
 
 
 
Open brief aan  
 
Bestuur en Raad van Commissarissen van woningstichting Van Alckmaer voor Wonen 
 
en 
 
Burgemeester en Wethouders van Alkmaar 
 
 
 
Geachte colleges, 
 
In deze brief doen wij een dringende oproep aan de woningstichting Van Alcmaer voor 
Wonen (verder ‘Van Alckmaer’) en aan het College van Burgemeester en Wethouders van 
Alkmaar om geen onherroepelijke besluiten te nemen over sloop van Bloemwijk. Vanwege 
de samenhang tussen de verzoeken formuleren wij dat in één brief.  
 
Van Alckmaer voor Wonen wil Bloemwijk slopen en vervangen door nieuwbouw. Volgens 
de woningstichting zouden de woningen niet meer voldoen aan de huidige eisen en zou 
nieuwbouw beter en goedkoper dan renovatie zijn.  
Bloemwijk bestaat uit twee complexen van in totaal 179 woningen die tussen 1918 en 1924 
gebouwd zijn naar het ontwerp van de architect Jan Stuyt (1868-1934) die ook een reeks 
andere beeldbepalende gebouwen in Alkmaar, zoals het St. Elisabethgasthuis, 
Zorgcentrum Westerhout en de gevelrenovatie van het Stadhuis ontwierp, evenals de 
nieuwe St. Bavo in Haarlem. Beide complexen van Bloemwijk laten zien dat er sprake is 
van achterstallig onderhoud. Desondanks zijn het naar onze mening waardevolle 
voorbeelden van vooroorlogse sociale woningbouw. Dergelijke woningen zijn er in Alkmaar 
nog maar weinig. Daarom zijn zij het waard om zorgvuldig behouden te blijven.  
 
Inmiddels heeft Van Alckmaer opdracht gegeven voor een tweetal onderzoeken naar 
respectievelijk de renovatiemogelijkheden en de cultuurhistorische waarde:  
₋ De Bouwhulp Groep voert een uitgebreid second opinion onderzoek uit naar de 

renovatiemogelijkheden, zij het alleen voor complex 204.  
₋ En bureau Steenhuis-Meurs is ingeschakeld voor een cultuurhistorisch onderzoek.  
Hoewel het gerenommeerde gezaghebbende bureaus betreft houdt Van Alckmaer voor het 
oudste maar cultuurhistorisch interessante complex 201 echter vast aan sloop ongeacht de 
uitkomsten van het onderzoek.  
Dat verbaast ons en betreuren wij ten zeerste. Wij doen daarom een dringende oproep aan 
Van Alckmaer om de onderzoekopdrachten uit te breiden door  

· het onderzoek van Bouwhulp ook op complex 201 te betrekken, en 
· het sloopbesluit voor complex 201 op te schorten en te heroverwegen op basis van 

de onderzoeksresultaten. 
 
Wij vragen nadrukkelijk aan het gemeentebestuur van Alkmaar om deze oproep en de 
uiteindelijke onderzoekuitkomsten te betrekken bij het gemeentelijk beleid, zoals het 
verstrekken van de benodigde vergunningen.  
 
Indien gewenst zijn wij te allen tijde bereid om deze brief nader toe te lichten en om het 



Bloemwijkje_openbrief 1801.doc 
2/2 
 
belang van deze cultuurhistorisch waardevolle wijk nader te onderbouwen.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Cuypersgenootschap, Leo Dubbelaar, secretaris;  
Elout Wytema Stichting, Frans Wytema, voorzitter  
Erfgoedvereniging Heemschut Commissie Noord-Holland, Willem A. van der Spek, lid; 
Historische vereniging Alkmaar, Feyko Alkema, bestuurslid;  
Zaans Erfgoed, Ron Kiburg, voorzitter; 
Rob de Vries, architect en bouwhistoricus DVUA;  
 
Namens dezen, 
 
André Thomsen, em.hoogleraar woningverbetering en woningbeheer TU Delft 
 
5 december 2018 


