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Betreft: Vernieuwbouw Noordwest Ziekenhuis - Alkmaar 
 
 
Geachte leden van de Raad, 
 
 
Heemschut Noord-Holland vraagt uw aandacht voor het volgende. 
 
De Noordwest Ziekenhuisgroep (NWZ) wil graag binnen uw gemeente blijven en heeft daarom 
plannen ontvouwd voor een gefaseerde vernieuwbouw op de huidige locatie.  In een voorstel aan 
de Raad vraagt het college van B&W om in te stemmen met het opstellen van een nieuw 
bestemmingsplan met de onderliggende randvoorwaarden, borg te staan voor (een) door Noordwest 
af te sluiten geldlening(en), en uit te spreken dat de garantstelling een publiek als algemeen belang 
dient.  
 
De Bond Heemschut heeft kennisgenomen van deze plannen en wil de raad, indachtig haar belang 
ter bescherming van cultureel erfgoed, de volgende suggesties meegeven. 
 
Bescherming van de monumentale omgeving 
Wij hebben begrip voor het streven van de gemeente Alkmaar om NWZ binnen de gemeente te 
houden. De Bond Heemschut is echter van mening, dat de gemeente Alkmaar de vernieuwbouw 
gebiedsgericht en integraal dient aan te pakken. Het belang van het ziekenhuis (vernieuwbouw)  
dient gelijkwaardig afgewogen te worden tegen het belang van behoud en ontwikkeling van het 
culturele erfgoed (de rijksmonumentale omgeving van het leegstaande bejaardenhuis Westerlicht, 
de Cadettenschool en het Alkmaarderhout). In de randvoorwaarden zou geborgd moeten zijn, dat er 
verantwoord en evenwichtig met het erfgoed wordt omgegaan. Wij missen dat. 
Naar onze mening is onvoldoende onderzocht wat de effecten zijn op de 
(rijksmonumentale)omgeving. De invloed van bebouwingshoogte, nieuwe ontsluitingswegen, 
parkeren, bouwen in het Westerpark om maar enkele zaken te noemen.  



 
Het lijkt ons daarom van het grootste belang, dat een cultuurhistorische effectrapportage wordt 
opgesteld, waarin het effect van de plannen voor de cultuurhistorische waarden van de totale 
omgeving worden onderzocht. Een effectrapportage kan helderheid brengen voor de omgang met 
de aanwezige cultuurhistorie en eventuele vertraging in de toekomst voorkomen. 
 
Gebruik rijksmonumenten 
Wij vinden het van belang dat de rijksmonumenten in hun huidige staat behouden blijven. De Bond 
Heemschut juicht het dan ook toe, dat zowel het voormalige bejaardentehuis Westerlicht als de 
Cadettenschool in de nieuwe plannen een nieuwe gebruiksfunctie en daarmee een toekomst krijgen. 
Wij vragen uw Raad erop toe te zien dat hiervoor voldoende garanties worden ingebouwd, dat een 
deel van het gebruikte publieksgeld (voor de garantiestelling) hier ook daadwerkelijk naartoe gaat. 
Daar zou de Raad zich ook over moeten uitspreken. 
 
De Noordwest Ziekenhuisgroep wil, vanuit haar belang begrijpelijk, zeer flexibel met de 
rijksmonumenten omgaan. Naar onze mening is het aan de gemeente Alkmaar om ervoor te zorgen, 
dat in de randvoorwaarden de cultuurhistorische belangen gewaarborgd worden. In onze ogen is 
dat onvoldoende gebeurd.  
Het lijkt in dit onvoldragen stadium rampzalig om onomkeerbare beslissingen te nemen. Nader 
onderzoek is zeer gewenst. 
 
 
Heemschut is ten alle tijden bereid haar standpunt nader toe te lichten.  

 
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
 
Mw. E.G.A. Gorter 
Secretaris Heemschut NH 
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