
Huizen, Rokerijstraat 5: draagconstructie met ruimtevak-

werkconstructie (Gebouw 41, inpakafdeling) 
 

Bouwgeschiedenis 

In 1935-’36 kwam een nieuwe fabriek aan de Havenstraat tot stand, de NV Hollandsche Hui-

den- en Ledermaatschappij. Deze fabriek produceerde leer voor technische doeleinden en 

handelde in leer, huiden, vellen en dergelijke. De gebouwen werden via een smalle zijweg 

ontsloten vanaf de Havenstraat. Dit was de aanzet van de latere Rokerijweg.  

In 1946 zijn de gebouwen overgenomen door de Tapijtfabriek Trio NV, waar tapijten en 

(trap)lopers werden gemaakt. Trio NV vergrootte het complex met een kantoorgebouw 

(1946), een dubbele fabriekshal (1947) en een laagbouw (1951) ter plaatse van de huidige ge-

bouwen 42-45 van de Balatum NV. Enkele jaren later viel het doek voor deze fabriek. De ge-

bouwen werd overgenomen door de Balatum NV, waarna een kleine uitbreiding van gebouw 

41 heeft plaatsgevonden (1955). Na sloop van de laagbouw (1951) kwam een nieuwe fabriek 

voor de Balatum NV tot stand, voornamelijk gerealiseerd in de jaren zestig. Gebouw 41 kreeg 

uiteindelijk een functie als inpakafdeling.  

 

Beschrijving  

De dubbele fabriekshal Gebouw 41 is in 1947-’48 gebouwd als uitbreiding van de bestaande 

fabrieksgebouwen voor de Tapijtfabriek Trio NV. De oorspronkelijke functie was spoelerij en 

twijnerij. Naar alle waarschijnlijkheid is het ontwerp getekend door de Huizer architect H. 

Bos. Helaas is de bouwvergunning onvindbaar, wel bestaat er een iets jongere indelingsteke-

ning met plaatsing van machines (1948). Die tekening is ingediend door H. Bos. Hij heeft ook 

getekend voor enkele verbouwingen in die periode.  

Het gebouw was aan drie zijden ingebouwd tussen andere gebouwen, namelijk de voormalige 

spinnerij (1936), een kantoorgebouw (1946) en een fabrieksgebouw van de Balatum NV 

(1964). De genoemde voormalige spinnerij en het kantoorgebouw zijn gesloopt, waarmee de 

gemeenschappelijke binnengevels buitengevels werden. De noordzijde werd ingenomen door 

een uitbreiding (1955). De uitbreiding aan de noordzijde wordt niet beschreven als onderdeel 

van het monument. 

 

Gebouw 41 (1947-’48) bestaat uit twee evenwijdige hallen met flauwe zadeldaken, voorzien 

van oorspronkelijke lichtstraten in de nok. Gelet op de ingebouwde situatie was dat de enige 

lichttoetreding. De gevels zijn opgetrokken uit baksteen, voorzien van pilasters aan de binnen-

zijde. De westgevel was een gemeenschappelijke gevel met de oude spinnerij. Bouwsporen 

wijzen op een aansluiting van een verdwenen kapconstructie. Verder zijn resten van de bin-

nenafwerking van die fabriek zichtbaar. De voor- en achtergevel zijn dubbele topgevels. Die 

aan de voorzijde is gepleisterd na de sloop van de aansluitende kantoorgebouwen. De noorde-

lijke kopgevel gaat grotendeels schuil achter de aanbouw van 1955. Het zichtbare deel van de 

gevel van gebouw 41 is uitgevoerd in rode baksteen, gemetseld in halfsteensverband. Hierin 

bevindt zich een toegang, die overigens is verbreed en vernieuwd.  

De enige buitengevel van dit gebouw, de oostgevel, gaat sinds 1964 schuil achter een fa-

brieksgebouw van de Balatum NV. Een fragment van die gevel is zichtbaar als buitenwerk, 

waarvan het metselwerk is uitgevoerd in halfsteensverband.  

 

Inwendig valt te zien dat er sprake is van dragende bakstenen gevels, waarvan de langsgevels 

aan de binnenzijde zijn versterkt door pilasters. Deze pilasters vormen tevens de oplegpunten 

voor de kruisende spanten van de ruimtevakwerkconstructie en trekankers. Op de aansluiting 

van beide hallen staat een kolomstelling van lichte gietijzeren kolommen en een 



tussengeplaatste stalen V-ligger (vakwerkligger). Bij de opleggingen op de kolommen is een 

aantal diagonalen verdubbeld. Hierop rusten geschakelde N-liggers met knooppunten, die deel 

uitmaken van de ruimtevakwerken van de kapconstructie.  

De kapconstructie bestaat uit een zeldzaam dubbel ruimtevakwerk op een zeshoekig raster, 

samengesteld uit diagonaal kruisende N-liggers en open liggers (kaders zonder vakwerk) in de 

lengte van de hal. In de beide nokken bevindt zich een oorspronkelijke lichtstraat. De aanslui-

ting tussen de ruimtevakwerken van beide daken bestaat uit de eerder genoemde, gekoppelde 

N-liggers op de middenkolomstelling. Alle liggers zijn samengesteld uit stalen U-profielen. 

Ze zijn volledig gelast, dus geprefabriceerd (korte overspanningen). Op de kruisingen of 

knooppunten zijn ze verbonden door middel van schroefbouten. Op de open liggers zijn hou-

ten platen bevestigd, waarop asbestcement-golfplaten aansluiten. Deze houten platen moeten 

het klepperen van de platen voorkomen. De constructie wordt verder nog versterkt door trek-

ankers, die de opleggingen van de spanten op de muren en de eerder genoemde kolomstelling 

met V-ligger moeten zekeren. 

Deze dubbelhal bevat een ongedeelde fabrieksruimte. De vloeren zijn van beton, waarin en-

kele smalspoorlijnen zijn opgenomen. De wanden zijn gepleisterd en gewit. Aan de voorzijde 

zijn vanouds afzonderlijke ruimten afgeschoten, waar verlaagde plafonds zijn toegepast. De 

middenkolommen doen vermoeden dat de constructie hier hetzelfde is als in de fabrieks-

ruimte. Hier bevonden zich vanouds een atelier en expeditie.  

 

De aanwijzingsgronden zijn: 

- De zeldzame constructie uit 1947, een gekoppelde dubbele ruimtevakwerkconstructie 

met een middenkolomstelling. 

- De gaafheid van deze constructie.  

 

 

Van gebouw 41 (inpakafdeling) is alleen de draagconstructie beschermd, bestaande uit de dra-

gende gevels en de kolomstelling met het dubbele ruimtevakwerk. De gevels hebben uitslui-

tend betekenis als onderdeel van de draagconstructie. De asbestcement-golfplaten hebben 

geen waarde.  
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Zuidgevel van gebouw 41 na sloop van het kantoorgebouw (foto: J. van der Hoeve, 29 januari 2020). 

 

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

2020).  

 



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

 

 
Detail van ruimtevakwerk op zeshoekig raster (foto: J. van der Hoeve, 29 januari 2020).  



 
Middenkolomstelling met V-ligger (foto: J. van der Hoeve, 29 januari 2020).  

 

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


