
Huizen, Rokerijstraat 5 (Gebouw 2, topfabriek)
Inleiding
De voormalige lakstokerij annex boenwasbereiding (gebouw 2) behoort bij het fabriekscom
plex van de Balatum BV, de rechtsvoorganger van BN International BV Huizen. Balatum is 
een gladde vloerbedekking opgebouwd uit met bitumen geïmpregneerd vilt en voorzien van 
een decoratief bedrukte slijtvaste bovenlaag. Het was een goedkoper alternatief voor linoleum 
en andere vaste vloerbedekking.
De fabriek in Huizen is gesticht in de tweede helft van jaren twintig van de 20^’^ eeuw in leeg
staande gebouwen van een visrokerij en vloerzeilfabriek aan de Havenstraat te Huizen. De fa
briek ondervond een forse groei in de jaren dertig tot zestig, waarbij terreinen zijn aangekocht 
en veel nieuwe gebouwen tot stand zijn gekomen.

Bouwgeschiedenis
De lakstokerij annex boenwasbereiding (topcoating/ topfabriek) is in 1948-' 1949 tot stand ge
komen gebouwd op de toenmalige rand van het fabrieksterrein van de Balatum NV aan de 
Havenstraat. Het ontwerp (L.W. Tinholt) en uitvoering zijn in eigen beheer geschied. 
Volgens de bouwaanvraag bij de gemeente Huizen op 3 mei 1948 waren de kosten begroot op 
ƒ 70.000,-. De bouwvergunning is verleend op 10 november 1948. De kadastrale inschrijving 
geschiedde pas in 1951.
De oorspronkelijk functie was een productiegebouw, deels bestaande uit twee bouwlagen en 
deels uit één bouwlaag met plat dak. In het midden van het symmetrische gebouw bevindt 
zich een trappenhuis, voorzien van de hoofdingang. Hier zijn ook ruimten voor personeel on
dergebracht, namelijk een toilet, douche en kantoortje. Op de begane grond bevinden zich aan 
weerszijden van het trappenhuis een grote en een kleine ruimte, alle met ketels voorzien van 
schoorstenen en ventilatiekanalen. Deze ketels dienden voor bewerken van standolie, gom en 
lak. Verder is er een ‘afdunketel'. Deze ketels waren vanuit de stookgang te bedienen. Op de 
eerste verdieping werd het trappenhuis geflankeerd door ruimten voor wasfabricage en (che
mische) dampneerslag. Alle ruimten hadden grote deuren of ramen, alle in staal. 
Nadien is het gebouw is herbestemd tot ‘topfabriek’, waar slijt- en beschermlagen voor vloer
bedekking op PVC-basis werden gemaakt. Dit zijn ‘toplagen’. Daarbij zijn alle installaties 
vernieuwd, terwijl de puien en ramen zijn vervangen. Alleen het bovenlicht van de hoofden
tree en het venster van het trappenhuis zijn nog oorspronkelijk.

Beschrijving
Gebouw 2 ligt in één lijn met een aantal andere gebouwen op de oude erfgrens, de gebouwen 
4, 25 en 28, die alle drie in eerste opzet omstreeks 1940 tot stand zijn gekomen. De ligging 
aan de rand van het terrein valt nog te herkennen aan de eenzijdige oriëntatie naar het westen, 
de richting van het fabrieksterrein aan de Havenstraat (frontzijde). De andere zijde - grenzend 
aan de erfgrens - is zo goed als blind. Het gebouw heeft een symmetrische opzet, waarbij het 
middendeel bestaat uit twee bouwlagen en de flanken uit één bouwlaag met een plat dak. Aan 
de zijde van de erfgrens heeft het gebouw een aangebouwde lage gang, de voormalige stook
gang.
De steens buitengevels zijn opgetrokken uit baksteen, gemetseld in Noords verband. Een rol
laag markeert een hoge plint (trasraam), die zich onderscheidt door donkerder voegwerk. De 
gevels worden sierlijk afgesloten door een uitkragende rollaag en keramische muurafdekkers. 
De vloeren zijn beton. De constructie van de verdiepingsvloer en daken bestaat uit beton en 
holle baksteen. Het dak was oorspronkelijk afgedekt door asfalt. De verlichting van de stook
gang geschiedde door middel van glastegels in beton. De daken zijn bereikbaar via een stalen 
kooiladder en ladder.
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De beide kopgevels zijn geheel gesloten. Alleen de stookgang heeft hier deuren, voorzien van 
dichte stalen deuren.

De eveneens symmetrische achtergevel heeft een gesloten karakter. Hier wordt de middenpar
tij benadrukt door gemetselde rook- en ventilatiekanalen met betonnen dekplaten, twee brede 
exemplaren op de hoeken en een smalle in het midden. De twee eenlaags gedeelten van deze 
gevel hadden hoge schoorstenen, waarvan slechts één resteert. De stookgang is herkenbaar in 
de vorm van een eenlaags aanbouw met plat dak.

De voorgevel (zijde van de Havenstraat) heeft een symmetrische indeling. Het midden van 
deze gevel wordt benadrukt door een risaliet, waarin de hoofdentree en een hoog stalen trap- 
raam zijn opgenomen. De entree heeft een gebogen betonnen luifel, het trapraam een rechte 
betonnen luifel. De stalen puien op de begane grond zijn vervangen door houten bedrijfsdeu- 
ren met houten bovenlichten, de ramen op de verdieping door houten exemplaren (één voor
zien van een plaat). De hoofdentree heeft nieuwe deuren, nog wel het oude stalen bovenlicht.

De indeling van het gebouw heeft een symmetrische opzet. In het midden bevindt zich het 
trappenhuis met ruimten voor het personeel. Vanuit het trappenhuis worden de ruimten aan 
weerzijden ontsloten. De afwerking is sober en functioneel. Deze hebben een zeer sobere op
zet en afwerking, zoals vloertegels, tegel lambriseringen en onbeschilderde cementpleister- 
werk. Opmerkelijk is dat de kopgevels van de verdieping niet rusten op tussenmuren, maar op 
een stelsel van betonbalken en kolommen, vermoedelijk om aanpassingen in de indeling een
voudiger te kunnen realiseren.
Het trappenhuis bevat een open stalen trap, de vloeren en lambriseringen (deels) betegeld, de 
wanden en zoldering gepleisterd. De personeelsruimten hebben originele stalen puien met de
zelfde roedenverdeling als de oorspronkelijke vensters in de voorgevel.

De aanwijzingsgronden zijn:
Het gebouw (1948-’49) is een kenmerkend onderdeel van de fabriek van Balatum NV, 
een van de belangrijkste fabrieken in Huizen. Deze fabriek illustreert de ontwikkeling 
van industriële bedrijvigheid in Huizen langs de midden-19‘*'^-eeuwse haven, die na af
sluiting van de Zuiderzee (1932) en de beëindiging van de visserij in de Zuiderzee- 
plaatsen aanzienlijk in betekenis toenam.
Het gebouw staat in opzet, vorm en uitvoering symbool voor de fabrieksarchitectuur 
van Balatum NV in de jaren dertig en veertig. Het is in eigen beheer ontworpen en uit
gevoerd. Belangrijke kenmerken zijn het metselwerk (noords verband), afdekkingen 
met keramische elementen, stalen ramen en -puien.
De situering markeert de rand van het oude fabrieksterrein van Balatum NV, hetgeen 
nog wordt benadrukt door de blinde achtergevel.
Het gebouw heeft een afgetekende bouwmassa, waarin de schoorstenen/ ventilatieka
nalen opvallende accenten vormen
Het interieur is sober en eenvoudig. Indeling en afwerking hebben beperkte waarden, 
mede door de vele wijzigingen in het kader van recenter gebruik Uitzondering is het 
trappenhuis, waar opzet en afwerking gaaf en kenmerkend zijn voor de industriële 
functie.
Het gebouw is in hoofdvorm ongewijzigd en gaaf.
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Voorgevel (foto: collectie J. Hoegee).
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Overhoeks aanzicht met rechts de voorgevel (foto J.A. van der Hoeve, 29januari 2020).

Venster van trappenhuis (foto J.A. van der Hoeve, 29 januari 2020).



Achtergevel met aangebouwde stookgang (foto J.A. van der Hoeve, 29 januari 2020).

Interieur trappenhuis (foto J.A. van der Hoeve, 29Januari 2020).



Bouwgeschiedenis
In 1935-’36 kwam een nieuwe fabriek aan de Havenstraat tot stand, de NV Hollandsche Hui
den- en Ledermaatschappij. Deze fabriek produceerde leer voor technische doeleinden en 
handelde in leer, huiden, vellen en dergelijke. De gebouwen werden via een smalle zijweg 
ontsloten vanaf de Havenstraat. Dit was de aanzet van de latere Rokerijweg. 
In 1946 zijn de gebouwen overgenomen door de Tapijtfabriek Trio NV, waar tapijten en 
(trap)Iopers werden gemaakt. Trio NV vergrootte het complex met een kantoorgebouw 
(1946), een dubbele fabriekshal (1947) en een laagbouw (1951) ter plaatse van de huidige ge
bouwen 42-45 van de Balatum NV. Enkele jaren later viel het doek voor deze fabriek. De ge
bouwen werd overgenomen door de Balatum NV, waarna een kleine uitbreiding van gebouw 
41 heeft plaatsgevonden (1955). Na sloop van de laagbouw (1951) kwam een nieuwe fabriek 
voor de Balatum NV tot stand, voornamelijk gerealiseerd in de jaren zestig. Gebouw 41 kreeg 
uiteindelijk een functie als inpakafdeling.

Beschrijving
De dubbele fabriekshal Gebouw 41 is in 1947-’48 gebouwd als uitbreiding van de bestaande 
fabrieksgebouwen voor de Tapijtfabriek Trio NV. De oorspronkelijke functie was spoelerij en 
twijnerij. Naar alle waarschijnlijkheid is het ontwerp getekend door de Huizer architect H. 
Bos. Helaas is de bouwvergunning onvindbaar, wel bestaat er een iets jongere indelingsteke- 
ning met plaatsing van machines (1948). Die tekening is ingediend door H. Bos. Hij heeft ook 
getekend voor enkele verbouwingen in die periode.
Het gebouw was aan drie zijden ingebouwd tussen andere gebouwen, namelijk de voormalige 
spinnerij (1936), een kantoorgebouw (1946) en een fabrieksgebouw van de Balatum NV 
(1964). De genoemde voormalige spinnerij en het kantoorgebouw zijn gesloopt, waarmee de 
gemeenschappelijke binnengevels buitengevels werden. De noordzijde werd ingenomen door 
een uitbreiding (1955). De uitbreiding aan de noordzijde wordt niet beschreven als onderdeel 
van het monument.

Inwendig valt te zien dat er sprake is van dragende bakstenen gevels, waarvan de langsgevels 
aan de binnenzijde zijn versterkt door pilasters. Deze pilasters vormen tevens de oplegpunten 
voor de kruisende spanten van de ruimtevakwerkconstructie en trekankers. Op de aansluiting 
van beide hallen staat een kolomstelling van lichte gietijzeren kolommen en een

Gebouw 41 (1947-’48) bestaat uit twee evenwijdige hallen met flauwe zadeldaken, voorzien 
van oorspronkelijke lichtstralen in de nok. Gelet op de ingebouwde situatie was dat de enige 
lichttoetreding. De gevels zijn opgetrokken uit baksteen, voorzien van pilasters aan de binnen
zijde. De westgevel was een gemeenschappelijke gevel met de oude spinnerij. Bouwsporen 
wijzen op een aansluiting van een verdwenen kapconstructie. Verder zijn resten van de bin
nenafwerking van die fabriek zichtbaar. De voor- en achtergevel zijn dubbele topgevels. Die 
aan de voorzijde is gepleisterd na de sloop van de aansluitende kantoorgebouwen. De noorde
lijke kopgevel gaat grotendeels schuil achter de aanbouw van 1955. Het zichtbare deel van de 
gevel van gebouw 41 is uitgevoerd in rode baksteen, gemetseld in halfsteensverband. Hierin 
bevindt zich een toegang, die overigens is verbreed en vernieuwd.
De enige buitengevel van dit gebouw, de oostgevel, gaat sinds 1964 schuil achter een fa
brieksgebouw van de Balatum NV. Een fragment van die gevel is zichtbaar als buitenwerk, 
waarvan het metselwerk is uitgevoerd in halfsteensverband.

Huizen, Rokerij straat 5: draagconstructie met ruimtevak
werkconstructie (Gebouw 41, inpakafdeling)



De aanwijzingsgronden zijn:
De zeldzame constructie uit 1947, een gekoppelde dubbele ruimtevakwerkconstructie 
met een middenkolomstelling.
De gaafheid van deze constructie.

Van gebouw 41 (inpakafdeling) is alleen de draagconstructie beschermd, bestaande uit de dra
gende gevels en de kolomstelling met het dubbele ruimtevakwerk. De gevels hebben uitslui
tend betekenis als onderdeel van de draagconstructie. De asbestcement-golfplaten hebben 
geen waarde.

tussengeplaatste stalen V-ligger (vakwerkligger). Bij de opleggingen op de kolommen is een 
aantal diagonalen verdubbeld. Hierop rusten geschakelde N-liggers met knooppunten, die deel 
uitmaken van de ruimtevakwerken van de kapconstructie.
De kapconstructie bestaat uit een zeldzaam dubbel ruimtevakwerk op een zeshoekig raster, 
samengesteld uit diagonaal kruisende N-liggers en open liggers (kaders zonder vakwerk) in de 
lengte van de hal. In de beide nokken bevindt zich een oorspronkelijke lichtstraat. De aanslui
ting tussen de ruimtevakwerken van beide daken bestaat uit de eerder genoemde, gekoppelde 
N-liggers op de middenkolomstelling. Alle liggers zijn samengesteld uit stalen U-profielen. 
Ze zijn volledig gelast, dus geprefabriceerd (korte overspanningen). Op de kruisingen of 
knooppunten zijn ze verbonden door middel van schroefbouten. Op de open liggers zijn hou
ten platen bevestigd, waarop asbestcement-golfplaten aansluiten. Deze houten platen moeten 
het klepperen van de platen voorkomen. De constructie wordt verder nog versterkt door trek- 
ankers, die de opleggingen van de spanten op de muren en de eerder genoemde kolomstelling 
met V-ligger moeten zekeren.
Deze dubbelhal bevat een ongedeelde fabrieksruimte. De vloeren zijn van beton, waarin en
kele smalspoorlijnen zijn opgenomen. De wanden zijn gepleisterd en gewit. Aan de voorzijde 
zijn vanouds afzonderlijke ruimten afgeschoten, waar verlaagde plafonds zijn toegepast. De 
middenkolommen doen vermoeden dat de constructie hier hetzelfde is als in de fabrieks
ruimte. Hier bevonden zich vanouds een atelier en expeditie.
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Ziddgevel van gebouw 41 na sloop van het kantoorgebouw (foto: J. van (ter Hoeve, 29 januari 2020).

Westgevel van gebouw 41 na sloop van de voormalige spinnerij (foto: J. van der Hoeve, 29 januari
2020).



Overzicht niimtevakwerk (foto: J. van der Hoeve, 29 januari 2020).

M.

Detail van ruimtevakwerk op zeshoekig raster (foto: J. van der Hoeve, 29 januari 2020).
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Middenkoiomstelling met V-ligger (foto: J. van der Hoeve, 29 januan 2020).

Knooppunt in het ndmtevakwerk (foto: J. van der Hoeve, 29 januari 2020).



Huizen, Havenstraat 76 (De Krachtcentrale)

Beschrijving
De krachtcentrale bestaat uit aaneengesloten blokvormige bouwdelen: het hoge ketelhuis 
(1938), de lagere pompenkamer/ machinehal (1938/ 1949) en een tweedelige aanbouw voor 
personeelsruimten (1938/1949). Het geheel onderkelderde gebouw is uitgevoerd in gewapend 
beton, zowel voor de hoofddraagstructtur als de gevels. De plint wordt afgesloten door een 
bandvormige waterlijst. De gevels waren aan de buitenzijde gepleisterd en grijs geschilderd (al
dus de vergunningaanvraag). Bij de renovatie is gekozen om het gebouw in te pakken in een 
warmbouwensysteem, voorzien van nieuw pleisterwerk.

Bouwgeschiedenis
De krachtcentrale van de Balatum NV is in 1938 gebouwd naar ontwerp van Van der Maden 
(Amsterdam), vermoedelijk een technisch bureau. Na de tweede wereldoorlog staat het bureau 
zo geregistreerd. De aanvraag is ingediend op 29 december, reeds vergund op 25 januari 
1938. Een bezwaar van de Vereeniging Stad en Lande van Gooiland (19 januari) werd daar
mee verworpen.
In deze centrale werd stoom en elektriciteit geproduceerd voor diverse fabrieksprocessen van 
de Balatum NV. Uit de beschrijving blijkt sprake van een hoog ketelhuis met onderliggende 
aschkelder en een lagere aanbouw voor de machinekamer (turbine) en pompenkamer. Een 
deel van de kelder was in gebruik als turbinekelder. Ernaast waren een kolenbunker - gelegen 
op de kade van de haven - en een nieuw transformatorhuisje gepland (1937).
In 1949 is de lage machinehal uitgebreid voor plaatsing van een tweede turbine, geheel in stijl 
van het bestaande gebouw. Onderdeel van de uitbreiding was ook een aanbouw voor perso
neel. Opnieuw was het ontwerp van Van der Maden, nu geregistreerd als een technisch bu
reau.
Het gebouw heeft vermoedelijk dienst gedaan tot in de jaren negentig, waarbij man was over
gegaan van kolenstook op oliestook. Daarna is het overgenomen door de gemeente Huizen, 
die het in 2017 verkocht voor herbestemming als kunstenaarsverblijf en restaurant. In 2018 
heeft een verbouwing plaatsgevonden, waarbij alleen het casco behouden bleef maar wel in
gepakt door een houten lattenwerk met buitenisolatie en nieuw pleisterwerk. De neggen van 
de vensters zijn toegenomen, de overstekken van de daken verminderd. In de spouw is een 
verwarmingssysteem opgenomen. Inwendig bleef de industriële sfeer zo goed mogelijk be
houden, waarbij bouw- en gebruikssporen behouden bleven evenals beschadigingen en af- en 
uitbraaksporen. Een aantal installaties en leidingen is behouden en/of herplaatst.

Inleiding
De voormalige krachtcentrale behoorde bij het fabriekscomplex van de NV Linoleum en 
Vloerbedekking Industrie Balatum BV, de rechtsvoorganger van BN International BV Hui
zen. Balatum is een gladde vloerbedekking opgebouwd uit met bitumen geïmpregneerd vilt en 
voorzien van een decoratief bedrukte slijtvaste bovenlaag. Het was een goedkoper alternatief 
voor linoleum en andere vaste vloerbedekking.
De fabriek in Huizen is gesticht in de tweede helft van jaren twintig van de 20®**^ eeuw in leeg
staande gebouwen van een visrokerij en vloerzeilfabriek aan de Havenstraat te Huizen. De fa
briek ondervond een forse groei in de jaren dertig tot zestig, waarbij terreinen zijn aangekocht 
en veel nieuwe gebouwen tot stand zijn gekomen. Daarmee was de levering van stroom via 
het openbare netwerk van de PEN niet langer mogelijk. Een eigen krachtcentrale werd nood
zakelijk. De locatie aan de haven maakte een rechtstreekse aanvoer van kolen mogelijk.
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Het ketelhuis heeft een hoge blokvormige bouwmassa met een overstekend plat dak. Op het dak 
bevindt zich een zadeldakvonnige licht- en luchtkap. Oorspronkelijk staken er twee hoge 
schoorstenen door deze lichtkap. In verband met de grote hoogte waren de schoorstenen naar de 
hoeken van het dak afgetuid.
De gevels worden verticaal geleed door pilasters, waartussen de langwerpige stalen vensters 
zijn gevat. De pilasters worden aan de bovenzijde gekoppeld door waterlijsten. In de westgevel 
bevinden zich bovendien enige rondvensters en de hoofdtoegang. De stalen glasdeur van de 
hoofdtoegang heeft een halfrond bovenlicht met een lantaarn. De luifel boven deze deur heeft 
een halfronde gebogen vorm. In verband met de vervanging van machines heeft men een 
nieuwe entree in de westgevel gemaakt.

De lage aanbouw (1938/ 1949) in de hoek van het ketelhuis en de turbinehal is samengesteld uit 
twee bouwmassa's van ongelijke hoogte. Het dak van de hoogste van de twee bouwmassa’s 
heeft geen overstek. In de noordgevel bevinden zich enkele laag geplaatste vensters. Het dak 
van de lagere bouwmassa heeft een soortgelijk overstek als de daken van de machinehal en de 
turbinehal. In de noordgevel bevindt zich een stalen glasdeur.

De aanwijzingsgronden zijn:
De krachtcentrale is een kenmerkend onderdeel van de fabriek van Balatum NV, een 
van de belangrijkste fabrieken in Huizen. Deze fabriek illustreert de ontwikkeling van 
industriële bedrijvigheid in Huizen langs de midden-19‘‘‘^-eeuwse haven, die na afslui
ting van de Zuiderzee (1932) en de beëindiging van de visserij in de Zuiderzeeplaatsen 
aanzienlijk in betekenis toenam.

- De situering aan de haven draagt bij aan de herkenbaarheid van de oorspronkelijke in
dustriële functie. Omgekeerd geldt ook dat dit herkenbare industriële gebouw herin
nert aan het industriële verleden van de haven.
Het energiegebouw is van architectuurhistorisch belang vanwege de eenduidige en stijl
zuivere vormgeving, massa-opbouw, gevelindeling en venstertypes, geïnspireerd op de 
Nieuwe Zakelijkheid. Dit is een progressief modernistische architectuurstroming uit het In
terbellum, waarbij de architectuur is gebaseerd op de constructieve opzet van het gebouw. Dit 
was een uitgelezen stijl voor industriegebouwen.
Van belang is ook het aan de binnenzijde nog goed herkenbare materiaalgebruik van 
constructie en gevels (gepleisterd gewapend beton/ stalen ramen en puien), passend bij 
het industriële karakter van het gebouw. Het is een van de weinige gebouwen in Huizen 
uit deze periode die geheel in beton zijn uitgevoerd.
De resterende interieur-afwerkingen (tegellambriseringen, stalen binnenpuien en ge
pleisterde wanden en plafonds), installaties en leidingen dragen bij aan de afleesbaarheid 
van het industrieel gebruik van het gebouw.

Het interieur is leeggesloopt bij verwijdering van de ketels en turbines. Alleen op de wanden en 
plafonds zijn nog bouw- en gebruikssporen zichtbaar, deels beschadigd of als contour na sloop. 
Kenmerkend zijn de betonconstructie, tegellambriseringen, (beschadigde en getekende) pleister
werk, kraanbanen op betonnen consoles, stalen binnenpuien en stalen ramen en deuren.

De langgerekte, lagere turbinehal (1938/ 1949) staat tegen de zuidgevel van de machinehal. Fei
telijk doorsnijdt deze hal het ketelhuis gedeeltelijk, waarmee hij aldaar herkenbaar is als een tus- 
senverdieping. Dit langwerpige gebouw wordt ook afgesloten door een overstekend plat dak. 
Het faseverschil in deze hal viel aanvankelijk nog te zien in een verschil in pleisterwerk, nu al
leen in de traveemaat en de vensters. De stalen vensters zijn op regelmatige wijze over de ge
vels verdeeld.
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Ontwerptekening voor de begane grond van de krachtcentrale, vergunning 25 januari 1938 (gemeente 
Huizen). De tekening is gemaakt door Van der Maden (Amsterdam).
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Presentatietekening van de krachtcentrale van de NV Balatum (foto: collectie J. Hoegee, 
https://www.flickr.com/photos/15 799I588@N03/).
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Ontwerptekening voor de uitbreiding van de krachtcentrale, vergunning 23 augustus 1945 (gemeente
Huizen). De tekening is gemaakt door het Technisch Bureau Tan der Maden (Amsterdam).

Overzicht van de krachtcentrale (foto H. Jongsma, 2001).
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Overzicht van de krachtcentrale (foto H. Jongsma, 3 oktober 2020).

: 2^-

Overzicht van de krachtcentrale tijdens de verbouwing (foto H. Jongsma, Il maart 2018).
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Interieur van de krachtcentrale (foto H. Jongsma, 22 september 2018).
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Huizen, Havenstraat 80 (trafo)

Beschrijving
Dit trafohuisje bestaat uit een rechthoekige kern met een smalle uitbouw aan de linkerzijde, ge
zien vanaf de Havenstraat. Het gewapend betonnen dak van de kern heeft een vierzijdig afschot; 
de lagere uitbouw heeft eveneens een betonnen plat dak, dat als betonnen lijst in de voorgevel is 
doorgezet.
De gevels zijn voor het grootste deel opgetrokken uit paarse baksteen, gemetseld in halfsteens- 
verband. Een rollaag vormt de bovenbeëindiging van het metselwerk. De bakstenen zone van de 
gevels wordt afgesloten door schuingeplaatste gesmoorde tegels en de eerder genoemde betonnen 
lijst. De bovenste zone van de gevels is rondom bekleed met oranje-rode tegels en dunne zwarte 
tegelranden.
In de voorgevel bevinden zich twee stalen deuren, die respectievelijk toegang geven tot de 
hoogspanningsruimte (rechts) en de laagspanningsruimte (links). Hier is de rollaag doorgezet tot 
een anderhalfsteens rollaag. In de voorgevel is een tegel met een kraaiende haan ingemetseld, in 
de rechter zijgevel een tegel met een blaffende hond. Deze tegels zijn door de Porceleyne Fles 
te Delft in cloisonne techniek uitgevoerd, vermoedelijk naar ontwerp van Lambertus Eugen 
Florian (Lambert) Bodart (1872-1945).

Bouwgeschiedenis
Dit transformatorhuisje is omstreeks 1920 gebouwd in opdracht van het PEN (Provinciaal Elek
triciteitsbedrijf van Noord-Holland), mogelijk naar of gebaseerd op een ontwerp van J.B. van 
Loghem. Van Loghem heeft in de periode 1917-1920 vele tientallen transformatorhuisjes ge
bouwd in Noord-Holland. Enkele zijn zeer sterk verwant aan dit exemplaar.

De aanwijzingsgronden zijn:
• De zorgvuldige architectuur en materialisatie, vermoedelijk naar ontwerp van J.B. van 

Loghem
• Het gebouw is getuige van de snelle ontwikkeling van het elektriciteitsnet in Noord-Hol

land in het eerste kwart van de 20^'^ eeuw, hier op deze locatie gekoppeld aan de industri
ële ontwikkelingen aan de Huizer Haven.



Overzicht van de trafo aan de Havenstraat (foto H. Jongsma, 3 oktober 2020).

Detail van de trafo, gevelstenen en bovenrand van de gevel (foto H. Jongsma, 3 oktober 2020).



Tegel in het tegelmuseum Otterlo (um-g\’n-TMO I -10494-large). 
Tegel in het tegelmuseum Otterlo (urn-g\'n-TM0I-I0503-large).


