
Huizen, Rokerijstraat 5 (Gebouw 2, topfabriek) 
 

Inleiding 

De voormalige lakstokerij annex boenwasbereiding (gebouw 2) behoort bij het fabriekscom-

plex van de Balatum BV, de rechtsvoorganger van BN International BV Huizen. Balatum is 

een gladde vloerbedekking opgebouwd uit met bitumen geïmpregneerd vilt en voorzien van 

een decoratief bedrukte slijtvaste bovenlaag. Het was een goedkoper alternatief voor linoleum 

en andere vaste vloerbedekking.  

De fabriek in Huizen is gesticht in de tweede helft van jaren twintig van de 20ste eeuw in leeg-

staande gebouwen van een visrokerij en vloerzeilfabriek aan de Havenstraat te Huizen. De fa-

briek ondervond een forse groei in de jaren dertig tot zestig, waarbij terreinen zijn aangekocht 

en veel nieuwe gebouwen tot stand zijn gekomen.  

 

Bouwgeschiedenis 

De lakstokerij annex boenwasbereiding (topcoating/ topfabriek) is in 1948-‘1949 tot stand ge-

komen gebouwd op de toenmalige rand van het fabrieksterrein van de Balatum NV aan de 

Havenstraat. Het ontwerp (L.W. Tinholt)  en uitvoering zijn in eigen beheer geschied.  

Volgens de bouwaanvraag bij de gemeente Huizen op 3 mei 1948 waren de kosten begroot op 

ƒ 70.000,-. De bouwvergunning is verleend op 10 november 1948. De kadastrale inschrijving 

geschiedde pas in 1951.  

De oorspronkelijk functie was een productiegebouw, deels bestaande uit twee bouwlagen en 

deels uit één bouwlaag met plat dak. In het midden van het symmetrische gebouw bevindt 

zich een trappenhuis, voorzien van de hoofdingang. Hier zijn ook ruimten voor personeel on-

dergebracht, namelijk een toilet, douche en kantoortje. Op de begane grond bevinden zich aan 

weerszijden van het trappenhuis een grote en een kleine ruimte, alle met ketels voorzien van 

schoorstenen en ventilatiekanalen. Deze ketels dienden voor bewerken van standolie, gom en 

lak. Verder is er een ‘afdunketel’. Deze ketels waren vanuit de stookgang te bedienen. Op de 

eerste verdieping werd het trappenhuis geflankeerd door ruimten voor wasfabricage en (che-

mische) dampneerslag. Alle ruimten hadden grote deuren of ramen, alle in staal.  

Nadien is het gebouw is herbestemd tot ‘topfabriek’, waar slijt- en beschermlagen voor vloer-

bedekking op PVC-basis werden gemaakt. Dit zijn ‘toplagen’. Daarbij zijn alle installaties 

vernieuwd, terwijl de puien en ramen zijn vervangen. Alleen het bovenlicht van de hoofden-

tree en het venster van het trappenhuis zijn nog oorspronkelijk.  

 

Beschrijving 

Gebouw 2 ligt in één lijn met een aantal andere gebouwen op de oude erfgrens, de gebouwen 

4, 25 en 28, die alle drie in eerste opzet omstreeks 1940 tot stand zijn gekomen.  De ligging 

aan de rand van het terrein valt nog te herkennen aan de eenzijdige oriëntatie naar het westen, 

de richting van het fabrieksterrein aan de Havenstraat (frontzijde). De andere zijde – grenzend 

aan de erfgrens – is zo goed als blind. Het gebouw heeft een symmetrische opzet, waarbij het 

middendeel bestaat uit twee bouwlagen en de flanken uit één bouwlaag met een plat dak. Aan 

de zijde van de erfgrens heeft het gebouw een aangebouwde lage gang, de voormalige stook-

gang.  

De steens buitengevels zijn opgetrokken uit baksteen, gemetseld in Noords verband. Een rol-

laag markeert een hoge plint (trasraam), die zich onderscheidt door donkerder voegwerk. De 

gevels worden sierlijk afgesloten door een uitkragende rollaag en keramische muurafdekkers. 

De vloeren zijn beton. De constructie van de verdiepingsvloer en daken bestaat uit beton en 

holle baksteen. Het dak was oorspronkelijk afgedekt door asfalt. De verlichting van de stook-

gang geschiedde door middel van glastegels in beton. De daken zijn bereikbaar via een stalen 

kooiladder en ladder. 



 

De voorgevel (zijde van de Havenstraat) heeft een symmetrische indeling. Het midden van 

deze gevel wordt benadrukt door een risaliet, waarin de hoofdentree en een hoog stalen trap-

raam zijn opgenomen. De entree heeft een gebogen betonnen luifel, het trapraam een rechte 

betonnen luifel. De stalen puien op de begane grond zijn vervangen door houten bedrijfsdeu-

ren met houten bovenlichten, de ramen op de verdieping door houten exemplaren (één voor-

zien van een plaat). De hoofdentree heeft nieuwe deuren, nog wel het oude stalen bovenlicht. 

 

De eveneens symmetrische achtergevel heeft een gesloten karakter. Hier wordt de middenpar-

tij benadrukt door gemetselde rook- en ventilatiekanalen met betonnen dekplaten, twee brede 

exemplaren op de hoeken en een smalle in het midden. De twee eenlaags gedeelten van deze 

gevel hadden hoge schoorstenen, waarvan slechts één resteert. De stookgang is herkenbaar in 

de vorm van een eenlaags aanbouw met plat dak.  

 

De beide kopgevels zijn geheel gesloten. Alleen de stookgang heeft hier deuren, voorzien van 

dichte stalen deuren.   

 

De indeling van het gebouw heeft een symmetrische opzet. In het midden bevindt zich het 

trappenhuis met ruimten voor het personeel. Vanuit het trappenhuis worden de ruimten aan 

weerzijden ontsloten. De afwerking is sober en functioneel. Deze hebben een zeer sobere op-

zet en afwerking, zoals vloertegels, tegellambriseringen en onbeschilderde cementpleister-

werk. Opmerkelijk is dat de kopgevels van de verdieping niet rusten op tussenmuren, maar op 

een stelsel van betonbalken en kolommen, vermoedelijk om aanpassingen in de indeling een-

voudiger te kunnen realiseren. 

Het trappenhuis bevat een open stalen trap, de vloeren en lambriseringen (deels) betegeld, de 

wanden en zoldering gepleisterd. De personeelsruimten hebben originele stalen puien met de-

zelfde roedenverdeling als de oorspronkelijke vensters in de voorgevel.    

 

De aanwijzingsgronden zijn: 

- Het gebouw (1948-’49) is een kenmerkend onderdeel van de fabriek van Balatum NV, 

een van de belangrijkste fabrieken in Huizen. Deze fabriek illustreert de ontwikkeling 

van industriële bedrijvigheid in Huizen langs de midden-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.  

- Het gebouw staat in opzet, vorm en uitvoering symbool voor de fabrieksarchitectuur 

van Balatum NV in de jaren dertig en veertig. Het is in eigen beheer ontworpen en uit-

gevoerd. Belangrijke kenmerken zijn het metselwerk (noords verband), afdekkingen 

met keramische elementen, stalen ramen en -puien.  

- De situering markeert de rand van het oude fabrieksterrein van Balatum NV, hetgeen 

nog wordt benadrukt door de blinde achtergevel.  

- Het gebouw heeft een afgetekende bouwmassa, waarin de schoorstenen/ ventilatieka-

nalen opvallende accenten vormen 

- Het interieur is sober en eenvoudig. Indeling en afwerking hebben beperkte waarden, 

mede door de vele wijzigingen in het kader van recenter gebruik Uitzondering is het 

trappenhuis, waar opzet en afwerking gaaf en kenmerkend zijn voor de industriële 

functie.  

- Het gebouw is in hoofdvorm ongewijzigd en gaaf.  
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Voorgevel (foto: collectie J. Hoegee).  

 



 
Overhoeks aanzicht met rechts de voorgevel (foto J.A. van der Hoeve, 29 januari 2020). 

 

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



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

 

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


