
 

t.a.v. Commissie Fysiek Domein 
 
Huizen, 18 mei 2022 

 
 

Geachte commissieleden, 

 

Mijn naam is Peter Baas en ik ben architect bij architectenbureau Taanbaas. Ik hou mij veel bezig met 
oude gebouwen omdat ik het erg interessant vind dat oude gebouwen vaak al een lange geschiedenis 
hebben en daardoor een verhaal vertellen. Gebouwen met een eigen karakter en een ziel! Door oude 
gebouwen aan te passen aan nieuwe wensen ontstaat een mooie mix van oud en nieuw, zowel in uiterlijk 
als in de karakteristiek van het gebouw en ontstaat er een nieuw verhaal wat nog jarenlang mee kan. 
 
Ik wil graag een paar vragen stellen, want er is in mijn ogen in Huizen iets vreemds aan de hand met de 
manier waarop wordt omgegaan met ons gebouwd erfgoed. Ik heb nu een aantal keren gemerkt dat 
oude gebouwen, die aantoonbaar waardevol zijn, plaats moeten maken vanwege plannen of 
planvorming. Ik bedoel dan de volgende gebouwen: 

1. Het fabriekscomplex van de BNI aan de Havenstraat. De panden zijn inmiddels (grotendeels) 
gesloopt. Er is destijds in opdracht van de gemeente een Historische en Bouwtechnische 
inventarisatie gedaan door Bureau voor bouwhistorisch onderzoek J.A. Van der Hoeve. Over het 
fabriekscomplex wordt geschreven ‘het complex is als ensemble cultuurhistorisch waardevol en er 
zijn vele historische details behouden gebleven’ en een aantal gebouwen (waaronder de 
gesloopte) zijn ‘beeldondersteunend in samenhangend complex’. Desalniettemin is dit complex 
grotendeels gesloopt. Helaas! 

2. De DuCroq fabriek aan de IJsselmeerstraat. Hetzelfde bureau heeft een bouwhistorische 
verkenning gedaan en heeft geconcludeerd dat het gebouw ‘voldoende waarden heeft voor een 
plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst’. De monumentencommissie heeft dit advies 
overgenomen en uitgebracht aan het college. Toch is dit pand, voor zover ik weet, nog niet 
aangewezen tot monument, vanwege planvorming op die locatie. 

3. De Vituskerk aan de Hooghuizenweg. Bij het opstellen van de kerkenvisie door Kerk&Co is dit 
gebouw onderzocht en aangemerkt als cultuurhistorisch waardevol. Er wordt echter geen 
vervolgonderzoek gedaan naar de monumentale waarden, ‘omdat er sprake is van 
planontwikkeling.’ 

 

In deze 3 voorbeelden is door deskundigen aangetoond dat de gebouwen waardevol zijn. Ik begrijp niet 
hoe je dit feit aan de kant kunt schuiven ‘omdat er sprake is van planvorming’. Op het moment dat er 
iemand een plan heeft voor het gebouw betekend dit toch niet dat de waarde er ineens niet meer is of 
niet meer belangrijk is? 
 
Het is duidelijk dat herbestemming of hergebruik voor de eigenaar waarschijnlijk een lastiger proces 
oplevert, een hogere investering vraagt en (op de korte termijn) waarschijnlijk minder oplevert. Maar dat 
zijn de problemen van de eigenaar/ontwikkelaar en niet van de gemeente. De gemeente zou zich druk 



 

moeten maken om het behoud van het cultureel erfgoed en oog hebben voor de cultuurhistorie in 
Huizen.  
 
Mijn vragen aan de commissie zijn dan ook: 

1. Hoe kan het dat gemeente het toestaat dat gebouwen die aangemerkt zijn als waardevol, toch 
gesloopt worden of dat sloop bij planvorming een bespreekbare optie is? 

2. Hoe gaat u voorkomen dat dit in de toekomst weer gebeurt? 
 

Ik hoor graag uw reactie. 

 

Met vriendelijke groet,      

 
Peter Baas 
taanbaas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


