huidige trappen met afwerkingen.
De moderne indeling van de entrees en badkamers bij de
woonruimtes op de verdiepingen van de hoofdvleugel en
linkervleugel.
Alle latere aan het exterieur toegevoegde entrees.
Alle moderne afwerkingen in de hallen en ruimtes, zoals
vinylvloeren,
vloerzeil,
laminaatvloeren,
gipswanden,
systeemwanden, gipsplafonds, zachtboardplafonds en alle
vormen van systeemplafonds.
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5.6 TOELICHTING WAARDENGRADATIES

█ Indifferente monumentwaarde (geel)

De volgende waardengradatie, toegesneden op het toegepast
cultuurhistorisch onderzoek, wordt in de waardenbepaling
gehanteerd (de bijbehorende kleuren corresponderen met de
gebruikte gradaties in de waardenkaarten). Achter iedere waarde
volgt een korte toelichting ten behoeve van het toegepast
cultuurhistorisch
onderzoek,
zoals
dit
in
het
herontwikkelingsproces kan worden ingezet.

Onderdelen, die niets of weinig aan de waarde van het gebouw
toevoegen en ook geen wezenlijke onderdelen van de
ontwikkelingsgeschiedenis zijn. Behoud is mogelijk, maar niet
noodzakelijk.

█ Hoge monumentwaarde (blauw)
Alle beschermenswaardige onderdelen die in principe van wezenlijk
en onlosmakelijk belang zijn voor het herkenbaar houden van het
monument en zijn historische ontwikkeling en derhalve
gerespecteerd zouden moeten worden. Bij schade moet uitgegaan
worden van herstel en behoud van een maximum aan
oorspronkelijk materiaal. Indien de hoge waarde aan een
ruimtelijke structuur wordt toegekend dan wordt aanbevolen in
geval van herinrichting om uit te gaan van de kenmerken van deze
structuur.

█ Storende onderdelen (rood)
Betreft meestal vrij recente toevoegingen, die een sterke
aantasting vormen van het oorspronkelijke concept, de
ruimtewerking of de detaillering. Verwijdering wordt aanbevolen.

5.7 WAARDENKAARTEN
In de als bijlage bijgevoegde kaarten volgt een grafische weergave
van de hiervoor beschreven cultuurhistorische waar den. Daarbij
geldt voor de kaarten dat deze vooral waarden op hoofdstructuren
weergeven. Voor waardevolle details moet men de geschreven,
puntsgewijze getrapte waardenstelling er naast houden.

█ Positieve monumentwaarde (groen)
Alle beschermenswaardige onderdelen die voor de instandhouding
van de ontwikkelingsgeschiedenis van het monument waarde
bezitten. Behoud is gewenst, maar de waarde is niet dusdanig
hoog, dat aanpassing of verandering onmogelijk is. Voorwaarde is
dat het onderdeel als dusdanig herkenbaar blijft.
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6 CONCLUSIES & AANBEVELINGEN
6.1 Conclusies
Hoewel het gebouw met name in het interieur diverse wijzigingen
heeft ondergaan is inwendig de oorspronkelijke opzet in de
hoofdstructuur goed herkenbaar gebleven en zijn wat betreft het
exterieur de oorspronkelijke gevels, daken en onderdelen
grotendeels gespaard. Wijzigingen hebben met name plaats
gevonden in het interieur, over het algemeen op afwerkingsniveau,
maar ook op structuurniveau en dan met name aan de rechterzijde
van het gebouw waar de structuren volledig zijn gewijzigd. De
oorspronkelijke indelingen van de rechter dwarse vleugel zijn hier
voor een groot deel verdwenen. In het interieur zijn flink wat
deuren en kozijnen vervangen en het gehele interieur heeft wat
betreft de afwerkingen een vrijwel volledige metamorfose
ondergaan. Oude vloeren (tegelvloeren, terrazzovloeren) zijn nog
behouden in delen van de kelders. De nog resterende delen geven
echter nog een zeer goed beeld van de oorspronkelijke opzet van
dit bijzondere gebouw. Huize Westerlicht vertegenwoordigt naast
architectuur- en bouwhistorische waarde ook als vroeg voorbeeld
van een instelling voor ouderenzorg een hoge cultuurhistorische
waarde.

in waarde is aan te geven tussen het oudste deel (het symmetrisch
opgezette hoofdgebouw) en de vleugel uit 1934 (voor een
belangrijk deel herbouwd na brand). Het oudste deel vormt samen
met de ervoor gelegen tuinaanleg nog een monumentaal geheel,
dat bepalend is voor het beeld van de omgeving. De uitbreiding ligt
meer
verscholen
achter
deze
hoofdbouw
en
is,
in
overeenstemming met zijn meer verscholen ligging, meer
functioneel opgezet, waarbij de nadruk lag op het onderbrengen
van zoveel mogelijk kamers binnen het volume.
Een integraal behoud, en waar nodig partiële reconstructie, wordt
aanbevolen waar het gaat om het exterieur van het hoofdgebouw.
Dit houdt onder meer in: behoud en herstel gevels met metselwerk,
kozijnen met ramen en deuren, balkons, daklijsten, smeedwerk
(decoraties en opschriften boven hoofdentree) daken met
(oorspronkelijke) dakkapellen, dakbedekkingen, torentje.
Verder is van belang om de constructieve elementen van het casco
(vloerconstructies, kapconstructies) en daarmee de huidige niveau s
van de verschillende bouwlagen zo veel mogelijk te handhaven.
Met betrekking tot het interieur kan worden gesteld dat gestreefd
moet worden naar behoud van waardevolle hoofdstructuren
(positie en lay-out trappenhuizen en gangen).

6.2 Aanbevelingen
Het spreekt voor zich dat bij herbestemming van een
Rijksmonument men zich moet inspannen om de aanwezige
waardevolle delen en elementen te behouden en waar nodig te
herstellen. Op hoofdlijnen kan worden gesteld dat er een verschil

Met betrekking tot in het gebouw nog aanwezige oorsp ronkelijke
elementen zoals enkele deuren, kasten, vloeren: bij toekomstige
planvorming kan bij een nieuwe invulling van het interieur het
beeld nog worden versterkt. Het is bijvoorbeeld aan te bevelen om
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bij nieuwe invullingen oude Bruynzeeldeuren her te g ebruiken of
als voorbeeld te laten dienen voor nieuwe deuren en zo te
proberen de vooroorlogse sfeer en detailleringen meer te
benaderen. Hetzelfde geldt voor andere nog oorspronkelijke
onderdelen die informatie kunnen geven met betrekking tot een bij
dit gebouw passend interieur.
Met betrekking tot de tuin voor het gebouw kan worden gesteld
dat de vijver, laanstructuren, lantaarns, terrasmuren en trapjes
voor het gebouw behouden en hersteld moeten worden.
Denk in het kader van herbestemming tevens bij vrijlegging van het
complex aan het aantrekkelijk maken van het achterterrein door
het opruimen van de tijdelijke werkcontainers en herinrichting van
de tuin hier.
Daan Schaars & Frank Haans
Monumenten Advies Bureau – 5 juli 2016.
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