Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

Monumentnummer*: 524187

T 033 421 74 21
F 033 421 77 99
E info@cultureelerfgoed.nl

Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

5 juli 2004

Kadaster deel/nr:

11327/190

Complexnummer

Complexnaam

524169

Psych. ziekenhuis Duin en Bosch

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Castricum

Castricum

Noord-Holland

Locatienaam

Locatieomschrijving

Castricum

Goudsbergen 2

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Kad. object*

CASTRICUM

D

1533

Appartement

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
Op het terrein van Duin en Bosch gelegen TRAMREMISE in Ambachtelijk-traditionele stijl gebouwd in 1914.
Oorspronkelijk bevond de remise zich achter het hoofdgebouw, aan de tramspoorbaan van Duin en Bosch naar
station Castricum. De tram reed van 1914-1920 op paardenkracht, daarna electrisch. In 1938 is de lijn opgeheven.
N.B. De remise is op onderdelen gewijzigd.
Omschrijving
Op een rechthoekige plattegrond, in gerabatte delen opgetrokken bouwlichaam onder een met rode holle pannen
gedekt zadeldak met doorlopend, licht geknikt linker dakschild en rechte, fijn geprofileerde windveren. Het
houtskelet is op een in rood/grauw bakstenen kruisverband gemetselde plint geplaatst. Aan de lange zijden goten op
klossen.
De op het zuidwesten gelegen voorgevel heeft links een paar getoogde paneeldeuren. Rechts bevond zich
oorspronkelijk een grote doorgang met dubbele deur.
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De linkerzijgevel (NW) heeft rechts een liggend achtruits raam en links een deur geflankeerd door twee dezelfde
ramen.
In de achtergevel (NO) bevond zich oorspronkelijk eveneens een doorgang als voor.
De rechterzijgevel (ZO) heeft twee twaalfruits vensters en in het midden twee gekoppelde zesruits schuifvensters.
Waardering
De tramremise uit 1914 is van algemeen belang als historisch-functioneel onderdeel van het ziekenhuiscomplex
Duin en Bosch. Als onderdeel van het industriële erfgoed. Vanwege de ensemblewaarde.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Handelsgebouwen, opslag- en transportgebouwen

Opslag

Tramremise
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