
Huizen, Havenstraat 76 (krachtcentrale) 
 
Inleiding 
In het midden van de 19de eeuw kreeg Huizen een eigen vissershaven, nu genaamd de Oude 
Haven, verbonden met de dorpskern door middel van de Havenstraat. In een smalle strook 
langs de Havenstraat kwamen diverse bedrijven tot stand, voornamelijk gerelateerd aan de 
visserij. De betekenis van de visserij nam af in de vroege 20ste eeuw. Na de afsluiting van de 
Zuiderzee (1932) transformeerde het gebied geleidelijk aan tot een algemeen bedrijventerrein, 
dat in eerste instantie was geconcentreerd langs de Havenstraat. Naarmate de betekenis van 
wegvervoer toenam werd de ligging van de bedrijven aan de haven minder belangrijk. Uit-
breidingen van het bedrijventerrein vonden na de Tweede Wereldoorlog plaats tussen de kop 
van de haven en de dorpskern en ten westen van de haven. De grootste bedrijven waren Phi-
lips en de Balatum NV. Sinds de jaren tachtig vindt een volgende transformatie van het ge-
bied plaats, waarbij de bedrijven geleidelijk aan verdrongen worden door woningbouw en re-
creatieve voorzieningen.  
De voormalige krachtcentrale hoorde bij het fabriekscomplex van de NV Linoleum en Vloer-
bedekking Industrie Balatum (Balatum NV), de rechtsvoorganger van het huidige BN Interna-
tional BV Huizen. Balatum is een gladde vloerbedekking opgebouwd uit met bitumen geïm-
pregneerd vilt en voorzien van een decoratief bedrukte slijtvaste bovenlaag. Het was een 
goedkoper alternatief voor linoleum en andere vaste vloerbedekking. Balatum NV in Huizen 
startte in de tweede helft van jaren twintig van de 20ste eeuw in de leegstaande gebouwen van 
een visrokerij en vloerzeilfabriek aan de Havenstraat te Huizen. De fabriek ondervond in de 
jaren dertig tot zestig een forse groei, waarbij de naastgelegen bedrijfsterreinen zijn aange-
kocht en veel nieuwe gebouwen tot stand zijn gekomen. Al in de jaren dertig was de levering 
van stroom via het openbare netwerk van de PEN niet langer mogelijk. Daarom is aan de rand 
van het fabrieksterrein een eigen krachtcentrale gebouwd. De locatie aan de haven maakte een 
rechtstreekse aanvoer van kolen mogelijk. Na demping van de kop van de haven omstreeks 
1985 is deze relatie minder duidelijk geworden.  
 
Bouwgeschiedenis 
De krachtcentrale van de Balatum NV is in 1938 gebouwd naar ontwerp van ingenieur Van 
der Maden (Amsterdam), voornamelijk bekend als een ontwerpbureau voor bouwconstructies. 
De bouwaanvraag is ingediend op 29 december 1937, vergunning verleend op 25 januari 
1938. De krachtcentrale was bestemd voor productie van stoom en elektriciteit voor diverse 
fabrieksprocessen van de Balatum NV. Uit de beschrijving bij de bouwaanvraag blijkt sprake 
te zijn van een hoog ketelhuis met onderliggende aschkelder en een lagere aanbouw voor de 
machinekamer en pompenkamer (turbinehal). Een deel van de kelder was in gebruik als turbi-
neruimte. Ernaast waren een kolenbunker – gelegen op de kade van de haven – en een nieuw 
transformatorhuisje gepland (1937).  
In 1949 is de turbinehal uitgebreid voor plaatsing van een tweede turbine, geheel in stijl van 
het bestaande gebouw. Onderdeel van deze uitbreiding was ook een aanbouw voor personeel. 
Opnieuw was het ontwerp van Van der Maden, nu omschreven als technisch bureau.  
Het gebouw heeft vermoedelijk dienst gedaan tot in de jaren negentig, waarbij men intussen 
was overgegaan van kolenstook op oliestook. Via de gemeente Huizen is het pand in 2017 
verkocht aan P. Kos voor herbestemming tot sportschool, ateliers, kantoren, vergaderruimten 
en café-restaurant. Daartoe heeft een verbouwing plaatsgevonden, waarbij het gebouw aan de 



buitenzijde is ingepakt door een houten lattenwerk met buitenisolatie en nieuw pleisterwerk. 
De bestaande architectuur was daarbij leidend. Dat gaf de mogelijkheid om aan de binnen-
zijde de industriële sfeer zo goed mogelijk te behouden, inclusief bouw- en gebruikssporen, 
beschadigingen en af- en uitbraaksporen. Waar mogelijk zijn ook de resten van de installaties 
en leidingen gehandhaafd en/of herplaatst. Nieuwe toevoegingen zijn reversibel ingevoegd, 
zoals een tussenvloer in de turbinehal en een zelfdragende inbouw in het ketelhuis. Een nieuw 
trappen- en lifthuis is geplaatst op de overgang tussen de turbinehal en het ketelhuis. Opleve-
ring geschiedde in 2019. 
 
Beschrijving 
De krachtcentrale bestaat uit aaneengesloten blokvormige bouwdelen: het hoge ketelhuis 
(1938), de lagere turbine- of machinehal (1938/ 1949) en een tweedelige aanbouw voor perso-
neelsruimten (1938/1949). Het geheel onderkelderde gebouw is uitgevoerd in gewapend beton, 
zowel voor de hoofddraagstructuur als de gevels. Rondom wordt de hoge plint afgesloten door 
een bandvormige waterlijst. De gevels waren aan de buitenzijde gepleisterd en grijs geschilderd 
(aldus de vergunningaanvraag). Bij de renovatie is gekozen om het gebouw strak in te pakken in 
een warmbouwensysteem, voorzien van nieuw pleisterwerk. Deze bekleding sluit aan op de be-
staande geleding en architectuur, waarmee het aanzicht slechts een geringe verandering heeft 
ondergaan. De bestaande stalen ramen zijn geschikt gemaakt voor plaatsing van dubbel glas. 
Het hang- en sluitwerk is behouden gebleven. Noemenswaard is dat de kleppende bovenlichten 
steeds per twee of drie stuks vanuit één punt bedienbaar waren.  
 
Het ketelhuis heeft een hoge blokvormige bouwmassa met een overstekend plat dak, voorzien 
van een vernieuwde boeilijst (2019). Op het dak bevindt zich een zadeldakvormige licht- en 
luchtkap (heringericht tot een vergaderkamer). Oorspronkelijk staken er twee hoge schoorstenen 
door deze lichtkap. Vanwege de grote hoogte waren de schoorstenen naar de hoeken van het 
dak afgetuid. De gevels worden in het midden steeds verticaal geleed door pilasters, waartussen 
de langwerpige stalen vensters zijn gevat. Aan de bovenzijde worden de vensters gekoppeld 
door waterlijsten. In de oost- en westgevel bevinden zich op de hoek bovendien nog rondven-
sters, verticaal doorsneden door de wandkolommen van de draagconstructie. In de westgevel 
zijn ze in één verticale as geplaatst. De hoofdtoegang bevindt zich in de westgevel, waar hij via 
een halfrond tochtportaal het ketelhuis en de turbinehal ontsluit. De stalen glasdeur van de 
hoofdtoegang heeft een halfrond bovenlicht met een lantaarn. De luifel boven deze deur heeft 
een halfronde gebogen vorm. Ten behoeve van noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden heeft 
de westgevel een brede doorgang, die bij de verbouwing in 2019 een kader van cortenstaal ge-
kregen. 
 
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 
bordes of omloop. Dit langwerpige gebouw wordt ook afgesloten door een overstekend plat 
dak, voorzien van een vernieuwde boeilijst (2019). Het faseverschil in deze hal viel voor het in-
pakken nog te herkennen aan een verschil in pleisterwerk, nu alleen nog in de traveemaat en de 
plaatsing van de vensters. De gevels bevatten brede stalen vensters en puien. De hoeken worden 
gemarkeerd door smallere vensters. Het smallere venster midden in de zuidgevel markeerde de 
hoek van de turbinehal, voorafgaande aan de uitbreiding in 1949.  
 



De lage aanbouw (1938/ 1949) in de hoek van het ketelhuis en de turbinehal is samengesteld uit 
twee bouwmassa's van ongelijke hoogte. De daken hebben hier geen overstek, wel een brede 
boeilijst (vernieuwd 2019). De gevels zijn grotendeels blind. In de oost- en noordgevel bevin-
den zich enkele hooggeplaatste stalen vensters en glasdeur, oorspronkelijk alle uit 1938 (her-
plaatst). Het platte dak is podium voor installaties en een noodtrap (2019).  
 
Na verwijdering van de ketels en turbines bleven lege ruimten over. Het ketelhuis en de turbine-
hal zijn gezamenlijk toegankelijk via een halfrond portaal, voorzien van stalen puien en gebo-
gen deuren. Kenmerkend zijn de betonnen constructie en wanden, tegellambriseringen, pleister-
werk en stalen ramen, deuren en binnenpuien.  
In het hoge ketelhuis is bij de herbestemming een nagenoeg vrijstaande inbouw toegevoegd op 
de plaats van de voormalige ketels, verdeeld in meerdere verdiepingen met ateliers, vergader-
ruimten en kantoren. Op de omloop van de turbinehal staan twee toilethuisjes. Een nieuw inge-
voegd lift- en trappenhuis (op de overgang van ketelhuis en turbinehal) geeft toegang tot alle 
vloerniveaus. Hierin zijn enkele stalen puien hergebruikt. De lambrisering van het ketelhuis be-
staat uit groene tegels. In het betonnen plafond bevinden zich twee lichte kraanbanen met hijs-
katrollen voor onderhoud van de ketels. De oorspronkelijke lantaarn met ventilatiekleppen en 
gewapend glas is herbestemd tot een vergaderkamer. De overkapping is vernieuwd in alumi-
nium met dubbel glas.  
De langgerekte turbinehal heeft bij herbestemming een tussenverdieping gekregen, opgehangen 
aan de betonconstructie. De betonconstructie heeft in de beide langsgevels nokken voor kraan-
banen en een handbediende bovenloopkraan. De wanden hebben lambriseringen van gele te-
gels.  
In de kelders onder het ketelhuis en de turbinehal is met name de betonconstructie herkenbaar. 
Op het beton zijn de aftekeningen van de bekisting duidelijk herkenbaar, hier overwegend zon-
der pleisterwerk. De bouwfasering in de turbinehal is hier afleesbaar in de constructie en materi-
alisatie. Er zijn twee originele betonnen keldertrappen (bekleed met leisteen) met buisleuningen. 
Daar zijn ook restanten van een gele betegeling behouden.  
De aanbouw met kleedkamers en kantoor hebben een geheel nieuwe inrichting gekregen bij 
herbestemming.  
 
De voornaamste waarden zijn: 
- De krachtcentrale is een kenmerkend onderdeel van de fabriek van Balatum NV (BNI), 

een van de belangrijkste fabrieken in Huizen. Deze fabriek illustreert de ontwikkeling 
van industriële bedrijvigheid in Huizen langs de midden-19de-eeuwse haven, die na af-
sluiting van de Zuiderzee (1932) en de beëindiging van de visserij in de Zuiderzee-
plaatsen aanzienlijk in betekenis toenam.  

- De situering aan de Havenstraat draagt bij aan de herkenbaarheid van de oorspronke-
lijke industriële functie. Omgekeerd geldt ook dat dit herkenbare industriële gebouw 
herinnert 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 Interbellum, 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, leidingen en loopkranen dragen bij aan de 
afleesbaarheid van het industriële gebruik van het gebouw.  
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Presentatietekening van de krachtcentrale van de NV Balatum (foto: collectie J. Hoegee, 
https://www.flickr.com/ photos/157991588@N03/).  
 

 
Begane grond van de krachtcentrale, vergunning 25 januari 1938 (gemeente Huizen). De tekening is ge-
maakt door het bureau Van der Maden (Amsterdam).  



 
Uitbreiding van de krachtcentrale, vergunning 23 augustus 1949 (gemeente Huizen). De tekening is ge-
maakt door het Technisch Bureau Van der Maden (Amsterdam).  
 

 
Overzicht van de krachtcentrale in 2001 (Gooi & Vecht historisch, nr. SAGV236_D1_4482).  
 



 
De turbinehal van de krachtcentrale (foto: collectie J. Hoegee, https://www.flickr.com/ photos/ 
38989333911_4bb99b63f1_o/). 
 

 
De krachtcentrale tijdens de verbouwing in 2018 (foto: gemeente Huizen, 20 juni 2018). De gevels zijn 
reeds bekleed met latten, de pilasters zijn voorzien van warmteleidingen. 



 
Overzicht van de krachtcentrale na verbouwing (2021). Links het hoge ketelhuis, rechts de turbinehal. 
De hoogte van het ketelhuis wordt benadrukt door de gekoppelde hoge vensters met pilasters. De door 
de constructie doorsneden ronde vensters markeren de ‘verschoven aansluiting’ van de turbinehal op 
het ketelhuis.  
 

 
Overzicht van de krachtcentrale na verbouwing (2021). Herkenbaar is de uitbreiding van de turbinehal 
met aangebouwde kleedkamers.  



 
Dwarsdoorsnede, vergunning 25 januari 1938 (gemeente Huizen). De tekening is gemaakt door het bu-
reau Van der Maden. Op deze doorsnede valt de verschoven aansluiting van ketelhuis (links) en turbine-
hal (rechts) te zien, die zich kenmerkt als een balkon of omloop. Beide bouwdelen zijn onderkelderd. 
 

 
De betonnen keldertrap onder de turbinehal (2021).  



  
Links: de betonnen constructie en wand in het ketelhuis (2021). Opmerkelijk is de opdeling van de rond-
vensters door de wandkolom van de betonconstructie.  
Rechts: de nieuwe inbouw in het ketelhuis is losgehouden van de oorspronkelijke wanden (2021).  
 

 
Hijsvoorziening tegen het betonnen plafond van het ketelhuis (2021).  



   
Links: overzicht van de lantaarn van het ketelhuis, heringericht tot een vergaderzaal. Op de oude draag-
constructie rust het nieuwe glazen dak.  
Rechts: de opstanden van de lantaarn zijn voorzien van ventilatie- of sneeuwkleppen (2021).  
 

  
Links: overzicht van een van de stalen vensters in de turbinehal, die bij de verbouwing van 2019 zijn 
voorzien van dubbel glas (2021). De turbinehal heeft een lambrisering van gele tegels. 
Rechts: het halfronde portaal met toegangen tot de turbinehal en ketelhuis (2021). De deuren zijn ge-
bogen. 



 
Overzicht van de turbinehal (uitbreiding 1949), gezien vanaf de nieuw ingebrachte tussenverdieping. 
De nokken aan de wandkolommen zijn de dragers van de rails voor de bovenloopkraan (2021). 
 

  
Links: de bovenloopkraan van de turbinehal. Kettingen maken een handmatige bediening van deze bo-
venloopkraan mogelijk (2021). 
Rechts: een van de ventilatoren in de turbinehal (2021).  
 
 
 
 
 


