
Nieuwe bestemming voor Huize Westerlicht 
 

Aan de Prinses Julianalaan in Alkmaar, midden in de Alkmaarderhout, ligt Huize Westerlicht. Van 

begin af aan deed dit Rijksmonument uit 1932 dienst als ‘bejaardenhuis’. Het karakteristieke pand 

in jaren-30 stijl is een begrip in Alkmaar e.o. Velen hebben er herinneringen aan.  

 

Herbestemming 

In 2001 werd het gebouw eigendom van de naburige Noordwest Ziekenhuisgroep. Sinds 2004 is het 

gebouw in afwachting van een nieuwe bestemming - geen gemakkelijke opgave gezien de 

gedateerde indeling en inrichting. Architectenbureau DOK Architecten maakte een ontwerp dat het 

pand in oude glorie herstelt. Na de renovatie krijgt het een kantoor- en onderwijsfunctie met onder 

andere de Noordwest Academie.  

 

Ontwerp hoofdgebouw 

Om Huize Westerlicht te transformeren van het verzorgingshuis dat het was tot een geschikte plek 

om te werken en te leren, is een ingrijpende modernisering nodig. Het hoofdgebouw krijgt een 

nieuwe indeling en wordt verduurzaamd. Originele details, zoals glas-in-loodramen, blijven zoveel 

mogelijk behouden. Ook de karakteristieke voorgevel blijft intact. Evenals de zolder, een geliefd 

onderkomen van vleermuizen.  

 

Aan de achterzijde is in de loop der jaren veel uit- en aangebouwd. Deze zijde wordt deels 

teruggebracht in originele staat en deels vernieuwd. Zo worden de kopgevels voorzien van 

beglazing. Een volwaardige entree zorgt straks voor een goede aansluiting met het ziekenhuis.  

 

Sloop westvleugel 

Een groot dilemma in het ontwerp was de sloop van de westvleugel van Huize Westerlicht. Een 

aderlating voor het gebouw, maar alleen zo kon de ruimte worden gevonden op het ziekenhuisterrein 

voor de nieuwbouw van Noordwest. De sloop voorkomt dat de nieuwbouw verder het omliggende 

parkbos insteekt. Zonder sloop was bovendien geen ecologische verbinding mogelijk tussen 

Westerhout en Voorhout over het terrein van Noordwest. 

  

Belangenafweging 

Tijdens de ontwerpfase zijn de cultuur-historische, ecologische en zorgbelangen zorgvuldig 

afgewogen. De afweging tussen behoud van de westvleugel versus natuurwaarden en de 

noodzakelijke vernieuwing van het ziekenhuis was niet gemakkelijk. Erfgoedbelangen waren goed in 

beeld dankzij Adapt, de Historische Vereniging Alkmaar, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en 

de Welstand- en monumentencommissie van de gemeente Alkmaar. Alle partijen waren het 

uiteindelijk eens dat de hoofdvleugel van Westerlicht de hoogste cultuurhistorische waarde had. De 

mindere cultuurhistorische kwaliteiten van de westvleugel en de grote ecologische winst van sloop 

gaven uiteindelijk de doorslag. 

 

Adapt adviseerde het ontwerpteam tijdens enkele gezamenlijke sessies – een inspanning die 

Noordwest zeer waardeert. Adapt waarborgde de uitstraling van Huize Westerlicht en dacht mee bij 

uitdagingen, waaronder de renovatie van de achtergevel, het al dan niet plaatsen van dakkapellen 

aan de voorzijde en de beoordeling van de monumentale waarde van het interieur.  

 

Adapt en Noordwest zijn blij dat er een goede herbestemming van Huize Westerlicht is gevonden. 

Voor behoud van monumentale panden is het soms nodig om deze aan te passen aan nieuwe tijden, 

gebruikers en functies. Zo blijft het erfgoed vitaal voor toekomstige generaties. 
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