
Advies monumentencommissie d.d. 24-3-2022 

Betreffende de (voormalige) bedrijfsgebouwen van B.N. International te Huizen 

 

Op 1-10-2020 heeft de commissie geadviseerd:  

De commissie adviseert u gebouw 2 (Topcoating, 1947) en gebouw 20/21 (Krachtcentrale, 1937/1949) aan 
te wijzen als gemeentelijk monument. Als onderdeel van een belangrijk deel van de geschiedenis van 
Huizen en goede voorbeelden van zorgvuldig vormgegeven bedrijfsgebouwen vertegenwoordigen de 
panden stedenbouwkundige, architectonische en cultuurhistorische waarde. Daarnaast zijn de 
gebouwen van belang om de ontwikkeling van de haven van Huizen en de bijbehorende bedrijvigheid 
herkenbaar en afleesbaar te houden wanneer het gebied wordt herontwikkeld. 
Daarnaast adviseert de commissie nader bouwhistorisch onderzoek te laten verrichten naar de herkomst 
en waarde van de zeer zeldzaam geachte vakwerkconstructie in gebouw 41. Wellicht is behoud dan wel 
hergebruik van deze bijzondere constructie mogelijk. 
 

Voorbescherming en onderzoek 

De gebouwen 2, 41 en de Krachtcentrale hebben na dit advies een voorbescherming 

gekregen als gemeentelijk monument. Er is voor deze gebouwen en voor het trafohuisje aan 

de Havenstraat 80 een uitgebreider bouwhistorisch onderzoek uitgevoerd door Van der 

Hoeve. Voor de gebouwen 2 en 41 is bovendien door BOEi een haalbaarheidsonderzoek 

uitgevoerd naar de hergebruiksmogelijkheden, BOEi heeft daarbij de aangetroffen waarden 

beschreven. De commissie is betrokken bij de (tussen)presentaties door BOEi. Ook heeft de 

commissie de onderzoeksresultaten van Van der Hoeve ontvangen. 

 

Advies voormalig energiegebouw “De Krachtcentrale” 

Dit voormalige bedrijfsgebouw van BNI is getransformeerd (o.m. horeca en kantoren). 

Daarbij is de krachtige vormgeving niet aangetast. De cultuurhistorische waarden zijn door 

Van der Hoeve beschreven en zijn onmiskenbaar. Uit het onderzoek door Van der Hoeve is 

gebleken dat in het interieur veel zaken zijn behouden die bijdragen tot de kracht van het 

concept. 

Advies: de commissie adviseert het gebouw aan te wijzen als gemeentelijk monument. 

 

Advies gebouw 2 (Topcoating 1947) 

Gebouw 2 staat leeg en is voorbeschermd als gemeentelijk monument. Door BOEi is 

onderzocht of transformatie haalbaar is. Daarbij zijn een aantal scenario’s uitgewerkt. Het 

gebouw is zorgvuldig geïnventariseerd en beschreven. Gebreken zijn aan het licht gebracht 

en de kosten voor herstel en transformatie zijn berekend.  

 

Het gebouw is cultuurhistorisch waardevol. De waarden staan beschreven in de nadere 

onderzoeken door Van der Hoeve en door BOEi. Industrieel erfgoed is schaars in Huizen en 

dit gebouw is een goede weergave van de bedrijfsontwikkeling tussen het Oude Dorp en de 

Oude Haven. De architectuur is -voor een industrieel gebouw- rijk te noemen. Restauratie is 

nodig om die waardevolle uitstraling terug te brengen. 

Advies: de commissie adviseert het gebouw aan te wijzen als gemeentelijk monument. 

 

N.B. de commissie wijst er op dat er door BOEi hoge kosten voor restauratie en 

transformatie zijn gecalculeerd, kosten die nog hoger zijn als de problematiek rondom de 

bodemsanering in de berekeningen wordt meegenomen. Verder wijst de commissie op de 

wenselijkheid van een blijvende zichtbaarheid van het gebouw en een functie die het gebouw 

een meerwaarde geeft voor Huizen. Qua zichtbaarheid is er nu een ideale situatie met aan 



de voorzijde een parkeerplaats, waardoor er ruim zicht op het gebouw is. Bij de 

herontwikkeling van dit deelterrein is het nodig om in voldoende mate het zicht op de 

voorzijde (is westzijde) van het gebouw te waarborgen. Mocht het gebouw in de toekomst 

achter hoge nieuwbouw verdwijnen, dan boet het gebouw aanmerkelijk aan beleving en 

waarde in. 

 

Advies Gebouw 41 (vakwerkconstructie) 

Uit het zorgvuldige en goed uitgevoerde nader onderzoek is gebleken dat de 

vakwerkconstructie zeldzaam is en daardoor waardevol. In Nederland is er geen andere van 

bekend. Gebouw 41 heeft verder geen cultuurhistorische waarde van betekenis, wel is het 

gebouw noodzakelijk voor de stabiliteit van de vakwerkconstructie. BNI heeft aangegeven 

een deel van de vakwerkconstructie (2 of 3 stramienen) te willen conserveren en een 

prominente plaats te willen geven bij de nieuwbouw van een kantoor. 

De commissie wil de hoge cultuurhistorische waarden van de vakwerkconstructie borgen 

door monumentaanwijzing. Bij de dan noodzakelijke vergunning om de constructie geheel of 

gedeeltelijk te herplaatsen, dan kan de monumentencommissie daarin adviseren. Een 

dergelijke aanpak is voorstelbaar, het is één van de door BOEi beschreven scenario’s. 

Advies: de commissie adviseert gebouw 41 aan te wijzen als gemeentelijk monument en in 

de beschrijving van het monument alleen aan de vakwerkconstructie een cultuurhistorische 

waarde toe te kennen.  

 

Advies Havenstraat 80 (trafohuisje) 

Toelichting: het trafohuisje van de PEN aan de Havenstraat 80 is nog als zodanig in gebruik. 

Het gebouwtje is 100 jaar oud en heeft karakteristieke bouwkenmerken, waaronder tegeltjes 

met afbeeldingen van een haan en een hond. Het gebouw is geen onderdeel van de 

bedrijfsgebouwen van BNI, maar is wel onderdeel van de historische bedrijfsbebouwing aan 

de Havenstraat. Daarom is aan Van der Hoeve gevraagd om ook dit gebouwtje nader te 

beschrijven en vervolgens is dit onderzoeksverslag voor advies voorgelegd aan de 

monumentencommissie. 

 

De commissie stelt, mede op basis van de conclusies van Van der Hoeve, dat het gebouw 

van cultuurhistorische betekenis is voor de gemeente Huizen. De waarden worden bepaald 

door de kenmerkende architectuur, de nog schaars overgebleven tegels met kraaiende haan 

en blaffende hond en de stedenbouwkundige positie van het gebouw direct aan de 

Havenstraat. Het gebouw is een schaars overgebleven onderdeel van de industrialisatie rond 

1920 tussen het Oude Dorp en de Oude Haven. Het gebouw is goed bewaard gebleven.  

Advies: de commissie adviseert het PEN huisje aan te wijzen als gemeentelijk monument. 


