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woningbouw op locatie Coronel: 
• 34.000 m2  BVO  met behoudt Du Crocq gebouw
• aandacht voor Du Crocq gebouw
• energie neutraal   

aanzienlijke investering in voldoende parkeren 

divers aanbod aan appartementen
• 30% sociaal
• ruim aanbod middensegment 

aansluiten bij omringende bebouwing 
• “laag waar het moet, hoog waar het kan.”
• bebouwing langs de kade 3 á 4 lagen
• hoogte accenten van max. 27 meter hoog  

inrichting openbare ruimte
• natuurinclusief
• klimaatadaptief 
• aantrekkelijk binnengebied: pleinen & groen
• aandacht voor aansluiting op kade 

RO-procedure
• burgerparticipatie
• afwijkingsbesluit vs. bestemmingsplanwijziging
• voorbescherming, aanwijzing tot monument Du Crocq  

loopt gelijk met woningbouw ontwikkeling

Speerpunten \ presentatie 17 februari 2022
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Luchtfoto van het gebied tussen de IJsselmeerstraat (links) en de Haven (rechts) met overzicht van de 
fabrieken en bedrijven. De nummering verwijst naar 1. Du Crocq, 2. Huizer Houthandel, 3. De Baat 
(ijsbaan), 4. Textielfabriek, 5. Aardewerkfabriek ESKAF in een voormalige visrokerij, 6. Kantoor tex-
tielfabriek, 7. Philips, 8. Brandweergarage, 9. de straat Bestevaer, 10. Gemeentewerf en 11. Haven-
meester. Veder waren hier nog een wolspinnerij Louis Feitz en een textielverdelingsbedrijf Erven 
Alofs aanwezig.5 Deze foto is gepubliceerd in de boekenreeks ‘Oud-Huizen in beeld’ 
(https://www.boutdruk.nl/huizer-courant/hc-deze-week). 
 
Na sloop van het radiozendstation kon het terrein ten westen van de Oude Haven nieuw wor-
den verkaveld als bedrijventerrein. De aanleg van de Bestevaerstraat en de IJsselmeerstraat 
vanaf 19516 vormde de aanleiding voor vestiging van nieuwe bedrijven, waaronder de fabriek 
van Du Crocq. In de directe omgeving stonden volgens de situatietekening uit 1962 een hout-
handel, matrassenfabriek, teerfabriek en een kalkzandsteenfabriek (vermoedelijk de zandover-
slag voor een kalkzandsteenfabriek).  
 
De oprichting van de Stichting Jachthaven Huizen in 1975 vormde de aanzet voor de aanleg 
van de jachthaven. Hiertoe werd een zandwinningsgat ten noordwesten van de Oude Haven 
heringericht.7 Ook de Oude Haven werd herbestemd tot een jachthaven, zoals duidelijk blijkt 
uit de hierna afgebeelde topografische kaart uit 1986. Dat was ook de aanzet voor de herin-
richting van het gebied rondom de Oude Haven, waarbij de bedrijfs- en fabrieksbebouwing 
geleidelijk aan wordt vervangen door woningbouw en recreatievoorzieningen. Dit proces is 
nog volop gaande.  

 
5 Vriendelijke mededeling H. Jongsma. 
6 https://www.gooienvechthistorisch.nl/: SSAN021/1593, archieven van de gemeente Huizen, stukken betreffen-
de de aanleg en verbetering van wegen IJsselmeerstraat; aanleg en verbetering 1951-1984.  
7 https://www.jachthavenhuizen.nl/geschiedenis 
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Deze hoekrisaliet (hoofdtrappenhuis) bevat op de begane grond een rondboogopening, die 
toegang geeft tot een iets verhoogde portiek. De dubbele rollaag van de rondboog start op 
dubbele plaatjes beton. Vier omlopende treden overbruggen het niveauverschil tussen het 
maaiveld en het portiek. In deze portiek bevindt zich een vierdelige houten pui, voorzien van 
een deurstel met hoge zijlichten. De ongedeelde glaspanelen in de deuren en zijlichten zijn 
afgedekt door kruisende ijzeren siertralies, die op de kruisingen zijn voorzien van schijven. 
Links naast de deur bevindt zich de gedenksteen voor de bouw van de fabriek: ‘deze steen/ is 
op 21 mei 1955/ gelegd door/ JEANNE ANTOINETTE/ DU CROCQ/ oud 8 jaar’. Rechts is 
een natuurstenen plaat opgenomen met een verticale brievensleuf. Het trappenhuis wordt ver-
licht door twee hoge vensters met betonnen lateien, die stalen ramen bevatten. Op de penant 
daartussen bevindt zich een hoge vlaggenmast. Deze mast is origineel, zoals blijkt uit verge-
lijking met de bouwtekeningen. De lamp boven de rondboog is verdwenen bij plaatsing van 
een reclameplaat ‘Q-.Zone lasergame.  
 

  
Links: de voorgevel van het fabrieksgebouw, gezien vanaf de IJsselmeerstraat. 
Rechts: overhoeks aanzicht van de linkerzijgevel en voorgevel.  
 

  
Links: de gedenksteen voor de bouw van de fabriek, geplaatst naast de hoofdentree in het portiek van 
het hoofdtrappenhuis: ‘deze steen/ is op 21 mei 1955/ gelegd door/ JEANNE ANTOINETTE/ DU 
CROCQ/ oud 8 jaar’. 
Rechts: de ingemetselde natuursteenplaats met brievengleuf, geplaatst naast de hoofdentree in het 
portiek van het hoofdtrappenhuis.  
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Representatieve hoofdvorm & gevels: 
strenge geleding, pilasters, betonluifel en stalen vensters 

hijsdeur en hijsbalk

Huizen, fabriek Du Crocq (IJsselmeerstraat 314) cultuurhistorische verkenning  

- 34 - 
 

De tweede verdieping bevat een reeks gelijke stalen vensters, elk met draairaam en een vast 
deel. Ook alle genoemde vensters hebben raamdorpelstenen en betonnen lateien (wit beschil-
derd). 
Er is één afwijkende travee, waarin kozijnen met stalen hijsdeuren zijn opgenomen. Op de 
tweede verdieping heeft het kozijn een stalen hijsbalk, afgedekt door een zinken overkapping.  
 

  
Links: de toiletvensters op de eerste verdieping van de achtergevel, voorzien van stalen ramen met 
vallend bovenlicht.  
Rechts: de bovenzijde van de neggen van de toiletvensters zijn bekleed met baksteen.  
 

 
Overzicht van de eerste en tweede verdieping van de achtergevel van de fabrieksvleugel. De begane 
grond gaat schuil achter een eenlaags aanbouw.  
De begane grond en eerste verdieping van de achtergevel worden geleed door pilasters, die tevens de 
opleggingen van de stalen gebinten van het gestapeld staalskelet markeren. Op de tweede verdieping 
bevinden de pilasters zich aan de binnenzijde.  
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Links: een van de vensters op de eerste verdieping van de achtergevel, behorende bij een kantoorruim-
te. Al deze vensters hebben raamdorpelstenen en betonnen lateien. 
Rechts: de hijsdeur op de tweede verdieping van de achtergevel, voorzien van een stel hijsdeuren en 
een stalen hijsbalk met een zinken afdekking.  
 
De begane grond van de achtergevel is zichtbaar is de eenlaags aanbouw. Herkenbaar is een 
laadplatform (nu opgenomen in een vlakke vloer), dat toegankelijk is via grote stalen puien. 
Deze puien bevatten elk een stel magazijndeuren met zij- en bovenlichten. Eén travee heeft 
een afwijkende invulling, namelijk een vierdelig stalen raam. Ook de achtergevel had een 
betonnen luifel op uitkragende betonbalken. Vermoedelijk is deze luifel verdwenen of geheel 
opgenomen in de platdakconstructie van de aanbouw.  
 

  
 

Op de begane grond 
van de achtergevel 
bevinden zich puien 
met magazijndeuren, 
zij- en bovenlichten. 
Deze sloten aan op 
een laadplatform, dat 
nu opgenomen is in 
een verhoogde vloer 
van het tussenlid. 
Geheel links op de 
foto is een afwijkend 
venster herkenbaar, 
voorzien van een vier-
delig stalen raam. 
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Links: een van de stalen roedenramen op de begane grond van de voorgevel van het fabrieksgebouw, 
waarboven de betonnen luifel op uitkragende balken. De vensterbank bestaat uit raamdorpelstenen. 
Rechts: een van de stalen roedenramen op de eerste verdieping van de voorgevel. De vensterbanken 
bestaan uit raamdorpelstenen, de latei is van beton. Op deze foto zijn de forse pilasters duidelijk her-
kenbaar. Deze vormen dragers van de stalen gebinten.  
 
De rest van de gevel (fabrieksvleugel) wordt op de begane grond en eerste verdieping in ne-
gen traveeën geleed door middel van forse pilasters, afgedekt door betonplaatjes. De linker 
pilaster (hoekpilaster) is zwaarder uitgevoerd dan de overige pilasters, aangezien deze tevens 
de voet vormde voor een tweede vlaggenmast. De bakstenen pilasters zijn onderdeel van de 
hoofddraagconstructie, omdat hierin de stalen gebinten opgelegd zijn. Tussen de pilasters be-
vinden zich brede stalen roedenramen, alle met bakstenen borstweringen. Deze ramen zijn 
origineel. De begane grond van de linker travee bevat een open doorgang, vermoedelijk oor-
spronkelijk afsluitbaar door dichte stalen plaatdeuren. Boven de vensters en open doorgang op 
de begane grond bevindt zich een gewapend betonnen luifel, rustende op uitkragende balken. 
De tweede verdieping is blind.  
 

  
Links: de plint van de voorgevel, uitgevoerd in rode baksteen. Daarboven is de gevel opgetrokken uit 
gele strengperssteen. 
Rechts: een betonnen balk onder de luifel boven de vensters op de begane grond van de voorgevel.  
 
De linkerzijgevel is een drielaags kopgevel in gele strengperssteen, afgesloten door de beton-
nen overkraging van het dak. Het overstek is afgedekt door een recente boeilijst. De lage plint 
is uitgevoerd in rode baksteen. Op de eerste verdieping bevindt zich een lintvenster onder een 
betonnen latei, samengesteld uit drie stalen ramen met penanten van rode baksteen.  
 
De rechterzijgevel is een drielaags kopgevel in gele strengperssteen, die aansluit op de hogere 
hoekrisaliet in de voorgevel. Hij is voorzien van een betonnen deklijst. De lage plint bestaat 
uit rode baksteen.  
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Representatieve voorgevel trappenhuis:  
hoger opgetrokken borstwering met vlaggenmast

rondboog opening en smalle hoge vensters
gedenksteen eerste steenlegging
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Overzicht van het platte dak van het fabrieksgebouw van Du Crocq, gezien in de richting van het Oude 
Dorp.  
 

 
De borstwering om het platte dak van het hoofdtrappenhuis. Op deze foto valt te zien dat het platte 
dak ononderbroken doorloopt over beide bouwdelen, de fabrieksvleugel en het hoofdtrappenhuis.  
 
4.3. Gevels 
De voorgevel van het fabrieksgebouw is een drielaags langsgevel, waarin het hoofdtrappen-
huis zich aan de rechterzijde als een iets hogere hoekrisaliet manifesteert. De gevels zijn ge-
heel opgetrokken uit baksteen in halfsteensverband, de lage plint in rode baksteen en het op-
gaande werk in gele baksteen (holle strengperssteen). De gevels worden afgesloten door de 
betonnen overkraging van het dak, afgedekt door een recente boeilijst. De hogere borstwering 
van de hoekrisaliet heeft een betonnen deklijst.  
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4.5. Begane grond en hoofdtrappenhuis 
Ook de begane grond vertoont een duidelijke tweedeling in zijn opzet, namelijk de fabrieks-
vleugel en het hoofdtrappenhuis. En net zoals op alle andere bouwlagen manifesteert het 
hoofdtrappenhuis zich als een zelfstandige ruimte, zij het dat er in 1998 een koppeling heeft 
plaatsgevonden met de rest van het gebouw door middel van een grote rondboog in soortge-
lijk gele baksteen als de gevels.  
De fabrieksvleugel had verder een open doorgang naar het achterterrein.  
 

 
Gewijzigde toestand van de begane grond, volgens de bouwvergunning van 8 december 1998 (ge-
meente Huizen, bouwvergunningen doss. B.017516.05.04).  
 

  
Links: overzicht van het hoofdtrappenhuis, gezien van de steektrap tussen het tussenbordes en de eer-
ste verdieping. Onder de steektrap tussen de begane grond en het tussenbordes is de keldertrap te zien 
Rechts: overzicht van de overloop op de eerste verdieping, voorzien van een brandpui uit 1998.  
 
Het hoofdtrappenhuis is een drielaags ruimte, die grotendeels wordt ingenomen door de trap 
tussen de begane grond en de eerste verdieping. Er is sprake van een betonnen trap met een 
stalen leuning, voorzien van een royaal uitgevoerd tussenbordes tegen de voorgevel. De vloer 
van het tussenbordes heeft een podium, dat nu wordt gebruikt voor het tentoonstellen van ma-
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chine-onderdelen uit de fabriek van Du Crocq. Het trappenhuis wordt van de voorgevel ver-
licht door twee hoge stalen vensters. Onder de trap naar de eerste verdieping bevindt zich ook 
nog de open keldertrap, eveneens voorzien van een stalen leuning. De vloeren en treden van 
de trappen zijn bekleed met natuursteen. De wanden en het plafond zijn gepleisterd en gewit. 
Op de zijwanden zijn in 1963 grote muurschilderingen aangebracht, uitgevoerd door de inter-
nationaal bekende Hongaarse schilder Lajos Tscheligi.17 Jean Du Crocq jr heeft Tscheligi 
leren kennen tijdens een tentoonstelling van zijn werk in de kunsthandel Santee Landweer NV 
aan de Prinsengracht 608.18 Toen moet hij ook opdracht hebben verstrekt. Ook na levering 
van het werk moeten beide heren nog jarenlang contact met elkaar hebben onderhouden, zo 
bleek uit een mail van de familie Tscheligi.19  
 

  
Links: de hoge vensters in de voorgevel van het hoofdtrappenhuis.  
Rechts: de ingekaderde wandschildering op de begane grond van het hoofdtrappenhuis, vervaardigd 
door Lajos Tscheligi in 1963.  

 
17 Lajos Tscheligi is een Hongaars kunstenaar, geboren in Boedapest op 10 August 1913. Hij kreeg zijn eerste 
lessen van zijn vader, een kerkschilder en -restaurator. Zijn ouders konden voor hem geen artistieke opleiding 
bekostigen. Dus hij kon geen opleiding in die richting volgen. Desondanks werd zijn talent herkend door kunste-
naars zoals de professoren Illés Aladár Edvi en Oskar Glatz, die hem ondersteunden in de vorm van privélessen. 
Hij ontwikkelde zich in die periode van een naturalistisch tot een expressionist kunstenaar. In september 1943 
exposeerde hij voor het eerst op een tentoonstelling.  
Na een korte periode van krijgsgevangenschap in Rusland, keerde hij in 1945 terug naar Boedapest. Daar sloot 
hij zich aan bij een kunstenaarsgezelschap. In 1948 was hij met drie werken aanwezig op de Internationale Jaar-
beurs in Boedapest. Na zijn huwelijk met Agnes Csürös en de wens om een vast inkomen te verwerven, voelde 
hij zich genoodzaakt tot een studie landmeten. Daarna werkte hij als toezichthouder op diverse bouwwerkzaam-
heden in het Bükk-gebergte bij de stad Eger. In 1956 ontvluchtte hij Hongarije en vestigde zich in Chur (Zwit-
serland). Daar legde hij zich meer toe op zijn kunstenaarschap en ontwikkelde zich in de richting van het ‘vibra-
tionisme’ en de ‘metafysische abstractie’. Hij voelde zich sterk aangetrokken tot de filosofie van Rudolf Steiner. 
Bovendien was muziek een inspiratiebron voor zijn kunst. Zijn schilderijen kenmerken zich in die periode steeds 
vaker als abstracte schakelingen van kleurvlakken. Gaandeweg exposeerde hij steeds vaker in Zwitserland, ver-
volgens ook in Frankrijk en England. Medio jaren zestig verhuisde het gezin naar de VS met het doel te emigre-
ren, maar om te voorkomen dat zijn zoon zou worden opgeroepen voor de oorlog in Vietnam keerde hij terug 
naar Zwitserland. In Bern trad hij toe tot het ‘Gesellschaft Schweizerischer Maler, Bildhauer und Architekten’. 
Uiteindelijk verwierf hij in 1971 het Zwitserse staatsburgerschap. Zijn kunst werd steeds breder gewaardeerd, 
zodat hij steeds vaker werd gevraagd voor exposities. Wereldwijd. Op 13 juni 2003 overleed Lajos Tscheligi. 
Ontleend aan: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Lajos_Tscheligi&oldid=1026260650  
18 De Volkskrant, 26 oktober 1963 (www.delpher.nl). 
19 Mail van Ruslana Tschelegi, dd 10 augustus 2021. 
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Na een korte periode van krijgsgevangenschap in Rusland, keerde hij in 1945 terug naar Boedapest. Daar sloot hij zich aan bij een kunstenaarsgezelschap. In 1948 was hij met drie werken aanwezig op de Internationale Jaar-beurs in Boedapest. Na zijn huwelijk met Agnes Csürös en de wens om een vast inkomen te verwerven, voelde hij zich genoodzaakt tot een studie landmeten. Daarna werkte hij als toezichthouder op diverse bouwwerkzaam-heden in het Bükk-gebergte bij de stad Eger. In 1956 ontvluchtte hij Hongarije en vestigde zich in Chur (Zwit-serland). Daar legde hij zich meer toe op zijn kunstenaarschap en ontwikkelde zich in de richting van het ‘vibra-tionisme’ en de ‘metafysische abstractie’. Hij voelde zich sterk aangetrokken tot de filosofie van Rudolf Steiner. Bovendien was muziek een inspiratiebron voor zijn kunst. Zijn schilderijen kenmerken zich in die periode steeds vaker als abstracte schakelingen van kleurvlakken. Gaandeweg exposeerde hij steeds vaker in Zwitserland, ver-volgens ook in Frankrijk en England. Medio jaren zestig verhuisde het gezin naar de VS met het doel te emigre-ren, maar om te voorkomen dat zijn zoon zou worden opgeroepen voor de oorlog in Vietnam keerde hij terug naar Zwitserland. In Bern trad hij toe tot het ‘Gesellschaft Schweizerischer Maler, Bildhauer und Architekten’. Uiteindelijk verwierf hij in 1971 het Zwitserse staatsburgerschap. Zijn kunst werd steeds breder gewaardeerd, zodat hij steeds vaker werd gevraagd voor exposities. Wereldwijd. Op 13 juni 2003 overleed Lajos Tscheligi. Ontleend aan: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Lajos_Tscheligi&oldid=1026260650  18 De Volkskrant, 26 oktober 1963 (www.delpher.nl). 

19 Mail van Ruslana Tschelegi, dd 10 augustus 2021. 

Huizen, fabriek Du Crocq (IJsselmeerstraat 314) cultuurhistorische verkenning  

- 40 - 
 

  

  
Links: wandschildering op de tussenverdieping van het hoofdtrappenhuis van het entreegebouw, on-
dertekend en gedateerd door Lajos Tscheligi in 1963.  
Rechts: wandschildering op de tussenverdieping van het hoofdtrappenhuis van het entreegebouw, 
ondertekend en gedateerd door Lajos Tscheligi in 1963.  
 
Op de begane grond verbeeldt de muurschildering het plukken van bladeren in een oerwoud, 
samengesteld uit geabstraheerde kleurvlakken. Dit zou kunnen verwijzen naar de winning van 
producten voor de geur- en smaakstoffen. Op deze schildering is geen datering of onderteke-
ning te vinden. Opmerkelijk is het feit dat dit schilderij is ingekaderd door een omlijsting. Het 
moet dus niet worden uitgesloten dat de schildering is verkleind. Recent hebben enkele ‘aan-

Binnenruimte trappenhuis:
trappenhuis met hoge smalle vensters en stalen leuningen 
 muurschilderingen van internationaal erkende kunstenaar  

Lajos Tescheligi

Bouwhistorische verkenning 
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Renovatie Villa Allegonda van architect J.J.P. Oud terug naar oorspronkelijke staat te Katwijk aan Zee
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 Allegonda Appartementen te Katwijk voor de familie Hoek | 1 juli 2016

ontwerp impressie
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Transformatie & herbestemming \  Bollenschuur Sassenheim
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2.0   Bouwgeschiedenis

Deze beknopte bouwgeschiedenis is een samenvatting en interpretatie van het archiefonderzoek en bouwhistorisch onderzoek ter plekke. 
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Bestaande situatie
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Du Crocq, een tweede toekomst
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