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In de genoemde motie draagt u op de monumentencommissie te verzoeken een advies uit te 
brengen inzake de beschermwaardigheid van het pand lJsselmeerstraat 314 (het voormalige 
DuCrocq gebouw, op dit moment een gebouw voor lasergame en kantoren van Coronel).  
 
De monumentencommissie heeft verzocht om een onderzoeksrapport. De resultaten van 
deze inventarisatie zijn zorgvuldig beschreven in de bouwhistorische verkenning met 
cultuurhistorische waardestelling door het bureau van Van der Hoeve (bijlage 1). 
 
Opvallend is het brede scala aan argumenten voor behoud van het pand, een pand dat 
diverse stedenbouwkundige, architectuurhistorische en cultuurhistorische waarden kent, 
zoals beschreven in hoofdstuk 5 van de verkenning. Deze waarden hebben verband met de 
positie van het gebouw (bouwjaar 1955) bij de historische ontwikkeling van de bedrijvigheid 
rondom de Oude Haven, de architectuur en constructies die kenmerkend zijn voor de 
naoorlogse wederopbouw periode en duidelijk geïnspireerd op Dudok en de unieke 
muurschilderingen van Lajos Tscheligi (gesigneerd, 1963). 
 
Het onderzoek door Van der Hoeve is voor advies voorgelegd aan de 
monumentencommissie. De commissie adviseert overeenkomstig de aanbevelingen van het 
onderzoek om het pand aan te wijzen als gemeentelijk monument (bijlage 2). Echter 
adviseert de commissie niet alle beschreven waarden als monumentaal aan te duiden. De 
reden is tweeledig. Ten eerste zijn niet alle beschreven waarden van even groot belang. Ten 
tweede kan een te gedetailleerde monumentaanwijzing leiden tot minder 
hergebruiksmogelijkheden (zoals woningbouw) en minder acceptatie door de eigenaar. De 
commissie adviseert concreet de volgende elementen met een hoge cultuurhistorische 
waarde in de monumentbeschrijving op te nemen:  

De gehele voorgevel met kozijnen, de hoofdentree en hal inclusief de 
wandschilderingen en de hoofddraagconstructie. 

 
Het college is bevoegd een gebouw aan te wijzen als gemeentelijk monument. Het college is 
daarbij gehouden aan een belangenafweging, waarbij ook de implicaties voor de mogelijke 
verhuizing van de activiteiten van Coronel naar het bedrijventerrein moeten worden 
meegewogen. Het college heeft nog geen besluit genomen over de (gedeeltelijke) aanwijzing 
van dit gebouw als gemeentelijk monument. 
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2. Voorwoord  
 

In de gemeenteraadsvergadering van 3 juni 2021 heeft de ChristenUnie vragen gesteld over de 

cultuurhistorische waarden van het fabrieksgebouw van ‘Du Crocq Aromatics’ aan de IJssel-

meerstraat als industrieel erfgoed.1 Om de cultuurhistorische waarden van dit gebouw vast te 

stellen hebben Burgemeester en Wethouders van de gemeente Huizen een opdracht gegeven 

aan J. van der Hoeve van het bureau voor bouwhistorisch onderzoek J.A. van der Hoeve om 

een bouwhistorische verkenning en waardestelling op te stellen.  

 

Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van de bouwdossiers van de gemeente Huizen en di-

verse archiefbronnen via internet. Buiten de bouwdossiers zijn er opmerkelijk weinig gege-

vens over het gebouw, het bedrijf en de architect J.P. Vos te vinden.  

Op 6 juli heeft een uitvoerig bezoek aan het gebouw plaatsgevonden, daarbij geassisteerd 

door H. Jongsma, medewerker team VTH en welstandsecretaris van de gemeente Huizen.  

Op basis van het bezoek is vastgesteld dat alleen het fabrieksgebouw aan de IJsselmeerstraat 

uit 1955 dateert, de verdere aan- en bijgebouwen uit 1997 en later. Die gebouwen zijn niet in 

het onderzoek betrokken. 

 

Alle foto’s zijn op 6 juli 2021 gemaakt door J. van der Hoeve, tenzij anders vermeld. De foto 

op de omslag dateert uit 2017. 

 

Rest hier nog om dank te zeggen aan iedereen die heeft meegewerkt aan dit onderzoek, uiter-

aard in de eerste plaats de heren Coronel voor de introductie ter plekke en de mogelijkheid om 

het gebouw van onder tot boven te bezoeken. Veel dank is ook verschuldigd aan H. Jongsma, 

die digitale kopieën van de tekeningen in het bouwarchief van de gemeente Huizen heeft aan-

geleverd en heeft geassisteerd bij het bezoek ter plaatse.  

 

Utrecht, 19 augustus 2021 

J.A. van der Hoeve 

 
1 In dit rapport is gekozen voor de naam Du Crocq, tevens de naam van de opeenvolgende directeuren. In de 

literatuur komt ook de naam Ducrocq voor. De fabriek heeft verschillende rechtsvormen en namen gekend.  
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3. Bouwgeschiedenis 
 

3.1. De Haven van Huizen 

De voorgeschiedenis van het fabrieksterrein van Du Crocq – fabricage en handel in reuk- en 

smaakstoffen – begint met de aanleg van de Huizer haven in 1853-’54, gelegen aan de Zui-

derzeekust vlak ten noorden van de dorpskern. Deze insteekhaven is dwars door de aloude 

Meentgronden (gemeenschappelijke weiden) aangelegd als vissershaven, waarbij de flanke-

rende terreinen waren bestemd voor de vestiging van bedrijven en industrie.  

Visserij was al vanaf de 17de eeuw een belangrijke inkomstenbron voor Huizen, vooral nadat 

de haven van Naarden verloren was gegaan bij de aanleg van de nieuwe vestingwerken. In de 

vroege 19de eeuw nam het belang van de visserij voor Huizen nog verder toe. Schepen legden 

al die tijd aan op het strand. Een weg door de weilanden leidde naar het dorp, de (latere) Ha-

venstraat. Gelet op de gestadige toename van het aantal vissers in de 19de eeuw beijverde de 

gemeente Huizen zich tot de aanleg van een (vissers)haven, eventueel in combinatie met een 

kanaalverbinding. De kosten hiervan bleken steeds te hoog. Ook de militaire belangen van de 

Nieuwe Hollandse Waterlinie vormden een hindernis voor de aanleg.  

Omstreeks 1850 stelden de Huizer vissers voor om een deel van de kosten voor eigen reke-

ning te nemen. Dat was de aanzet tot uiteindelijke realisatie, weliswaar volgens een sterk ver-

eenvoudigd ontwerp. Het terrein werd beschikbaar gesteld door Stad en Lande van Gooiland, 

de eigenaar van de gemeenschappelijke Meentgronden. Verder werden verschillende subsi-

dies toegezegd. Het toen nog ontbrekende geld kwam beschikbaar via een lening, waarop 

particulieren konden inschrijven tegen 4% rente. De uiteindelijk aanleg kon een aanvang 

nemen in 1853. Op 7 oktober 1854 werd de haven feestelijk geopend door burgemeester 

Rebel.2  
 

 
Uitsnede uit de topografische kaart van Nederland in 1890 (www.toporeis.nl). Op deze kaart valt goed 

te zien dat de haven een uitsnede vormt in de weidelanden van de Meent. De Havenstraat vormt de 

verbinding met het dorp. Langs de Haven bevinden zich havengerelateerde bedrijven, waaronder de 

kalkovens, visrokerijen en mandenmakerijen. Specifiek benoemd is nog een scheepswerf.  

 
2 Van der Hoeve & Veder 2020, pag. 5-8. 
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De Haven en Havenstraat te Huizen in 1901 (Kadaster, hulpkaart Huizen sectie C archiefnr. 194 ver-

vaardigd sept. 1901). Langs de Haven staan diverse bedrijfsgebouwen, langs het zuidwestelijke deel 

van de Havenstraat zijn de eerste kavels afgescheiden voor realisatie van meer bedrijven.  

 

Naast de haven lag een smalle strook grond voor de bouw van ‘havengerelateerde’ bedrij-

ven met bijbehorende bedrijfswoningen, aanvankelijk vooral visrokerijen en mandenmake-

rijen. Er was geen plaats ingeruimd voor afzonderlijke visserswoningen. De vissers moesten 

zich in de dorpskern vestigen, waar een aanzienlijk verdichting van bebouwing plaatsvond. 

Langs de haven bevonden zich ook andere bedrijvigheid, zoals een scheepswerf, schelp-

kalkoven, papierfabriek, vloerzeilfabriek en de gemeentelijke gasfabriek (vanaf 1914). Het 

afnemende belang van de visserij vanaf het eerste kwart van de 20ste eeuw leidde tot herbe-

stemming van diverse visrokerijen en mandenmakerijen. De gebouwen werden herstemd voor 

andere industrieën, waarvan veel georiënteerd op de handel en productie van bouwmaterialen. 

Eén van deze herbestemde gebouwen was ook de kern van de ontwikkeling van de grote in-

ternationaal werkend fabriek BN International BV Huizen, begonnen als een vloerzeilfabriek. 

De start in Huizen in 1927 was zeer bescheiden door herbestemming van een visrokerij en 

mandenmakerij.3  

 

Op het terrein ten westen van de haven kwam in 1926-‘27 een publieksgerichte radiozender 

tot stand, die aanvankelijk werd beheerd door de NDO, de Nederlandsch Draadlooze Om-

roep.4 In de NDO waren de radio-omroepen KRO en NCRV en de NSF (Nederlandsche Sein-

toestellen Fabriek) vertegenwoordigd. Vanaf 1928 beheerde de NSF deze radiozender, vanaf 

1935 was dat de NV NOZEMA (NV Gemengd Bedrijf Nederlandsche Omroep Zender Maat-

schappij). Onder beheer van de NOZEMA werd de zender al spoedig ontmanteld, waarbij 

onderdelen zijn herplaatst in de proefzender Jaarsveld. Deze proefzender werd in 1940 opge-

volgd door een geheel nieuw zenderpark in Lopikerkapel.  

 

 
3 Van der Hoeve & Veder 2020, pag. 8-9.  
4 MooiSticht 2021, pag. 21 en Lof en Simonse 2011, pag. 27-28. 
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Luchtfoto van de Haven van Huizen in de periode 1920-1940, gezien naar het noorden (NIMH beeld-

bank, nr. 2011-5115). De strekdammen steken diep in de Zuiderzee/ IJsselmeer. Links op de foto is het 

zenderstation te zien, bestaande uit een zendergebouw en twee stalen zendmasten.  

 

 
Uitsnede uit de topografische kaart van Nederland in 1932 (www.topotijdreis.nl). Langs de Haven-

straat staat bedrijfsbebouwing, ten westen ervan een zendstation voor de radio-omroep.  
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Uitsnede uit de topografische kaart van Nederland in 1962 (www.topotijdreis.nl). Ten westen van de 

Havenstraat heeft een uitbreiding van bedrijven en fabrieken plaatsgevonden, gerelateerd aan de aan-

leg van de Bestevaer en IJsselmeerstraat (circa 1951). De fabriek van Du Crocq is herkenbaar.  

 

 
Situatieplan van de fabriek van de firma Jean A. du Crocq, volgens het niet uitgevoerde schetsplan 

van 4 juni 1962 (gemeente Huizen, bouwvergunningen doss. B.017516.03.04).  

Du Crocq 
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Luchtfoto van het gebied tussen de IJsselmeerstraat (links) en de Haven (rechts) met overzicht van de 

fabrieken en bedrijven. De nummering verwijst naar 1. Du Crocq, 2. Huizer Houthandel, 3. De Baat 

(ijsbaan), 4. Textielfabriek, 5. Aardewerkfabriek ESKAF in een voormalige visrokerij, 6. Kantoor tex-

tielfabriek, 7. Philips, 8. Brandweergarage, 9. de straat Bestevaer, 10. Gemeentewerf en 11. Haven-

meester. Veder waren hier nog een wolspinnerij Louis Feitz en een textielverdelingsbedrijf Erven 

Alofs aanwezig.5 Deze foto is gepubliceerd in de boekenreeks ‘Oud-Huizen in beeld’ 

(https://www.boutdruk.nl/huizer-courant/hc-deze-week). 

 

Na sloop van het radiozendstation kon het terrein ten westen van de Oude Haven nieuw wor-

den verkaveld als bedrijventerrein. De aanleg van de Bestevaerstraat en de IJsselmeerstraat 

vanaf 19516 vormde de aanleiding voor vestiging van nieuwe bedrijven, waaronder de fabriek 

van Du Crocq. In de directe omgeving stonden volgens de situatietekening uit 1962 een hout-

handel, matrassenfabriek, teerfabriek en een kalkzandsteenfabriek (vermoedelijk de zandover-

slag voor een kalkzandsteenfabriek).  

 

De oprichting van de Stichting Jachthaven Huizen in 1975 vormde de aanzet voor de aanleg 

van de jachthaven. Hiertoe werd een zandwinningsgat ten noordwesten van de Oude Haven 

heringericht.7 Ook de Oude Haven werd herbestemd tot een jachthaven, zoals duidelijk blijkt 

uit de hierna afgebeelde topografische kaart uit 1986. Dat was ook de aanzet voor de herin-

richting van het gebied rondom de Oude Haven, waarbij de bedrijfs- en fabrieksbebouwing 

geleidelijk aan wordt vervangen door woningbouw en recreatievoorzieningen. Dit proces is 

nog volop gaande.  

 
5 Vriendelijke mededeling H. Jongsma. 
6 https://www.gooienvechthistorisch.nl/: SSAN021/1593, archieven van de gemeente Huizen, stukken betreffen-

de de aanleg en verbetering van wegen IJsselmeerstraat; aanleg en verbetering 1951-1984.  
7 https://www.jachthavenhuizen.nl/geschiedenis 
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Uitsnede uit de topografische kaart van Nederland in 1986 (www.topotijdreis.nl). De haven is herbe-

stemd en uitgebreid tot een plezier- en jachthaven.  

 

 
Uitsnede uit de topografische kaart van Nederland in 2009 (www.topotijdreis.nl). Rondom de haven 

zijn woningen en recreatieve voorzieningen tot stand gekomen, ten koste van het aantal bedrijven en 

fabriekjes. Sporadisch zijn bedrijfsgebouwen herbestemd, waaronder de visrokerij van de ESKAF 

(restaurant Haven van Huizen) en de kalkovens.  
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3.2. Fabriek van Du Crocq 

Over het bedrijf en de fabriek van Du Crocq valt weinig te vinden in de openbare archieven, 

krantenarchieven en internet. Daarom zijn er slechts spaarzame gegevens beschikbaar. Op-

richting van de CV Jean A. du Crocq, fabricage van en handel in etherische oliën, syntheti-

sche reukstoffen en aanverwante producten geschiedde in Blaricum in 1932.8 Daar bevond 

zich ook de hoofdvestiging.  

In 1951 is de naam omgezet in Jean A. du Crocq NV, ten behoeve van het ‘drijven van alle 

industriële en financiële zaken in het bijzonder het fabriceren van reuk- en smaakstoffen, als-

mede de handel daarin’. De directeur was J.A. du Crocq jr.9 Korte tijd later is een nieuw fa-

brieksgebouw tot stand gekomen aan de IJsselmeerstraat in Huizen. De bouwaanvraag van 22 

januari 1955 leidde al op 3 februari tot een vergunning. Architect was J.P. Vos. De tekeningen 

van de vergunningaanvraag betreffen alleen de hoofdopzet van het gebouw, niet de indeling 

en interieur-afwerking. Alle plattegronden zijn getekend als open, ongedeelde ruimten. Dat 

wil niet zeggen dat er geen indeling was voorzien, want de plaatsing van en diversiteit aan 

vensters in de achtergevel getuigen van een geplande indeling.  

Vermoedelijk nog voor aanvang van de bouwwerkzaamheden vond er een aanvullende bouw-

aanvraag plaats voor uitbreiding van de kelder onder het hoofdtrappenhuis. De aanvraag in 

ingediend op 22 maart, vergunning verleend op 30 maart 1955.  
 

 
Voorgevel, linkerzijgevel en begane grond van de fabriek, volgens de bouwvergunning van 3 februari 

1955 (gemeente Huizen, bouwvergunningen doss. B.017516.01.04). De tekening is ondertekend door 

de architect J.P. Vos.  

Op de begane grond staat geen indeling aangegeven. Bij bouw is aan de rechterzijde een gang met 

aan weerszijden kamers gerealiseerd. Het linkerdeel bleef ongedeeld.  

De voorgevel is in aangepaste wijze uitgevoerd. De vensters op de tweede verdieping zijn komen te 

vervallen. Deze verdieping heeft voor de functie van opslagmagazijn veel minder licht nodig dan de 

andere bouwlagen. Ook de linkerzijgevel is bij de bouw aangepast. Hier kwam op de eerste verdieping 

een breed, samengesteld venster tot stand. De opvallende toepassing van rode baksteen voor de pe-

nanten doet vermoeden dat J.P. Vos nog als architect was betrokken. 

 
8 ‘Nederlandse chemische industrie’ 1968, pag. 47.  
9 Laarder Courant De Bel, 17 april 1951 (https://www.gooienvechthistorisch.nl/).  
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Achtergevel en kelderplattegrond van de fabriek, volgens de bouwvergunning van 3 februari 1955 

(gemeente Huizen, bouwvergunningen doss. B.017516.01.04). Bij bouw zijn in de kelder enkele ruim-

ten afgeschoten. Op deze tekening is nog geen kelder voorzien onder het hoofdtrappenhuis. Bij een 

volgende aanvraag is alsnog een kelder gepland (1955).  

De indeling van de achtergevel getuigt van een functionele opzet. Er is onder meer sprake van een 

laad- en losplatform, magazijndeuren en hijsdeuren. 

 

Het gebouw heeft een eenvoudige hoofdopzet, bestaande uit twee aaneengesloten delen: de 

fabrieksvleugel en het hoofdtrappenhuis. Het gebouw heeft dragende bakstenen gevels, waar-

van de voor- en achtergevel zijn versterkt door pilasters in het stramien van de staalconstruc-

tie. De staalconstructie bestaat uit gestapelde stalen gebinten met elk twee kolommen. Deze 

kolommen verdelen alle bouwlagen in drie gelijke beuken. De kolommen hebben voet- en 

kopplaten, alle bevestigd door middel van L-profielen. Deze verbindingen zijn vermoedelijk 

al in de werkplaats gelast. Alle liggers zijn samengesteld uit drie stukken, onderling verbon-

den door doorgeschroefde lasplaten. De positie van de koppeling volgt de ‘momentenlijn’. 

Dat wil zeggen dat de positie is afgestemd op het krachtenbeloop. De liggers zijn op de ko-

lommen geschroefd. Het schroeven gebeurde in het werk. De langskoppeling van de gebinten 

bestaat uit stalen dwarsbalken. Deze zijn in het werk gelast. De fundering en keldervloer zijn 

uitgevoerd in beton, de vloeren als NEHOBO-vloeren10 met een betonnen druklaag.  

 
10 De NEHOBO-vloeren zijn geproduceerd door de NV Nederlandsche Holle Bouwsteen (NEHOBO). Het door 

de ingenieur O. Jelsma ontwikkelde systeem bestond uit holle bakstenen die op een bekistingsvloer gelegd wer-

den. Daarna werden er wapeningsstaven tussen gelegd. Vervolgens verbond men het geheel met cement aan 

elkaar. Bot 2009, pag. 390-391.  



Huizen, fabriek Du Crocq (IJsselmeerstraat 314) cultuurhistorische verkenning  

- 13 - 
 

 
De eerste en tweede verdieping van de fabriek, volgens de bouwvergunning van 3 februari 1955 (ge-

meente Huizen, bouwvergunningen doss. B.017516.01.04).  

Bij de bouw zijn op de eerste verdieping een middengang met aan weerszijden kamers gerealiseerd. 

De functie van deze kamers is niet eenduidig, vermoedelijk zijn dat administratiekantoren, laboratoria 

en dergelijke.  

 

 
Doorsneden met schematische weergave van de constructie van de fabriek, volgens de bouwvergun-

ning van 3 februari 1955 (gemeente Huizen, bouwvergunningen doss. B.017516.01.04). Er is sprake 

van dragende bakstenen gevels, versterkt door pilasters in het stramien van de staalconstructie. Ver-

der is sprake van gestapelde stalen gebinten, alle met twee tussenkolommen. De vloeren zijn NE-

HOBO-vloeren van holle baksteen, voorzien van betonnen druklagen.  
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Langsdoorsnede en kelderplattegrond met weergave van de staalconstructie, volgens de bouwvergun-

ning van 3 februari 1955 (gemeente Huizen, bouwvergunningen doss. B.017516.01.04).  
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Kelderplattegrond van het hoofdtrappenhuis, volgens de aanvullende bouwvergunning van 30 maart 

1955 (gemeente Huizen, bouwvergunningen doss. B.017516.02.04). Nog voor de start van de bouw-

werkzaamheden is besloten om ook het hoofdtrappenhuis te onderkelderen. Ook deze tekening is on-

dertekend door de architect J.P. Vos. 

 

Het hoofdtrappenhuis heeft een afwijkende constructie. Deze bestaat ook uit dragende bakste-

nen wanden. De keldervloer is van stampbeton of gewapend beton, de vloeren bestaat uit en-

kelvoudige stalen liggers (in de zijgevels) met NEHOBO-vloeren met beton. De trappen zijn 

van beton.  

 

 
Compilatie van vier bouwfoto’s uit 1955 (reproductie Coronel). Linksboven is de plaatsing van een 

NEHOBO-vloer te zien, rechtsboven de bouw van de kelder, linksonder het bereiken van het hoogste 

punt (dak) en rechtsonder het leggen van de dakbedekking.  
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Foto van de uitvoering van de bouwwerkzaamheden (reproductie Coronel). Het gebouw is opgetrok-

ken tot op de eerste verdieping. De stalen vensters zijn steeds geplaatst voorafgaande aan het optrek-

ken van de spouwmuren.  

 

 
Foto van de uitvoering van de bouwwerkzaamheden op de eerste verdieping van het fabrieksgebouw 

(reproductie Coronel). Er is sprake van een NEHOBO-vloer (holle baksteenvloer) met een betonnen 

druklaag. De persoon op de foto is bezig met de wapening voor deze vloer. Rechts op de achtergrond 

is de betonnen fabriekstrap zichtbaar. 
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Foto van de uitvoering van de bouwwerkzaamheden op de eerste verdieping van het fabrieksgebouw 

(reproductie Coronel). Er is sprake van een NEHOBO-vloer (holle baksteenvloer) met een betonnen 

druklaag. De personen op de foto zijn bezig om de betonnen drukvloer aan te brengen.  

 

 
Overzicht van het binnenterrein van het fabrieksgebouw met aanzicht van het bijgebouw op het ach-

terterrein (destilleerderij-laboratorium), particuliere foto van onbekende herkomst. Rechts op de 

voorgrond staat een werkplaats.  
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Plattegronden, gevels en doorsneden van de destilleerderij-laboratorium op het achterterrein van de 

fabriek, volgens de bouwvergunning van 9 november 1960 (gemeente Huizen, bouwvergunningen 

doss. B.017516.03.04). Deze tekening is ondertekend door het architectenbureau M.E. Hartman. 

 

 
Schetstekening voor uitbreiding van de destilleerderij/ laboratorium uit 1962 (gemeente Huizen, 

bouwvergunningen doss. B.017516.03.04). Dit plan is niet uitgevoerd.  
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De fabriek begon in 1957 met de productie van aromaten voor geur- en smaakstoffen, zo 

blijkt uit een milieuvergunning.11 Kennelijk werd de productie al snel opgevoerd, want er zijn 

in het begin van de jaren zestig op het achterterrein van de fabriek enkele bijgebouwen gerea-

liseerd. Op 9 november 1960 kreeg Jean A. du Crocq NV vergunning voor de bouw van een 

bedrijfsgebouw met een laboratorium en destilleerderij, naar ontwerp van het architectenbu-

reau M.E. Hartman. Uit 1962 dateert een schetsplan voor een uitbreiding van dit gebouw, 

maar deze is niet gerealiseerd. Dit plan is eveneens getekend door het architectenbureau M.E. 

Hartman. Op 3 april 1964 volgde een vergunning voor de bouw van een opslagloods op het 

achterterrein van de fabriek, een betonnen loods met een flauw zadeldak. Dit gebouw is uit-

gevoerd in een bouwsysteem van de Betonindustrie Kemper in IJsselmonde NV (Rotterdam). 

Alle onderdelen waren geprefabriceerd, zo valt op te maken uit de detaillering van de wand-

platen, betonnen vensters (met ingegoten stalen ramen) en dakplaten. Alleen de deuren waren 

geen onderdeel van dit systeem, die moesten apart worden aangeschaft. Een derde gebouw 

was een werkplaats. Daarvan is geen vergunning aangetroffen in de bouwdossiers van de ge-

meente Huizen.  

Uit de periode na 1964 zijn geen gegevens meer beschikbaar. Wel was er in 1973 nog een 

aanpassing van de rechtsvorm, namelijk de omzetting naar ‘Du Crocq Aromatics International 

BV’.12 De fabriek heeft gefunctioneerd tot in de jaren negentig van de 20ste eeuw. De laatst 

gevonden mededeling over het functioneren van de fabriek was de aanvraag van een hinder-

wetvergunning in 1993.13  

Alles wijst erop dat er sinds de bouw in de jaren vijftig en zestig weinig ontwikkelingen heb-

ben plaatsgevonden in de bebouwing, terwijl ook de productiemethoden niet wezenlijk zijn 

veranderd.  
 

 
Plattegrond, gevel en doorsnede van de opslagloods op het achterterrein van de fabriek, volgens de 

bouwvergunning van 8 april 1964 (gemeente Huizen, bouwvergunningen doss. B.017516.04.04). Deze 

tekening is geproduceerd door betonindustrie Kemper te IJsselmonde (Rotterdam).  

 
11 Gemeente Huizen, milieudossier B.019412.M02.03 (17 oktober 1957).  
12 Laarder Courant De Bel, 10 april 1973 (https://www.gooienvechthistorisch.nl/). 
13 Laarder Courant De Bel, 25 februari 1993 (https://www.gooienvechthistorisch.nl/) 
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Werkruimten in de fabriek van Du Crocq (reproductie Coronel). Deze foto’s zijn vermoedelijk in het 

hoofdgebouw in Blaricum gemaakt.  

 

 
Expansievat op de tweede verdieping van het fabrieksgebouw.  
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Links: herplaatst apparaat voor de productie van aromaten, vermoedelijk een mengapparaat. Dit ap-

paraat staat op het podium van het tussenbordes in het hoofdtrappenhuis van het fabrieksgebouw.  

Rechts: de fabrieksweegschaal op de begane grond van het fabrieksgebouw. De weegschaal staat op 

de oorspronkelijke locatie, vlakbij de magazijndeuren bij het laad- en losplatform in de achtergevel.  

 

  
Links: voorraadblik van vanille (100% puur chemisch), geproduceerd door Jean A. Du Crocq jr NV 

(https://photography.roytanck.com/2017/03/07/vanillin/). 

Rechts: emaille reclameplaat van Jean A. du Crocq jr NV (https://www.emaillegigant.nl/b-oude-

reclame-borden-b/jean-a.-du-crocq-jr.-30x119-cm). 
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Een nieuwe fase in het bestaan van de fabrieksgebouw was de overname van de gebouwen 

door de gebroeders Coronel in 1995 ten behoeve van lasergaming en kart-racing.14 Van het 

hoofdgebouw zijn de kelder en begane grond ingericht voor lasergaming, verbonden door 

middel van een vide aan de noordzijde. De indeling en vooral de afwerking en inrichting zijn 

grondig gewijzigd. Het zuidelijke deel van de begane grond kreeg een functie als café-restau-

rant (en een verhuurbare ruimte). Hier bleven gedeelten van de oude indeling bewaard. De 

eerste verdieping behield zijn functie als kantoor, zonder wijzigingen van de indeling. Deze 

kantoren worden verhuurd als bedrijfsverzamelgebouw. De lage tweede- of zolderverdieping 

bleef in gebruik als berging.  

In 1997 zijn de drie fabrieksgebouwen op het achterterrein van het hoofdgebouw aan de IJs-

selmeerstraat gesloopt ten behoeve van de bouw van een nieuwe hal voor kart-racing. Dat 

waren de destilleerderij met laboratorium (1964), de productie- en opslagloods (1960) en de 

werkplaats (circa 1960). De aanvraag is gedaan door C. Schut, bouwkundige te Vianen. Ver-

gunning is verleend op 11 februari 1997. Aansluitend heeft een grondsanering plaatsgevon-

den.15  

In 2007 hebben enkele aanpassingen in het oude fabrieksgebouw plaatsgevonden in het kader 

van de brandwering, waarbij onder meer brandpuien zijn geplaatst en enkele wanden brand-

werend zijn bekleed. Deze aanpassingen zijn ingetekend op de tekeningen uit 1998. Vergun-

ning is verleend op 27 februari 2007.16 

 

 
Situatieplan van het fabrieksterrein met aanduiding van de te slopen gebouwen, volgens de bouwver-

gunning van 11 februari 1997 (gemeente Huizen, bouwvergunningen doss. B.017516.06.04). Deze 

tekening is gestempeld door de bouwkundige C. Schut uit Vianen.  

 
14 Laarder Courant De Bel, 20 juli 1995 (https://www.gooienvechthistorisch.nl/), aanvraag in het kader van de 

wet milieubeheer.  
15 Laarder Courant De Bel, 6 maart 1997 (https://www.gooienvechthistorisch.nl/) 
16 Gemeente Huizen, bouwvergunningen doss. B.017516.09.04. 
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Bestaande toestand van de kelder, volgens de bouwvergunning van 8 december 1998 (gemeente Hui-

zen, bouwvergunningen doss. B.017516.05.04). Op deze tekening staan enkele indelingswanden, ver-

moedelijk uit de jaren vijftig. 

 

 
Gewijzigde toestand van de kelder, volgens de bouwvergunning van 8 december 1998 (gemeente Hui-

zen, bouwvergunningen doss. B.017516.05.04). Deze bouwlaag kreeg een functie als lasergame-

ruimte. Het linkerdeel van de kelder is door middel van een vide gekoppeld met de begane grond, 

waarin een hellingbaan is opgenomen. Voor het overige zijn alleen restanten van de oude indeling 

behouden. 
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Bestaande toestand van de begane grond, volgens de bouwvergunning van 8 december 1998 (gemeen-

te Huizen, bouwvergunningen doss. B.017516.05.04). Op deze tekening staan aan de rechterzijde nog 

enkele indelingswanden, vermoedelijk uit de jaren vijftig. 

 

 
Gewijzigde toestand van de begane grond, volgens de bouwvergunning van 8 december 1998 (ge-

meente Huizen, bouwvergunningen doss. B.017516.05.04). Deze bouwlaag kreeg een functie als la-

sergame-ruimte. Het linkerdeel van de begane grond is door middel van een vide gekoppeld met de 

kelder, voorzien van een hellingbaan. Het rechterdeel van de begane grond – aansluitend op het 

hoofdtrappenhuis – kreeg een functie als café-restaurant. Het plan is in gewijzigde vorm uitgevoerd. 

Er zijn spaarzame restanten van de gang en tussenwanden behouden gebleven, deels met deuren. De 

geplande aanpassingen in het hoofdtrappenhuis zijn achterwege gebleven.  

De doorgang aan de linkerzijde is verbouwd tot entree voor de achterliggende hal voor de kartbaan. 

Tegen de achtergevel is een eenlaags aanbouw geplaatst voor speelautomaten (nu onderdeel restau-

rant), die de verbinding vormt met de nieuw gebouwde hal.  
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Bestaande toestand van de eerste verdieping, volgens de bouwvergunning van 8 december 1998 (ge-

meente Huizen, bouwvergunningen doss. B.017516.05.04). De indeling in kantoren moet tot de oor-

spronkelijke opzet behoren. 

 

 
Gewijzigde toestand van de eerste verdieping, volgens de bouwvergunning van 8 december 1998 (ge-

meente Huizen, bouwvergunningen doss. B.017516.05.04). Deze bouwlaag bleef als bedrijfsverzamel-

gebouw ongewijzigd, afgezien van modernisering van de afwerking. Op de overloop in het hoofdtrap-

penhuis kwam nadien nog een extra pui tot stand, waarmee tevens een portiers- en administratieruim-

te tot stand kwam.  
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Bestaande en gewijzigde toestand van de tweede- of zolderverdieping, volgens de bouwvergunning 

van 8 december 1998 (gemeente Huizen, bouwvergunningen doss. B.017516.05.04). Vermoedelijk is 

alleen de archiefruimte aan de linkerzijde niet origineel. 

 

 
Gewijzigde toestand van de voorgevel, volgens de bouwvergunning van 8 december 1998 (gemeente 

Huizen, bouwvergunningen doss. B.017516.05.04). De enige wijzigingen betroffen de dichtzetting van 

een aantal vensterpuien op de begane grond in verband met de lasergame-ruimte en de herbestem-

ming van de doorgang aan de linkerzijde tot een entreeportaal voor de kart-racebaan.  
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Gewijzigde toestand van de achtergevel en beide zijgevels, volgens de bouwvergunning van 8 decem-

ber 1998 (gemeente Huizen, bouwvergunningen doss. B.017516.05.04). Tegen deze gevel is een een-

laags aanbouw geplaatst, die tevens toegang geeft tot de nieuwe kartbaan. De uitvoering van deze 

aanbouw valt vooral goed te herkennen in de zijgevels.  
 

 
Gewijzigde toestand van de voorgevel, volgens de bouwvergunning van 24 augustus 1999 (gemeente 

Huizen, bouwvergunningen doss. B.017516.08.04). De voormalige doorgang is heringericht tot de 

entree van de kartbaan. Hiertoe zijn een portiek en luifel toegevoegd, naar ontwerp van de architect 

Jeroen Calis. 
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4. Beschrijving 
 

4.1. Situering 

Het voormalig hoofdgebouw van de fabriek van Du Crocq ligt op het (voormalige) bedrijven-

terrein ten noorden van het dorp Huizen, gelegen ten westen van de Oude Haven. Het gebied 

rondom de Oude Haven maakt sinds circa 1975 een herontwikkeling door tot woon- en recre-

atiegebied, waarvan de jachthavens aan het IJsselmeer de kern vormen. De Oude Haven fun-

geert al sinds de jaren tachtig als zodanig.  

Het hoofdgebouw van Du Crocq maakt tegenwoordig deel uit van een samengesteld gebou-

wencomplex tussen de IJsselmeerstraat en Havenstraat, dat gebruikt wordt als amusements-

centrum Coronel voor kartracing en lasergaming. Het fabrieksgebouw aan de IJsselmeerstraat 

dateert uit 1955, de verdere bebouwing uit 1998 en later. Die bebouwing op het voormalige 

bedrijfsterrein van de fabriek – bovendien nog uitgebreid tot aan de Havenstraat – maakt geen 

deel uit van dit onderzoek.  

 

 
Luchtfoto van het amusementscentrum van Coronel in 2018 (www.topotijdreis.nl). Links aan de IJs-

selmeerstraat 314 staat het oude hoofdgebouw van Du Crocq.  

 

4.2. Bouwmassa 

Het fabrieksgebouw van Du Crocq is een langgerekt drielaags gebouw met een plat dak (fa-

brieksvleugel), voorzien van een haaks aansluitend entreegebouw met hoofdtrappenhuis van 

gelijke hoogte (hoofdtrappenhuis). Omdat de gevels van het hoofdtrappenhuis iets hoger op-

getrokken zijn als borstwering van het platte dak, lijkt dit deel van het gebouw iets hoger. Het 

platte dak loopt echter zonder onderbreking door.  

Tegen de achtergevel sluit een lager tussenlid aan, dat de verbinding vormt met de hal van de 

kartbaan (1998). Dit tussenlid bestaat uit één bouwlaag met een plat dak, voorzien van tame-

lijk platte lichtkoepels.  
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Overzicht van het platte dak van het fabrieksgebouw van Du Crocq, gezien in de richting van het Oude 

Dorp.  

 

 
De borstwering om het platte dak van het hoofdtrappenhuis. Op deze foto valt te zien dat het platte 

dak ononderbroken doorloopt over beide bouwdelen, de fabrieksvleugel en het hoofdtrappenhuis.  

 

4.3. Gevels 

De voorgevel van het fabrieksgebouw is een drielaags langsgevel, waarin het hoofdtrappen-

huis zich aan de rechterzijde als een iets hogere hoekrisaliet manifesteert. De gevels zijn ge-

heel opgetrokken uit baksteen in halfsteensverband, de lage plint in rode baksteen en het op-

gaande werk in gele baksteen (holle strengperssteen). De gevels worden afgesloten door de 

betonnen overkraging van het dak, afgedekt door een recente boeilijst. De hogere borstwering 

van de hoekrisaliet heeft een betonnen deklijst.  
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Deze hoekrisaliet (hoofdtrappenhuis) bevat op de begane grond een rondboogopening, die 

toegang geeft tot een iets verhoogde portiek. De dubbele rollaag van de rondboog start op 

dubbele plaatjes beton. Vier omlopende treden overbruggen het niveauverschil tussen het 

maaiveld en het portiek. In deze portiek bevindt zich een vierdelige houten pui, voorzien van 

een deurstel met hoge zijlichten. De ongedeelde glaspanelen in de deuren en zijlichten zijn 

afgedekt door kruisende ijzeren siertralies, die op de kruisingen zijn voorzien van schijven. 

Links naast de deur bevindt zich de gedenksteen voor de bouw van de fabriek: ‘deze steen/ is 

op 21 mei 1955/ gelegd door/ JEANNE ANTOINETTE/ DU CROCQ/ oud 8 jaar’. Rechts is 

een natuurstenen plaat opgenomen met een verticale brievensleuf. Het trappenhuis wordt ver-

licht door twee hoge vensters met betonnen lateien, die stalen ramen bevatten. Op de penant 

daartussen bevindt zich een hoge vlaggenmast. Deze mast is origineel, zoals blijkt uit verge-

lijking met de bouwtekeningen. De lamp boven de rondboog is verdwenen bij plaatsing van 

een reclameplaat ‘Q-.Zone lasergame.  

 

  
Links: de voorgevel van het fabrieksgebouw, gezien vanaf de IJsselmeerstraat. 

Rechts: overhoeks aanzicht van de linkerzijgevel en voorgevel.  
 

  
Links: de gedenksteen voor de bouw van de fabriek, geplaatst naast de hoofdentree in het portiek van 

het hoofdtrappenhuis: ‘deze steen/ is op 21 mei 1955/ gelegd door/ JEANNE ANTOINETTE/ DU 

CROCQ/ oud 8 jaar’. 

Rechts: de ingemetselde natuursteenplaats met brievengleuf, geplaatst naast de hoofdentree in het 

portiek van het hoofdtrappenhuis.  
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Links: een van de stalen roedenramen op de begane grond van de voorgevel van het fabrieksgebouw, 

waarboven de betonnen luifel op uitkragende balken. De vensterbank bestaat uit raamdorpelstenen. 

Rechts: een van de stalen roedenramen op de eerste verdieping van de voorgevel. De vensterbanken 

bestaan uit raamdorpelstenen, de latei is van beton. Op deze foto zijn de forse pilasters duidelijk her-

kenbaar. Deze vormen dragers van de stalen gebinten.  
 

De rest van de gevel (fabrieksvleugel) wordt op de begane grond en eerste verdieping in ne-

gen traveeën geleed door middel van forse pilasters, afgedekt door betonplaatjes. De linker 

pilaster (hoekpilaster) is zwaarder uitgevoerd dan de overige pilasters, aangezien deze tevens 

de voet vormde voor een tweede vlaggenmast. De bakstenen pilasters zijn onderdeel van de 

hoofddraagconstructie, omdat hierin de stalen gebinten opgelegd zijn. Tussen de pilasters be-

vinden zich brede stalen roedenramen, alle met bakstenen borstweringen. Deze ramen zijn 

origineel. De begane grond van de linker travee bevat een open doorgang, vermoedelijk oor-

spronkelijk afsluitbaar door dichte stalen plaatdeuren. Boven de vensters en open doorgang op 

de begane grond bevindt zich een gewapend betonnen luifel, rustende op uitkragende balken. 

De tweede verdieping is blind.  
 

  
Links: de plint van de voorgevel, uitgevoerd in rode baksteen. Daarboven is de gevel opgetrokken uit 

gele strengperssteen. 

Rechts: een betonnen balk onder de luifel boven de vensters op de begane grond van de voorgevel.  
 

De linkerzijgevel is een drielaags kopgevel in gele strengperssteen, afgesloten door de beton-

nen overkraging van het dak. Het overstek is afgedekt door een recente boeilijst. De lage plint 

is uitgevoerd in rode baksteen. Op de eerste verdieping bevindt zich een lintvenster onder een 

betonnen latei, samengesteld uit drie stalen ramen met penanten van rode baksteen.  

 

De rechterzijgevel is een drielaags kopgevel in gele strengperssteen, die aansluit op de hogere 

hoekrisaliet in de voorgevel. Hij is voorzien van een betonnen deklijst. De lage plint bestaat 

uit rode baksteen.  
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Links: de linkerzijgevel van het fabrieksgebouw. Het venster staat niet op de ontwerptekeningen, maar 

is bij de bouw toegevoegd.  

Rechts: overhoeks aanzicht van de linkerzijgevel en achtergevel. De linkerzijgevel is geheel blind. Het 

hoofdtrappenhuis is hier alleen herkenbaar door de omzetting van de hogere gevels.  

 

De achtergevel is een drielaags langsgevel, waarin het hoofdtrappenhuis alleen herkenbaar is 

door de grotere gevelhoogte. De hoogte van dat deel van de gevel sluit aan op die van de 

hoekrilaliet van de voorgevel en rechterzijgevel (hoofdtrappenhuis). De gevel is geheel uitge-

voerd in gele strengperssteen in halfsteensverband. Alleen de plint en de zijwangen van de 

keldertrap zijn uitgevoerd in rode baksteen. De gevels worden afgesloten door een betonnen 

deklijst (trappenhuis) en de betonnen overkraging van het dak.  

 

De hoekrisaliet (hoofdtrappenhuis) heeft een keldertoegang, toegankelijk via een buitentrap 

tussen zijwanden van rode baksteen. Op de begane grond bevindt zich een vensteropening 

met een vierdelig stalen raam, voorzien van raamdorpelstenen en een betonnen latei. De eerste 

en tweede verdieping hebben elk twee vensters met stalen ramen, alle voorzien van raamdor-

pelstenen en een betonlatei. Deze vensters getuigen van de oorspronkelijke indeling van de 

ruimten achter het trappenhuis.  

 

De rest van de gevel (fabrieksvleugel) wordt op de begane grond en eerste verdieping in ne-

gen traveeën geleed door middel van forse pilasters, afgedekt door betonplaatjes. In tegenstel-

ling tot de voorgevel ontbreekt in deze gevel een hoekpilaster. De indeling verschilt per tra-

vee. Dat is nu niet meer zichtbaar, omdat de begane grond grotendeels schuil gaat achter een 

tussenlid, een eenlaags aanbouw met plat dak. Alleen de eerste travee is niet afgedekt. Hier 

bevinden zich op de begane grond en eerste verdieping kleine toiletvensters, voorzien van 

stalen raampjes. Er zijn vermoedelijk verholen lateien aanwezig, de bovenzijde van de neggen 

zijn in baksteen uitgevoerd. In de overige traveeën op de eerste verdieping bevinden zich 

steeds twee gelijke vensters, behorend bij de kantoorruimten. De stalen ramen zijn opgedeeld 

in draairamen, zijlichten en bovenlichten.  
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De tweede verdieping bevat een reeks gelijke stalen vensters, elk met draairaam en een vast 

deel. Ook alle genoemde vensters hebben raamdorpelstenen en betonnen lateien (wit beschil-

derd). 

Er is één afwijkende travee, waarin kozijnen met stalen hijsdeuren zijn opgenomen. Op de 

tweede verdieping heeft het kozijn een stalen hijsbalk, afgedekt door een zinken overkapping.  

 

  
Links: de toiletvensters op de eerste verdieping van de achtergevel, voorzien van stalen ramen met 

vallend bovenlicht.  

Rechts: de bovenzijde van de neggen van de toiletvensters zijn bekleed met baksteen.  

 

 
Overzicht van de eerste en tweede verdieping van de achtergevel van de fabrieksvleugel. De begane 

grond gaat schuil achter een eenlaags aanbouw.  

De begane grond en eerste verdieping van de achtergevel worden geleed door pilasters, die tevens de 

opleggingen van de stalen gebinten van het gestapeld staalskelet markeren. Op de tweede verdieping 

bevinden de pilasters zich aan de binnenzijde.  
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Links: een van de vensters op de eerste verdieping van de achtergevel, behorende bij een kantoorruim-

te. Al deze vensters hebben raamdorpelstenen en betonnen lateien. 

Rechts: de hijsdeur op de tweede verdieping van de achtergevel, voorzien van een stel hijsdeuren en 

een stalen hijsbalk met een zinken afdekking.  

 

De begane grond van de achtergevel is zichtbaar is de eenlaags aanbouw. Herkenbaar is een 

laadplatform (nu opgenomen in een vlakke vloer), dat toegankelijk is via grote stalen puien. 

Deze puien bevatten elk een stel magazijndeuren met zij- en bovenlichten. Eén travee heeft 

een afwijkende invulling, namelijk een vierdelig stalen raam. Ook de achtergevel had een 

betonnen luifel op uitkragende betonbalken. Vermoedelijk is deze luifel verdwenen of geheel 

opgenomen in de platdakconstructie van de aanbouw.  

 

  
 

Op de begane grond 

van de achtergevel 

bevinden zich puien 

met magazijndeuren, 

zij- en bovenlichten. 

Deze sloten aan op 

een laadplatform, dat 

nu opgenomen is in 

een verhoogde vloer 

van het tussenlid. 

Geheel links op de 

foto is een afwijkend 

venster herkenbaar, 

voorzien van een vier-

delig stalen raam. 
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4.4. Kelder 

De kelder vertoont duidelijk de tweedeling in de opzet van het fabrieksgebouw, namelijk de 

fabrieksvleugel en de onderruimte van het hoofdtrappenhuis. De fabrieksvleugel is overigens 

niet geheel onderkelderd: de doorgang naar het achterterrein is namelijk niet onderkelderd. 

Hier ligt een verhoogde vloer die aansluit op de achterliggende hal.  

 

 
Gewijzigde toestand van de kelder, volgens de bouwvergunning van 8 december 1998 (gemeente Hui-

zen, bouwvergunningen doss. B.017516.05.04).  

 

De kelderruimte van het hoofdtrappenhuis bevat een bergruimte, voorzien van een sobere en 

doelmatige afwerking. Hij is bereikbaar via een betonnen steektrap in de entreehal op de be-

gane grond. Op kelderniveau landt de trap aan in een portaaltje. De keldervloer is van beton, 

de bakstenen wanden zijn gepleisterd en de zoldering is een NEHOBO-vloer (baksteenvloer) 

op een enkelvoudige stalen balklaag. Ook het plafond is gepleisterd.  

 

  
Links: overzicht van de kelder onder het hoofdtrappenhuis, voorzien van een stalen balklaag met bak-

steenvloeren. De wanden en het plafond zijn gepleisterd.  

Rechts: detail van de NEHOBO-vloer in de kelder onder het hoofdtrappenhuis, rustende op een enkel-

voudige stalen balklaag. Op enkele plaatsen is het pleisterwerk losgekomen, zodat de bakstenen zicht-

baar zijn.  
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De kelder onder de fabrieksvleugel heeft bakstenen wanden met een dikte van 33 cm, die aan 

de buitenzijde zijn verzwaard ter plaatse van de oplegging van de stalen gebinten. De funde-

ring is op staal geplaatst (rechtstreeks in het zand gefundeerd). De vloer bestaat uit gewapend 

beton (op de bouwtekening staat stampbeton), verzwaard met betonnen funderingsringen ter 

plaatse van de kolommen van de stalen gebinten. De zoldering of begane grondvloer bestaat 

uit NEHOBO-vloer met een betonnen druklaag. Het plafond is gepleisterd. Twee betonnen 

fabriekstrappen vormen de verbinding met de begane grond.  

Aan de voorzijde is een smalle, langgerekte ruimte afgeschoten, waarvan de wanden zijn uit-

gevoerd in kalkzandsteen. Deze ruimte dateert uit de jaren vijftig of zestig. Delen van deze 

wand zijn gesloopt bij de herinrichting in 1998. Aan de achterzijde zijn twee ruimten afge-

schoten, namelijk een entreeportaal voor een van de trappen en een verwarmingsruimte. Ook 

de wanden van deze ruimten zijn uitgevoerd in kalkzandsteen. Ze dateren vermoedelijk uit de 

jaren vijftig of zestig.  

Bij de herbestemming tot lasergame-ruimte is een vide in de vloer gemaakt als verbinding 

tussen de kelder en begane grond. Een hellingbaan verbindt beide niveaus.  

 

  
Links: één van de betonnen keldertrappen in de fabrieksvleugel, die kelder en begane grond verbindt.  

Rechts: een autowrak als onderdeel van de inrichting van de lasergame-ruimte.  

 

  
Links: één van de stalen gebinten in de kelder van de fabrieksvleugel, waarvan de liggers zijn samen-

gesteld uit drie delen. De aansluitingen bestaan uit lasplaten met schroefbouten.  

Rechts: de doorbraak tussen kelder en begane grond ten behoeve van de lasergame-ruimte. Op de 

randen valt de constructie van de NEHOBO-vloer te herkennen, bestaande uit holle bakstenen, wape-

ningsstaal en cement. Op de vloer ligt een gewapend betonnen druklaag.  

 

In de kelder valt de staalconstructie te herkennen, een reeks gebinten met elk twee kolommen. 

De kolommen hebben voet- en kopplaten, bevestigd door gelaste L-ijzers. De liggers bestaan 

alle uit drie stukken, onderling verbonden door dubbelle lasplaten met schroefbouten. De 

vloeren bestaan uit NEHOBO-vloeren.  
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4.5. Begane grond en hoofdtrappenhuis 

Ook de begane grond vertoont een duidelijke tweedeling in zijn opzet, namelijk de fabrieks-

vleugel en het hoofdtrappenhuis. En net zoals op alle andere bouwlagen manifesteert het 

hoofdtrappenhuis zich als een zelfstandige ruimte, zij het dat er in 1998 een koppeling heeft 

plaatsgevonden met de rest van het gebouw door middel van een grote rondboog in soortge-

lijk gele baksteen als de gevels.  

De fabrieksvleugel had verder een open doorgang naar het achterterrein.  

 

 
Gewijzigde toestand van de begane grond, volgens de bouwvergunning van 8 december 1998 (ge-

meente Huizen, bouwvergunningen doss. B.017516.05.04).  
 

  
Links: overzicht van het hoofdtrappenhuis, gezien van de steektrap tussen het tussenbordes en de eer-

ste verdieping. Onder de steektrap tussen de begane grond en het tussenbordes is de keldertrap te zien 

Rechts: overzicht van de overloop op de eerste verdieping, voorzien van een brandpui uit 1998.  

 

Het hoofdtrappenhuis is een drielaags ruimte, die grotendeels wordt ingenomen door de trap 

tussen de begane grond en de eerste verdieping. Er is sprake van een betonnen trap met een 

stalen leuning, voorzien van een royaal uitgevoerd tussenbordes tegen de voorgevel. De vloer 

van het tussenbordes heeft een podium, dat nu wordt gebruikt voor het tentoonstellen van ma-
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chine-onderdelen uit de fabriek van Du Crocq. Het trappenhuis wordt van de voorgevel ver-

licht door twee hoge stalen vensters. Onder de trap naar de eerste verdieping bevindt zich ook 

nog de open keldertrap, eveneens voorzien van een stalen leuning. De vloeren en treden van 

de trappen zijn bekleed met natuursteen. De wanden en het plafond zijn gepleisterd en gewit. 

Op de zijwanden zijn in 1963 grote muurschilderingen aangebracht, uitgevoerd door de inter-

nationaal bekende Hongaarse schilder Lajos Tscheligi.17 Jean Du Crocq jr heeft Tscheligi 

leren kennen tijdens een tentoonstelling van zijn werk in de kunsthandel Santee Landweer NV 

aan de Prinsengracht 608.18 Toen moet hij ook opdracht hebben verstrekt. Ook na levering 

van het werk moeten beide heren nog jarenlang contact met elkaar hebben onderhouden, zo 

bleek uit een mail van de familie Tscheligi.19  

 

  
Links: de hoge vensters in de voorgevel van het hoofdtrappenhuis.  

Rechts: de ingekaderde wandschildering op de begane grond van het hoofdtrappenhuis, vervaardigd 

door Lajos Tscheligi in 1963.  

 
17 Lajos Tscheligi is een Hongaars kunstenaar, geboren in Boedapest op 10 August 1913. Hij kreeg zijn eerste 

lessen van zijn vader, een kerkschilder en -restaurator. Zijn ouders konden voor hem geen artistieke opleiding 

bekostigen. Dus hij kon geen opleiding in die richting volgen. Desondanks werd zijn talent herkend door kunste-

naars zoals de professoren Illés Aladár Edvi en Oskar Glatz, die hem ondersteunden in de vorm van privélessen. 

Hij ontwikkelde zich in die periode van een naturalistisch tot een expressionist kunstenaar. In september 1943 

exposeerde hij voor het eerst op een tentoonstelling.  

Na een korte periode van krijgsgevangenschap in Rusland, keerde hij in 1945 terug naar Boedapest. Daar sloot 

hij zich aan bij een kunstenaarsgezelschap. In 1948 was hij met drie werken aanwezig op de Internationale Jaar-

beurs in Boedapest. Na zijn huwelijk met Agnes Csürös en de wens om een vast inkomen te verwerven, voelde 

hij zich genoodzaakt tot een studie landmeten. Daarna werkte hij als toezichthouder op diverse bouwwerkzaam-

heden in het Bükk-gebergte bij de stad Eger. In 1956 ontvluchtte hij Hongarije en vestigde zich in Chur (Zwit-

serland). Daar legde hij zich meer toe op zijn kunstenaarschap en ontwikkelde zich in de richting van het ‘vibra-

tionisme’ en de ‘metafysische abstractie’. Hij voelde zich sterk aangetrokken tot de filosofie van Rudolf Steiner. 

Bovendien was muziek een inspiratiebron voor zijn kunst. Zijn schilderijen kenmerken zich in die periode steeds 

vaker als abstracte schakelingen van kleurvlakken. Gaandeweg exposeerde hij steeds vaker in Zwitserland, ver-

volgens ook in Frankrijk en England. Medio jaren zestig verhuisde het gezin naar de VS met het doel te emigre-

ren, maar om te voorkomen dat zijn zoon zou worden opgeroepen voor de oorlog in Vietnam keerde hij terug 

naar Zwitserland. In Bern trad hij toe tot het ‘Gesellschaft Schweizerischer Maler, Bildhauer und Architekten’. 

Uiteindelijk verwierf hij in 1971 het Zwitserse staatsburgerschap. Zijn kunst werd steeds breder gewaardeerd, 

zodat hij steeds vaker werd gevraagd voor exposities. Wereldwijd. Op 13 juni 2003 overleed Lajos Tscheligi. 

Ontleend aan: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Lajos_Tscheligi&oldid=1026260650  
18 De Volkskrant, 26 oktober 1963 (www.delpher.nl). 
19 Mail van Ruslana Tschelegi, dd 10 augustus 2021. 
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Links: wandschildering op de tussenverdieping van het hoofdtrappenhuis van het entreegebouw, on-

dertekend en gedateerd door Lajos Tscheligi in 1963.  

Rechts: wandschildering op de tussenverdieping van het hoofdtrappenhuis van het entreegebouw, 

ondertekend en gedateerd door Lajos Tscheligi in 1963.  

 

Op de begane grond verbeeldt de muurschildering het plukken van bladeren in een oerwoud, 

samengesteld uit geabstraheerde kleurvlakken. Dit zou kunnen verwijzen naar de winning van 

producten voor de geur- en smaakstoffen. Op deze schildering is geen datering of onderteke-

ning te vinden. Opmerkelijk is het feit dat dit schilderij is ingekaderd door een omlijsting. Het 

moet dus niet worden uitgesloten dat de schildering is verkleind. Recent hebben enkele ‘aan-



Huizen, fabriek Du Crocq (IJsselmeerstraat 314) cultuurhistorische verkenning  

- 41 - 
 

vullingen’ plaatsgevonden, zoals toevoeging van monden en oogjes in de geabstraheerde ge-

zichten. 

Op de muurvlakken van het tussenbordes zijn hoge schilderingen aangebracht, waarop voor-

namelijk personen zijn afgebeeld. De zuidelijke schildering heeft vooral blauwe kleurvlakken. 

Veel van de personen lijken witte laboratoriumjassen aan te hebben. Dit verwijst mogelijk 

naar de werkzaamheden van Du Crocq. De noordelijke schildering toont veel rode, oranje en 

gele kleurvlakken. De afgebeelde personen lijken vrijetijdskleding aan te hebben. Dit zou 

kunnen verwijzen naar de afnemers of de producten.  

 

Achter het hoofdtrappenhuis bevinden zich op de begane grond en eerste verdieping afge-

schoten ruimten. Op de begane grond bevond zich oorspronkelijk een portiersruimte, voorzien 

van een glaswand. Tegenwoordig is hier een apart verhuurbare ruimte aanwezig, waarvan de 

interieur-afwerking geheel vernieuwd is. Op de eerste verdieping bevindt zich een royale 

overloop, waarop van origine twee kleine kantoorruimten zijn afgescheiden. Deze kantoor-

ruimten vertonen geen bijzonderheden. Meer recent is op de overloop een brandpui geplaatst, 

waarmee tevens een voorruimte voor de kantoren op de eerste verdieping tot stand is geko-

men. Deze ruimte fungeert tegenwoordig als administratie- en portiersruimte voor de verhuur 

van de kantoorruimten op de eerste verdieping.  

 

De begane grond van de fabrieksvleugel is in 1998 heringericht tot café-restaurant en laser-

game-ruimte, waarbij de laatste een open verbinding heeft met de kelder via een vide met een 

hellingbaan. Omstreeks 2007 hebben nog enkele aanpassingen plaatsgevonden, waarbij onder 

meer een pizzeria is ingevoegd. Bij de herinrichting zijn oude betimmeringen, deuren, hek-

werken en dergelijke geplaatst, die evident van elders afkomstig zijn. Ook de granitovloeren 

en de nieuwe beschilderingen geven de ruimten een historiserend karakter.  

Op de bouwtekeningen van 1955 staan op de begane grond geen tussenwanden aangegeven. 

Toch moeten al bij de bouw kantoorruimten zijn afgescheiden, direct in aansluiting op het 

trappenhuis. Hier was sprake van een gang met aan weerszijden kantoorruimten. Kleine delen 

van deze wanden zijn behouden gebleven, inclusief de bijbehorende deuren. De uitvoering 

van de kozijnen en deuren is sterk verwant aan die op de eerste verdieping. Het lijkt aanneme-

lijk dat ze uit de jaren vijftig stammen.  

Genoemd moet nog worden het tweede trappenhuis of fabriekstrappenhuis, waarvan de trap 

de verbinding vormt tussen de kelder, begane grond, eerste- en tweede verdieping. Er is spra-

ke van een betonnen bordestrap met kleine tussenbordessen en doorlopende stalen leuningen 

met slanke stijltjes. Ook dit trappenhuis is origineel zoals valt op te maken uit de bouwteke-

ningen en de ravelingen in de (overigens geheel omklede) staalconstructie.  

 

  
Links: overzicht van de restaurantruimte op de begane grond van de fabrieksvleugel.  

Rechts: de keuken met pizza-oven op de begane grond.  
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Links: deeloverzicht van de granitovloer op de begane grond van de fabrieksvleugel, gerealiseerd in 

1998.  

Rechts: een van de stalen gebinten op de begane grond. Op deze plek zijn kelder en begane grond 

door middel van een vide gekoppeld ten behoeve van de lasergame-ruimte.  

 

  
Links: de fabrieksweegschaal op de begane grond van de fabrieksvleugel, fabricaat BERKEL VB 

101/200 uit 1956.  

Rechts: de wijzerplaat van de weegschaal op de begane grond.  

 

Nog onbenoemd is de poortdoorgang in de noordelijke travee op de begane grond, oorspron-

kelijk een open ruimte met zijwanden in schoon metselwerk. In 1998 is deze ruimte heringe-

richt als toegang tot de kartinghal, waarvoor de wanden groen beschilderd zijn (buitenzijde) 

en bekleed met voorzetwanden en een verlaagd plafond. Enkele treden geven toegang tot een 

verhoogde vloer, terwijl een pui de doorgang heeft getransformeerd tot een entreehal.  
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Overzichten van het fabriekstrappenhuis in de fabrieksvleugel, geheel uitgevoerd in beton. Er is spra-

ke van een doorgaande stalen spijltjesleuning. In de (geheel omklede) staalconstructie bevinden zich 

ravelingen.  

 

  
 

Ook de begane grond heeft een staalconstructie van evenwijdige gebinten op steeds twee ko-

lommen, geplaatst tussen de bakstenen muren. Ter plekke van de opleggingen van de stalen 

gebinten zijn de muren verdikt door middel van pilasters of uitgevoerd als bakstenen kolom-

men (tussen de vensters). De staalconstructie valt moeilijk te herkennen, omdat veel van de 

kolommen in de wanden zijn opgenomen en de liggers zijn omkleed. Op basis van de bouw-

tekeningen valt te concluderen dat de vloeren bestaan uit Nehobovloeren van 14 cm dikte, 

voorzien van betonnen drukvloeren.  

 

 

 

De voormalige doorgang op de begane grond, 

heringericht tot een entree voor de achterlig-

gende kartinghal uit 1998. 
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4.6. Eerste verdieping 

Ook de eerste verdieping vertoont een duidelijke tweedeling in zijn opzet, namelijk de fa-

brieksvleugel en het hoofdtrappenhuis. Het hoofdtrappenhuis is beschreven in relatie met de 

begane grond.  

De eerste verdieping van de fabrieksvleugel was van meet af aan onderverdeeld in kantoren. 

Op de bouwtekening van 1955 ontbreekt deze indeling, vermoedelijk omdat de indeling en 

interieur-afwerking niet vergunningplichtig waren. Gelet op de afwerking en detaillering van 

de deurkozijnen en deuren lijkt het aannemelijk dat ze uit het midden van de jaren vijftig 

stammen, waarschijnlijk dus uit de bouwperiode. De indeling van de kantoorruimten aan de 

voorzijde is niet helemaal logisch ten opzichte van de plaatsing van deuren en ramen in de 

gang, hetgeen kleinschalige verschuivingen of aanpassingen niet uitsluit. Zeker is dat bij de 

verbouwing van 1997 nauwelijks wijzigingen hebben plaatsgevonden, afgezien van moderni-

sering van het interieur en schilderwerk. Verder heeft een opdeling in twee compartimenten 

plaatsgevonden, die in 2007 nog verbeterd is.  

 

 
Gewijzigde toestand van de eerste verdieping, volgens de bouwvergunning van 8 december 1998 (ge-

meente Huizen, bouwvergunningen doss. B.017516.05.04). 

 

Als genoemd, is de eerste verdieping opgedeeld in afzonderlijke kamers, ontsloten via een net 

uit het midden gelegen ‘middengang’. Op twee plaatsen is deze gang verruimd tot wacht- en 

verblijfsruimten. In één van deze ruimten is secundair een extra ruimte ingebouwd. De gang 

heeft een hoge houtlambrisering, aansluitend op de deurkozijnen met houten bovenlichtdeu-

ren. Er zijn deuren met een enkelvoudige ruiten en deuren met een roedenverdeling. Deze 

kunnen wijzen op een status- of functieverschil van de ruimten.  

De interieur-afwerking van de kamers is zeer sober en eenvoudig, Er zijn geen aanwijzingen 

voor luxere interieur-afwerkingen in het verleden, zoals directiekamers. Dat lijkt ook niet 

aannemelijk, want het hoofdkantoor was gevestigd in Blaricum (Molenweg).  

 

Ook deze verdieping heeft een staalconstructie van evenwijdige gebinten op steeds twee ko-

lommen, geplaatst tussen de bakstenen muren. Ter plekke van de opleggingen van de stalen 

gebinten zijn de muren verdikt door middel van pilasters of uitgevoerd als bakstenen kolom-

men (tussen de vensters). De staalconstructie valt moeilijk te herkennen, omdat de gebinten 

geheel zijn omkleed met steengaas of in tussenwanden zijn opgenomen. Op basis van de 
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bouwtekeningen valt te concluderen dat de vloeren bestaan uit NEHOBO-vloeren van 14 cm 

dikte, voorzien van betonnen drukvloeren. 

  

  
Links: de middengang op de eerste verdieping van de fabrieksvleugel, geflankeerd door kantoorruim-

ten. Deze indeling stamt vermoedelijk in eerste opzet uit de bouwtijd (1955). 

Rechts: de middengang op de eerste verdieping. 
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4.7. Tweede verdieping (zolderverdieping) 

Ook de tweede verdieping vertoont een duidelijke tweedeling in zijn opzet, namelijk de fa-

brieksvleugel en het hoofdtrappenhuis. De ruimte van het hoofdtrappenhuis bestaat uit een 

vide (beschreven als onderdeel van het trappenhuis) en bergruimten. Deze bergruimten zijn 

toegankelijk vanuit de fabrieksvleugel.  

De tweede verdieping is gebouwd als opslagruimte of magazijn. Op de bouwtekeningen staat 

deze bouwlaag als zolderverdieping genoemd, verwijzend naar de oude betekenis van het 

woord zolder als berging. De verdiepingshoogte bedraagt slechts 2,45 meter. Er zijn geen 

sporen van een onderverdeling, behoudens de vide van het trappenhuis en de aansluitende 

bergingen (1.2-2 en 3). De bergruimte in de noordelijke travee lijkt van jongere datum (1.2-3).  

Opvallend is verder dat alleen de achtergevel vensters (met stalen ramen) heeft, anders dan 

weergegeven op de bouwtekeningen. Er zijn geen aanwijzingen voor verbouwingen, zodat 

een gewijzigde uitvoering bij de bouw in 1955 moet worden geconcludeerd.  

 

 
Bestaande en gewijzigde toestand van de tweede- of zolderverdieping, volgens de bouwvergunning 

van 8 december 1998 (gemeente Huizen, bouwvergunningen doss. B.017516.05.04). 

 

Op de tweede verdieping valt de draagconstructie duidelijk te herkennen, bestaande uit dra-

gende bakstenen spouwmuren met pilasters aan de binnenzijde, een staalskelet en NEHOBO-

vloeren. Het staalskelet bestaat uit een reeks gebinten met elk twee kolommen, onderling ver-

bonden door dwarsbalken. Bij de voor- en achtergevel zijn ze opgelegd in de pilasters. De 

liggers zijn samengesteld uit losse delen, die door middel van dubbele lasplaten met schroef-

bouten aan elkaar zijn verbonden. De kolommen hebben aan onder- en bovenzijde voet- en 

kopplaten (schetsplaten) met hoekijzers, gekoppeld via lasverbindingen. De kolommen zijn 

met behulp van deze schetsplaten op de liggers verbonden, waarbij schroefbouten zijn ge-

bruikt. De dwarsbalken zijn haaks op de liggers van de gebinten gelast. Tussen de tweede en 

derde verdieping bevindt zich een NEHOBO-vloer van 14 cm, voorzien van een gewapende 

betondruklaag. Het dak bestaat uit een NEHOBO-vloer van 12 cm.  

Het platte dak van het hoofdtrappenhuis heeft een afwijkende constructie in de vorm van een 

enkelvoudige stalen balklaag, waarop een NEHOBO-vloer. Hier zijn overigens de beide zij-

gevels dragend in plaats van de voor- en achtergevel. Er zijn geen pilasters.  

Op de gehele tweede verdieping zijn de wanden en het plafond voorzien van pleisterwerk.  
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Er zijn op deze tweede verdieping enkele bijzonderheden die getuigen van de oorspronkelijke 

magazijnfunctie. In de achtergevel zijn hijsdeuren aanwezig, waarboven een stalen hijsbalk. 

Deze hijsbalk is opgehangen aan twee dwarsbalken tussen de gebinten. Verder is er nog een 

handlift aanwezig, bestaande uit een kleine gemetselde koker van betonsteen. Hierbinnen be-

vindt zich een hijsconstructie voor een kleine liftkooi. Op de liftdeur staat de tekst: ‘verboden 

te roken op straffe van ontslag’.  

Een van de laatste restanten van de oude installaties is een stalen vat, vermoedelijk een expan-

sievat voor de verwarming. Verder zijn er enkele afgedopte buizen en leidingen zichtbaar.  

Op de wanden staan teksten als ‘ontluchting vrijlaten’. Op die plekken konden dus geen goe-

deren geplaatst worden. Secondair zijn de eerste en tweede verdieping verdeeld in afzonder-

lijke brandcompartimenten door het toevoegen van wanden rond de trap (30 minuten brand-

werend).  

 

  
Links: overzicht van de staalconstructie op de tweede verdieping (fabrieksvleugel), bestaande uit ge-

binten met elk twee vrijstaande kolommen. Ook de dwarsbalken zijn op de foto te zien. 

Rechts: detail van een ligger van een gebint, samengesteld uit drie delen. De aansluiting bestaat uit 

dubbele lasplaten en schroefbouten. 

 

  
Links: de koker voor een handlift op de tweede verdieping (fabrieksvleugel). 

Rechts: de liftdeur in de liftkoker op de tweede verdieping (fabrieksvleugel). Op deur staat de tekst: 

‘verboden te roken op straffe van ontslag’. 
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Links: de liftkoker in de fabrieksvleugel is uitgevoerd in betonsteen. 

Rechts: de ophangconstructie voor de handlift met rubberen stootblokken voor het remmen van de 

liftkooi op de tweede verdieping. 

 

   
Links: de hijsbalk op de tweede verdieping van het fabrieksgebouw, opgehangen aan dwarsbalken in 

de staalconstructie. 

Rechts: het expansievat op de tweede verdieping van het fabrieksgebouw. 

 

  
De opslagruimte in het hoofdtrappenhuis wordt gebruikt als archiefopslag. 
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5. Waardestelling 
 

5.1. Waardestelling  

Het fabrieksgebouw van ‘Du Crocq’ heeft op dit moment geen bescherming. In de concept-

inventarisatie van bebouwing uit de periode circa 1940 - 1980 door Clarijs & Van der Hoeve 

(2017) is het gebouw genoemd als een kenmerkend voorbeeld van de naoorlogse fabrieks- en 

bedrijfsbebouwing in Huizen.  

Bij onderstaande waardestelling is gebruik gemaakt van de categorisering en classificatie uit 

de ‘richtlijnen bouwhistorisch onderzoek 2009’. 

 

Stedenbouwkundige waarden 

Het fabrieksgebouw van ‘Du Crocq’ ligt op het bedrijventerrein ten westen van de Oude Ha-

ven, dat kort na de tweede wereldoorlog op het terrein van het voormalige radiozendstation tot 

stand is gekomen. Het gebied wordt begrensd door de Havenstraat, IJsselmeerstraat (aange-

legd in 1951) en Bestevaer (aangelegd circa 1951). Oorspronkelijk was sprake van een zelf-

standig complex aan de IJsselmeerstraat, bestaande uit een hoofdgebouw en enkele bijgebou-

wen.  

Vanaf de jaren tachtig van de 20ste eeuw heeft een transformatie van het gebied plaatsgevon-

den van bedrijventerrein naar een woon- en recreatiegebied. Bedrijven worden sindsdien ge-

leidelijk aan uitgeplaatst. Slechts sporadisch zijn bedrijfsgebouwen behouden gebleven, die in 

een herbestemde vorm herinneren aan de bedrijvigheid langs de haven. Voorbeelden hiervan 

zijn de kalkovens (provinciaal monument), visrokerij/ restaurant Haven van Huizen (rijksmo-

nument) en energiecentrale van BNI/ De Krachtcentrale.  

De stedenbouwkundige waarden van het fabrieksgebouw Du Corcq zijn gering, omdat de oor-

spronkelijke ruimtelijke context als bedrijventerrein grotendeels is verdwenen. Er is geen rela-

tie meer met de oorspronkelijke verkaveling en inrichting als bedrijventerrein. Wel is sprake 

van een ‘herinnering’ aan het bedrijventerrein, een herinnering aan een eerdere stedenbouw-

kundige ontwikkeling van het gebied rondom de Oude Haven. Daaraan worden voornamelijk 

cultuurhistorische waarden toegekend.  

 

Architectuurhistorische waarden 

Het fabrieksgebouw is in zijn massa en architectuur kenmerkend voor de wederopbouwperio-

de, tevens sterk beïnvloed door de architectuur van de bekende en toonaangevende architect 

W.M. Dudok. Over de betrokken Bussumer architect J.P. Vos is weinig bekend, afgezien van 

enkele gerealiseerde woongebouwen in het Gooi. Kenmerkend voor deze fabriek zijn de 

blokvormige bouwmassa, de gevels in gele strengperssteen, de geleding van de gevels met 

pilasters, de betonnen deklijsten en lateien en de stalen ramen (merendeels met keramische 

raamdorpelstenen).  

Met name de voorgevel van de fabrieksvleugel heeft een representatief karakter door zijn 

strenge geleding, de toepassing van pilasters en de travee-brede stalen roedenramen en de 

kenmerkende betonluifel tussen begane grond en eerste verdieping. De blinde uitvoering van 

de tweede verdieping maakt het gebouw rijziger in aanzien.20 De voorgevel van het trappen-

huis – uitgevoerd als een iets hoger opgetrokken hoekrisaliet – onderstreept het representatie-

ve karakter van het fabrieksgebouw, mede door de rondboogopening met achterliggend por-

tiek, de smalle, hoge stalen vensters van het trappenhuis en de vlaggenmast.  

 

 
20 Op de bouwtekeningen staan vensters ingetekend op de tweede verdieping. Het achterwege laten van die ven-

sters heeft de architectonische zeggingskracht van het gebouw aanzienlijk verbeterd. Het gebouw is manifester 

en daarmee meer representatief geworden.  
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Het hoofdtrappenhuis is de enige binnenruimte met een representatief karakter, zowel door 

zijn ruimtelijke opzet met een hoge, royaal verlichte hal, de afwerking van de vloeren en (be-

tonnen) trappen met natuursteen en de decoratieve wandschilderingen. Deze wandschilderin-

gen zijn van de internationaal bekende kunstenaar Lajos Tschelegi, oorspronkelijk afkomstig 

uit Hongarije maar vanaf 1956 werkzaam vanuit Zwitserland. Jean A. du Crocq jr. heeft de 

kunstenaar en zijn werk leren kennen op een tentoonstelling in Amsterdam (oktober 1963). 

Vooralsnog is dit het enig bekende werk van deze kunstenaar in Nederland. Het trappenhuis 

heeft hoge monumentwaarden, vooral door de wandbeschilderingen van Tschelegi.  

 

De kelder had vanouds een zeer sobere opzet en afwerking, passend bij de functies. In de fa-

brieksvleugel zijn de indeling en afwerking van de begane grond slechts op hoofdlijnen be-

waard gebleven. Er is sprake van een eenvoudige opzet met toepassing van toentertijd gebrui-

kelijke handelsproducten (kozijnen, deuren, betimmeringen). Bij de verbouwingen in 1998 

hebben aanzienlijke aanpassingen plaatsgevonden. De indeling van de eerste verdieping is 

vrijwel ongewijzigd, zij het dat afwerking wel vernieuwd is. Ook hier is sprake van toepas-

sing van toentertijd gebruikelijke handelsproducten. De tweede verdieping heeft een sobere 

afwerking als ongedeelde magazijnruimte.  

Op grond hiervan kan geconcludeerd worden dat de indeling en afwerking van de kelder en 

begane grond indifferente monumentwaarden hebben, die van de eerste en tweede verdieping 

positieve monumentwaarden. 

  

Constructie 

Het gebouw heeft een eenvoudig staalskelet, bestaande uit gestapelde stalen gebinten met 

dubbele kolommen. De dragende buitengevels zijn uitgevoerd in baksteen, versterkt door 

middel van (uitwendige of inwendig) pilasters in de voor- en achtergevel ter plaatse van de 

opleggingen van de gebinten. Er is gebruik gemaakt van gewapende baksteenvloeren met een 

betonnen drukvloer (NEHOBO-vloeren).  

Deze staalconstructie met vloerconstructies in de vorm van NEHOBO-vloeren hebben posi-

tieve monumentwaarden, omdat ze kenmerkend zijn voor de bouwperiode kort na de tweede 

wereldoorlog.  

 

Cultuurhistorische waarden 

Het fabrieksgebouw heeft positieve cultuurhistorische waarden als herinnering aan de fabriek 

van Du Crocq Aromatics, oorspronkelijk gelegen op een bedrijventerrein bij de Oude Haven. 

Het herinnert daarmee aan het industriële verleden van dit gebied. De naam van de fabriek is 

nog afleesbaar op de gedenksteen naast de hoofdentree, die herinnert aan het leggen van de 

eerste steen door de toentertijd 8-jarige Jeanne Antoinette du Crocq (1955).  

Du Crocq was in Nederland een van de weinige fabrieken voor de productie van reuk- en 

smaakstoffen. De schilderingen in het trappenhuis verwijzen naar grondstofwinning, produc-

tie en gebruik.  

Er zijn nog diverse resten van installaties en voorzieningen bewaard gebleven. Noemens-

waard zijn onder meer de luifels in voor- en achtergevel, het laad- en losplatform en de hijsin-

stallatie met hijsluiken in de achtergevel. Op de begane grond zijn dat de weegschaal, de zol-

der bevat nog een handlift en een expansievat.  

Interessant is ook het op de tweede verdieping aangekondigde scherpe verbod op roken, dat 

bestraft wordt met ontslag.  

 

Zeldzaamheid/ Gaafheid 

Bij de conceptinventarisatie van Clarijs & Van der Hoeve uit 2017 is vastgesteld dat er in 

Huizen nog maar zeer weinig bedrijfs- en fabrieksgebouwen uit de periode na 1940 behouden 
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zijn gebleven21, mede door de recente saneringen in het gebied rondom de Oude Haven. 

Slechts enkele gebouwen van de BNI en Du Crocq zijn nog gaaf en compleet. Bij het fa-

brieksgebouw van Du Crocq geldt dat vooral voor de gevels met zijn stalen vensters, deuren 

en ramen, de constructie en de interieur-afwerking van het hoofdtrappenhuis (met muurschil-

deringen van Lajos Tschelegi). 

Het bedrijfsgebouw van Du Crocq kan (binnen de context van de gemeente Huizen) als zeld-

zaam worden gekwalificeerd.  

 

5.2. Voorstel voor beschrijving tbv monumentenlijst  

Op grond van de waardestelling in de voorgaande paragraaf kan worden geconcludeerd dat 

het fabrieksgebouw ‘Du Crocq’ voldoende waarden heeft voor een plaatsing op de gemeente-

lijke monumentenlijst, vooral in zijn hoofdvorm, de gevels en het trappenhuis met de geïnte-

greerde kunst (muurschilderingen van Tschelegi).  

 

Inleiding 

Het pand IJsselmeerstraat 314 is gebouwd in 1955 als ‘fabrieks- en kantoorgebouw’ 

voor de productie en handel van fabriceren van reuk- en smaakstoffen. Opdrachtgever 

was Jean A. Du Crocq. Het bedrijf was in 1932 gesticht in Blaricum. Het ontwerp voor 

de fabriek in Huizen is getekend door de lokale architect J.P. Vos, die zich duidelijk 

heeft laten inspireren op de architectuur van de toentertijd toonaangevende architect 

W.M. Dudok. Het fabrieksgebouw is een tamelijk sober maar zeer verzorgd gebouw, 

samengesteld uit een fabrieksvleugel en een hoofdtrappenhuis. Met name de voorgevel 

en het hoofdtrappenhuis hebben een representatief karakter. Het hoofdtrappenhuis is in 

1963 nog verrijkt met de muurschilderingen van de internationaal bekende kunstenaar, 

Lajos Tschelegi.  

Het achterterrein was ingericht als een opslagterrein. Tevens vond daar het laden en los-

sen plaats, herkenbaar aan de voorzieningen in de achtergevel van het fabrieksgebouw 

(laad- en losplatform, magazijndeuren en hijsvoorzieningen). Omstreeks 1960 zijn en-

kele bijgebouwen op het achterterrein tot stand gekomen. 

 

De fabriek is gesloten in 1995, de firma Du Crocq is in 2014 uitgeschreven uit het han-

delsregister. In 1995 is de fabriek aangekocht door de gebroeders Coronel voor de reali-

satie van een kartbaan en lasergame-ruimte, gecombineerd met ondersteunende voor-

zieningen en een bedrijfsverzamelgebouw. In 1997-’98 zijn de bijgebouwen gesloopt 

voor de bouw van een nieuwe hal met een kartbaan. Een eenlaags aanbouw verbindt de 

nieuwe hal met het fabrieksgebouw. De lasergamesruimte en het restaurant zijn onder-

gebracht in het bestaande gebouw.  

 

Beschrijving 

Het drielaags fabrieksgebouw is samengesteld uit een fabrieksvleugel en een hoofdtrap-

penhuis, gezamenlijk onder een plat dak. Het hoofdtrappenhuis is verhoogd door een 

gemetselde borstwering/ attiek.  

De gevels zijn boven een lage plint van rode baksteen uitgevoerd in gele strengpers-

steen, voorzien van betonnen dekstenen, lateien en deklijsten. Alle ramen zijn uitge-

voerd in staal, uitgezonderd de voordeuren in het hoofdtrappenhuis. De voor- en achter-

gevel worden op de begane grond en eerste verdieping geleed door pilasters in hetzelfde 

stramien als de staalconstructie. De voorgevel heeft een representatief karakter door de 

gelijkmatige plaatsing van brede stalen puien op begane grond en eerste verdieping, af-

 
21 Het rapport benoemt de (sterk verbouwde) kalkzandsteenfabriek Rijsbergen, het fabriekscomplex Balamundi 

NV en het fabrieksgebouw Du Crocq.  
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gestemd op de traveemaat. Een betonnen luifel vormt in zowel de voorgevel als achter-

gevel een passende afsluiting van de begane grond. De linker travee bevat een doorgang 

naar het achterterrein. Het hoofdtrappenhuis heeft een entreeportiek, toegankelijk via 

een rondboogopening.  

In het hoofdtrappenhuis bevindt zich een portiek, voorzien van een pui met houten en-

treedeuren, voorzien van kruislings geplaatste siertralies. Hier bevindt zich ook een ge-

denksteen voor de bouw van de fabriek. De hoge stalen ramen daarboven markeren de 

plaats van het hoofdtrappenhuis. De beide zijgevels zijn blind, afgezien van een venster-

strook in de linkerzijgevel. De achtergevel heeft een minder eenduidige indeling door de 

laad- en losvoorzieningen en de verschillende functies aan de achtergevel. Als genoemd 

hebben begane grond en verdieping een geleding met pilasters. Op de begane grond be-

vindt zich een laadplatform, waarop de stalen laad- en losdeuren aansluiten. Eén van de 

traveeën bevat de hijsdeuren, eveneens in staal. Ook alle verdere vensters zijn uitge-

voerd in staal.  

 

Het gebouw heeft een constructie van bakstenen gevels, een gestapeld staalskelet (sta-

pelgebinten), een betonnen keldervloer en NEHOBO-vloeren (gewapende baksteen-

vloer). De functies zijn herleidbaar aan de indeling en afwerking. De kelder en tweede 

verdieping hebben een sobere afwerking van beton (vloeren) en pleisterwerk (wanden 

en plafonds). De begane grond bevatte inklarings- en verzendruimten (herkenbaar aan 

de weegschaal) en productieruimten. De afwerking is gelijkend aan die van de kelder en 

tweede verdieping. De indeling is gewijzigd in 1997, waarbij de inklarings- en verzend-

ruimten deels zijn gesloopt. De eerste verdieping heeft nog de originele onderverdeling 

in kantoorruimten, ontsloten door een centrale gang. In de afwerking zijn geen bijzon-

derheden gesignaleerd.  

Meest representatieve ruimte is de hoge entreehal met de betonnen trap, voorzien van 

natuurstenen vloeren, gepleisterde wanden en gestucte plafonds. De wanden hebben 

muurschilderingen die verrijzen naar grondstoffenwinning, productie en gebruik van de 

geur- en smaakstoffen, Ze zijn in 1963 geschilderd door Lajos Tschelegi, een interna-

tionaal bekend schilder uit Hongarije/ Zwitserland.  

 

Waardering 

Het fabrieksgebouw ‘Du Crocq’ is van belang: 

- vanwege de herkenbare opzet als fabrieks- en kantoorgebouw. In Huizen is het 

een van de weinige gaaf bewaard gebleven fabrieksgebouwen uit de wederop-

bouwperiode.  

- vanwege de bouwmassa en vormentaal van de gevels geïnspireerd op de toon-

aangevende architectuur van Dudok, gerealiseerd door een regionaal architect: 

J.P. Vos.  

- vanwege de gevels in gele strengperssteen, de betonnen luifels en de stalen 

vensters. De uitvoering en architectuur van de gevels sluit aan op het oorspron-

kelijke gebruik en de inrichting van het terrein: de voorgevel met zijn represen-

tatieve architectuur is gericht op de openbare weg, de zijgevels zijn nagenoeg 

blind vanwege de belendingen en de achtergevel heeft een functionele opzet 

met onder andere los- en laadplatform, magazijn- en hijsdeuren.  

- vanwege het representatieve hoofdtrappenhuis met royale entreehal, bordes en 

overloop, afgewerkt in natuursteen, pleister- en stucwerk. De wanden zijn ge-

decoreerd met muurschilderingen van Lajos Tscheligi (1963). De entreepui in 

het portiek bevat houten deuren met siertralies. Naast de deur is een gedenk-
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steen voor de bouw van de fabriek (1955), waarvoor dezelfde natuursteen is 

gebruikt als het kader voor de brievengleuf.  

- vanwege de kenmerkend constructie van een gestapeld staalskelet met de zo-

genaamde NEHOBO-vloeren, gewapende baksteenvloeren. Dit bouwsysteem 

is kenmerkend voor de wederopbouw. Deze constructiemethode is slechts rela-

tief kort in zwang geweest, omdat hij tamelijk arbeidsintensief was.  

- vanwege de muurschilderingen in het trappenhuis van de internationaal beken-

de schilder Lajos Tscheligi (1963). De thema’s van de schilderingen lijken af-

gestemd op de fabriek. Opdracht is verstrekt door de directeur van de fabrieke, 

Jean A. du Crocq jr. Vermoedelijk is dit het enige werk van deze kunstenaar in 

Nederland.  

 

 

N.B.: De indeling en interieur-afwerking van de kelder, begane grond, eerste verdieping en 

tweede verdieping hebben betrekkelijk geringe waarden. Er is sprake van een pragmatische 

opdeling, waarbij voor de afwerking gebruik is gemaakt van handelsproducten. Er zijn geen 

bijzondere ruimten, bijzondere afwerkingen of specifieke industriële elementen geconstateerd. 

In de kelder en begane grond hebben bovendien forse verbouwingen plaatsgevonden bij de 

herbestemming van 1997-’98.  

Uitzondering is het hoofdtrappenhuis, waarvan de interieur-afwerking en de muurschilderin-

gen hoge monumentwaarden hebben.  
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Zaaknr         : Motie raad 3-6-2021 
Type aanvraag : Adviesverzoek 
Omschrijving  : Bouwhistorische verkenning 
Locatie         : IJsselmeerstraat 314 (welstandsgebied 3E) 
 

De monumentencommissie heeft de motie van de raad gelezen en heeft verzocht om een 
onderzoek. Een bouwhistorische verkenning met cultuurhistorische waardestelling is 
uitgevoerd door het bureau van Van der Hoeve en de rapportage is op 23/8 ontvangen. De 
commissie heeft de onderzoek rapportage bestudeerd en adviseert overeenkomstig de 
aanbevelingen van het onderzoek om het pand aan te wijzen als gemeentelijk monument. 
De commissie ziet het belang van behoud van waarden van dit voormalig industriële gebouw 
voor de gemeente Huizen. 

Echter adviseert de commissie niet alle beschreven waarden als monumentaal aan te 
duiden. De reden is tweeledig. Ten eerste zijn niet alle beschreven waarden van even groot 
belang. De waarde is vooral gelegen in het herkenbaar en afleesbaar houden van de 
historische ontwikkeling van de industrie bij de Oude Haven van Huizen. Ten tweede kan 
een te gedetailleerde monumentaanwijzing leiden tot minder hergebruiksmogelijkheden en 
minder acceptatie door de eigenaar. Het doel van de aanwijzing is behoud van de 
belangrijkste waarden en tegelijk ontwikkelingen zoals een woonfunctie mogelijk te maken, 
het devies is: “behoud door ontwikkeling”.  

De commissie adviseert concreet de volgende elementen met een hoge cultuurhistorische 
waarde in de monumentbeschrijving op te nemen:  

De gehele voorgevel met kozijnen, de hoofdentree en hal inclusief de 
wandschilderingen en de hoofddraagconstructie. 

 


