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Geflouw 47

VOORWOORD

De 'Oude Rijkswerf" te Den Helder is een scheeprepar3tiewerf van de Marilll':. die in
eerste aanleg dalccrt uit hel begin van de 19de eeuw, ]n de Joop der lijd hebben talloze
uitbreidingen en aanpassingen plaatsgevonden, waardoor er nu een veelheid aan gebouwen
uil zeer vcrschillendc perioden op hCI terrcin staar.
Omdat de Marine recenl een nieuwc wcrf in gebruik genomcn heefl, ~ijn de gebouwen op
de "Oude Rijkswerf" leeg komen IC staan. HCI ligl nu in de bedoeling om een grool deel
van hel terrein en de gcbouwen af te Sloten aan de Gemct:nte Den Helder.
Op hel moment dal de Gemeente hellerrein en de bebouwing over zal nemen, staan er
grotete plannen op stapel. Deze plannen behelzen onder meer sloop van ccn aantal
gebouwen en hel plaatsen van nieuwbouw. Om een verantwoorde afweging lUSSen sloop
en behoud Ie kunnen maken. hebben Burgemeester & Wethouders van de Gemeenle Den
Helder aan Kamphuis, bureau voor flouwhistoric tC Delft en bur(au voor bouwhislorUch
ondcrzO&, J.A. I'(In der Hoeve tC UtreCht opdracht gegevcn tot een bouwhistorische
verkenning. Deze opdrachl behelst eveneens een viertal gebouwen op het terrein van de
Koninklijke Marine, een gedeelte van de Rijkswerf dat niCI zal worden afgestolen.
Voor deze bouwhistorjsçlle verkenning heeft een archiefonderzoek plaatsgevonden in het
archief van de Rijkswerf, de Gemeentelijk archieven en de Rijksarchieven. Gezien de
enorme hoeveelheid beschikbaar materiaal en de formulering van de opdracht Wi1S hel niet
mogelijk en lag het niet in de bedoeling om een uitpUilend onderzoek te verrichten.
Nieuemin ~ij n de voornaamstc bestekken. tekeningen en foto's bij het archiefonderwck
gevonden, mede dankzij de niet al1ateBde hulp van M. Bakker. Ook zijn wij veel dank
verschuldigd aan he! Instituut voor Maritieme Historie in Den Haag. Het archiefmateriaal
dat in het Centrale Arch ief Selecticdienst (CAS) te Winschoten berust. zal opeen laler
moment naar het Archief Rijkswerf of he! Algemeen Rijksarchief (A RA) Ie Den Haag
verhuizen. Inventarisnummers van dere stukken zijn diernengevoJge niet beschikbaar.
Hel archiefwerk is verricht door drs E. Vink. Dank~ij de gewaardeerde medewerking van
drs D. Koen van he! Rijksarchief in de Provincie Utrecht kon beschikt worden over nog
niel gecatalogiseerde tekeningen (~ie afb. 2).
De verkenningen van de gebouwen. de analyse van de bouwgeschiedenis aan de hand van
de archivalia en de bouwkundige kenmerken van de gebouwen ("bouwsporen") is geschied
door drs K. Emmens. M. Enderman. S.B. Frieling. ir J.A. van der Hoeve,
ir K. Holstein. ir J. Kamphuis. ir E. Orsel, ir H. Vlaardi ngerbT(lCk en ir L Wevers. Zij
~ijn ook verantwoordelijk voor de rapportage en de samenstelling van de rapponen.
Het onderhavige rappon van gebouw 47 is gemaakt door ir J. Kamphuis en
drs K. Emmens. Zonder nadere vcrmelding ~ijn de afbeeldingen. zowel fow's als tekeningen, afkomstig van Kamphuis, bureau voor flouwhisron'c of van bureau \l(}(Jr flouwhisIOrUch ondeTZnllk. J.A. mn der Hoeve.
J.A, van der Hoeve & J. Kamphuis .
Delf!, mei 1998
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GebQ/iW 47

BOUWGESCHlEDENlS

Het markante gebouw 47 van de Oude Rijkswerf deed oorspronkelijk d ienst als stoommachinegebouw bij bet Oude Dok (Oole I) (afb. 1-3 en 15). Het werd gebouwd in 1816 en
1817, ongeveer gelijktijdig met bet uÎtgraven van hel Oude Dok.' ) Het ontwerp was van
J. Slanken, die als initiatiefnemer verantwoordelijk was voor de inrichting en 5lnJCtuur
van hel terrein (afb. 1 urn 3). Het was ontworpen als een dubbel pomphuis: er kon zowel
walCr uit het droogdolt als water in het NatlC Dok worden gepompt: zie de beschrijving bij
afb. i.
Het hoge stoomgebouw stond in 1823 tussen twee kleine gebouwtjes in, daarvan gescheiden door small e open ruimten (afb. 15). De beide gebouwtjes deden dienst als steenkolenhok resp. als verbandkamer en bergplaal"l voor de brandspuit: ze hadden destijds de
gebouwnu mmers 20 en 22. VolgeflS ee n verbaal uit 1838 kreeg het gebouw dat als Lazaret
en brandspuithuis dienst deed (daarmee zal dus het oude nummer 22 zijn bedoeld) een
functie als opslagplaats van steenkolen voor de stoommachine.
Volgens datzelfde verbaal van 19 maart 1838 'ZOUden in dat jaar aan weerszijden van het
stoOmmachinegebouw twee bergplaatsen worden gebouwd. Het ene gebouwtje (gebouw A)
:wu voor de opslag van steenkool dienst gaan doen. het andere (gebouw Sl als opslag voor
een ·wlUl. loo7-"· s!oomketel ( .. '''''''rve .~roomkl!!el ). eefl'~<1sch~p ten ""hoeve v~n de
dokking of voor steenkolen (zie ook bij gebouw 28). Het heien voor gebouw A moest
rorgvuldig gebeuren. om geen schade aan te richlen aan het stoommachinegebouw.2!
Deze nieuwe bouwdelen A en B werden opgetrokken op de smalle ru imte russen gebouw
47 en de gebou.wtjcs 20 en 22 (afb. 15). Hierdoor onl"ltond een symmetrisch opgezet min
of meer U-vormig gebouw, bestaande uit het hoge gebouw 47, de aal1lienlijk lagere
aanbouwen A en S . en de laagste aanbouwen die oorspronkelijk de oude rtr3 . 20 en 22
vormden (afb. 16-21).
De' stoommachine bij het oude droge dok heeft uiteindelijk zo' n 40 jaar dienst gedaan.
De gelijktijdige verbouwing van he! Oude Dok en de nieuwbouw van het Nieuwe Dok.
was aanleiding om een nieuw pompgebouw op te richten. Dit gebouw rou beide dokken
gaan bedienen en werd daarom ongevee r halverwege beide dokken geplaatst: gebouw 56.
Daardoor verloor her oude 'stoommachinegebouw' (zoals gebouw 47 op dat moment werd
betiteld). omstreeks 1863 'lij n functie.')
Men dacht. zo blijkt uit de indices op de verbalen van het ministerie van Marine uit 1860,
aan een nicuwc functie voor gebouw 47 als bergplaats voor graan. waarin een stoommachine voor het malen van graan geplaatst kon worden.')
De plannen voor ce n dergelijke maalderij op stoomkracht zijn blijkbaar niet doorgegaan.
gezien het feit dat men in 1864 de begane grond van het oude "dokmachinegebouw'

I)

2)
3)

4)

AAW, overziet" beslekktu.
ARA. Gewoon VerbuJ·lfChi.f Marine. VefboJeo. 1»1: t838. t9 <Il.I..1.fl !Ir. SI.
ARA. G<woon Verbu.t·ucbÎcf o'inistcrie "lil Mari .... looi=. 3989. 1859.
ARA. G<...uon V.rbuJ·uchi.f miniSterie van Marine. looioes. 3<J92: 1860.2 JUIlÎ nr. Tl '"
14 juni IIf. ~.
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inrichtte lOt ijzermagazijn. In verband daarmee werd de sctlOorSteen afgebroken, ccn
boogopcning volgcmctseJd cn hct mctselwerk: hersteld,.!)
De bovenverdieping van hct stoomma<:hinegebouw werd bij dezelfde gelegenheid (in 1864
dus) aangepast, om te fungeren als graanbergplaats van de marinebakkcrij, vandaar de
nieuwe bijnaam 'graanpakhuis' ."
Volgens de plattegrond van 1883/1887 was in die tijd tevcns een bureau voor politie in
gebouw 47 gehuisvest. Waarschijnlijk: bevooo zich dit bureau niet in bet hogc stoomma<:hinegebouw zelf, maar in de aanbouw aan de noordzijdc.?)
In of omstreeks 1888 zijn de benedenlok:alen van het graanmagazijn eveneens tot graanhokk:en ten behoeve van de marinebakkerij ingericht. In verband met deze bestemming
werden drie deuropeningen en één raamopening dichtgemetseld. De bestaande indeling in
twee lokalen bleef gehandhaafd. [n de beide lokalen werden graanhokken gemaakt,
bestaande uit houten schotten, met in ieder hok een houten afvoerkoker naar de zolder. 1l
In 1939 Irn:eg hct oude stoommaehinegebouw, ondertussen betiteld als graanpakhuis,
wederom een aooere bestemming (afb. 4 en 5). Twee bestekken uit dat jaar vermelden het
maken van betonvloeren en -schotten in het zuidelijke deel van dc begane grond en op de
eerste en tweede verdieping van het graanpakhuis. Alle houten balklagen op de tweede
verdieping werden uitgebroken en vervangen door ijzeren. Alleen de zuidclijke helft van
de tweede verdieping bleef daarvoor gespaard. Op de verdiepingen werden gewapend
belOnnen gnanschouen aangebracht met ijzeren sch uiven. Zij kwamen in de plaats van de
houten schonen die aanwezig waren. Op een deel van de begane grond en op rolder
werden de houten schouen eveneens verwijderd. Zij werden echter niet door betonnen
schOlten vervangen. Hel bewUSte deel van de begane grond is als telefoollCt:ntrale ingericht. Bij deze gelegenheid werd de deuropening in de westgevel massief dichtgemetseld.'"
.
Bovendien werd in dat jaar de bergplaats aan de noordzijde omgevormd tot brandweergarage (afb. 6 cn 7). Ook werd aan de wesu:ijde tegen gebouw 47 een Unlaags aanbouw
gerealiseerd. waarvan de WCStllevel in het verlengde van de weslgevcls van de ouder
aanbouwen lag (afb. 8 en 15).
[n 1940 werd onder het graanpakhuis een betonnen schuilkelder aangebracht (afb. 10):
kennelijk: betreft het cen gefaseerde uitvoering van het ontwerp van afb. S_ En in 1943
werd ook: de houten kapconstruclie vervangen door een gewapend betOnnen kap: bovendien werd het betonnen 'voorportaal' legen de oostgevel aangebracht (afb. 10 en 15)'0).
Vermoedelijk zijn daarbij ook de betonnen banden als versterking (of korset) legen de
buitengevels aangebracht (afb. 13. 18 en 22).

~)

AAW. bt:sIt~ 186-1 .... begroriTIJ! VlO kosI ... ~K<ns hel inri<:bleD v~ n bel oude ilokmai:hlnegc_
bouw 101 ijunnaguijn. t864: ARA, G.:woo!, vtrb.1aJ-arctUef !lÛmSlen" vaD ~1:lri ... , Indices.

4004: t&6-l. 3 1 <lee. 111. J4 C1l 26 opril
6)

lil.

44.

AAW, be8mlÏ"i van lms!!:n voor bel inrichteD van bel \lilde dokmachinosebouw II)! graan.

bergplUl$. 1864.

8)
9)

NSM, tekenlngelW'Chicf. KM 41 IV. 2. Momenteel bevindl zicb ter pl;wsc v.... d<>:e awbouw
bel buidige IVJChWULs_ (Zie ook .Ib . 9.)
AAW. bcsIek 18U.
AAW. bestekken, 1939.

tOl

ARW. bezrekl:c". t942.

7)
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Oe beide aanbouwen aan de zuidzijde van het graanpakhuis werden in 1951 afgebroken.
ten behoeve van de aanleg van een kraanhaan langs Dok I (afb. 11, 1.5 en 22). De
aanbouwen aan de noordzijde van gebouw 47 werden in 1966 afgebroken, waarna het
huidige twee laags wachthuis werd gebouwd (afb. 12 en 13, 30-32 en 15).

In 1967 werd ook op de eerste en tweede verdieping van het voonTUllig graanpakhuis een
telefooncentrale ingericht (afb. 14) - op een deel van de begane grond was deze al sinds
1939 aanwezig. Hl In 1979 werd de centrale opnieuw gewijzigd.

De huidige afwerking mei cement van de vier buitengevels van gebouw 47, is ná
aangebnlcht (vergelijk alb . 22 meI 23-26).

11 )

ARW. Q(I. ich<ellldagboc kl:n . 1967.

1m
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BE$C HRJJ V1NG,

Een com plex gebo uw
Gebouw 47 besWI thans uil drie delen: hel hoge gebouw dal als de kern hel oorspronkelijke bouwvolume van gebouw 47 vormde, een westelijke aanbouwen hel WlIl:hthuis
tegen de noordzijde. De voormalige aanbouwen (afgebroken In 1951 en 1966) tegen de
~uid- en de noordzijde zijn uÎl oude afbeeldingen, bouwtekeningen en bestekken bekend
(afb. 15 en 1&-22).

Gebouw 47: be( oude graanpak huis
Het ra:hthoekige gebouw 47 is in 1816/1817 gebouwd als behuizing voor de stoommachine. die de pompen van hel Oude Dok of Ook I aandreef (afb. 1-3 en 15). Hel is een
van de meest markante gebouwen op de Oude Rijkswerf, niel alleen door zijn hoogte maar
ook door de ligging. Hel gebouw vorml namelijk het westelijke einde van de OOSt-wesl
gerichle middenas van hel complex. waarvan het Oude Dok en de oorspronkelijke lokatie
van de Zeedoksluis ook deel uitmaken. I:!)
Gebouw 47 is evenals hel voormalige Grool_Magll2ijn (dat i. verwo;rs( ;n de Tweede
Wereldoorlog) gebouwd naar ontwerp van J. Blanken en behoon 101 de oorspronkelijke
ClInet en bebouwing van de Oude Rijkswerf. Blanken hedt in beide gebouwen een sobere
neo-classicistische vormenwi toegepast, waarvoor de rondbogen als bovenbeeindigingen
van venster- el! deuropeningen kenmerkend zijn (afb, 16.20.21, en 23-25), Deze varlant
van h.el neo-claSSicisme werd omstreeks 1800 veel toegepast en wordt 'Rundbogenstil'
genoemd. Karakteristiek voor gebouw 47 is de grootte van de deur- en vcnsteropeningen:
die op de begane grond ~ijn het grootst. op de eerste verdieping zijn ze al een slag kleiner
en op de tweede verdieping ~ijn ze het kleinst.
Voor de bebouwing op h.el complex, die door L. Valk lussen 1824 en 1827 is gebouwd
(onder meer gebouw 1 en 4), is dezelfde stijl gekozen.
Oorspronkelijk was het stoomm.aehinegebouw een aan vier zijden vrijstaand gebouw (zie
afb. 15)Ul. In 1838 is aan de noord- en de zuidzijde de open ruimte russen twee andere
gebouwtjes en het stoommachinegebouw bebouwd - in 1951 (zuidzijde) en 1966 (noordzijdc) is deze bebouwing weer verwijderd en werd aan de noordzijde het wachthuis gerealiseerd. De westelij ke aanbouw is in 1939 aangebracht. De bouwmassa van de oude kern
van gebouw 47 is seden 1815/ 1816 in vorm niet gewijzigd. wel zijn bij herstellingen en
verbouwingen onderdelen in nieuwe materialen vervangen.

De afwerk ing van de buitengevels gaat thans schuil ach.ter een ruwe cementlaag, die na
1972 is aangebracht (zie afb. 23-26). Ondanks deze recente afwerking is de 'Rundbogen·

12)

(3)

De IoilW.rie is dus V<:r&djj~ n... g("bouw 4 bel Toremic. eb, Ik: lII)(I.dolijn tomlld~1IJ vu
d. noord'nljd as OVer bel. midden Vl n bel complex VOfDII (ric: bel rappon VilII ,oboow 4).
1/01&\,,,, de 'oouwtct<cnins'" ~j, 18 1j (afb. I.) wu .ûcb ICg<:n de noord,,,,,el ten WIboow leu
bchoev<: v1l1 de- sroomt<cICI llebbeq bcvtJndcn (.Ib. IS).
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Stil' nog grotendeels tichtbaar , met sluitstenen in de vonn van diamamkoppen. Ook de
plaru: natuurstenen waterlijsten die op oude afbeeldingen en bouwtekeningen ûchtbaar ûjn
(afb. 16 en 20 & 21), zijn voor een deel nog aanwezig. De verdwenen waterlijsten tijn
grotendeels ren slachlOffer gevallen aan het betonnen 'korset' dat in de Tweede Wereldoorlog (19437) aan de buitenzijde is aangebracht (afb. 14, 18 en 22). Na 1972 is dit
betonnen korset verwijderd. waarna de huidige ruwe cement-afwerking is aangebracht
(vergelijk afb, 22 mei 23-26).
Een aanral deur- en vensteropeningen is dichtgezet in 1864, toen het gebou w lOt graanpak·
huis werd ingericht. Ook tijdens de Tweede Wereldoorlog en bij hel aanbrengen van de
cement-afwerking zijn openingen dichtgezet. Daardoor heeft het gebouw een meer
gesloten karakter gekregen dan oorspronkelijk. Dil wordt nog benadrukt door de ruwe
cement-afwerking,
In de zuidgevel zijn op de begane grond drie sluitstenen aanwezig en een in het midden
onderbroken waterlijst (afb. 2), In de cemem-afwerking tekenen tich drie rondgesloten
openingen af, waarvan de middelste een deuropening is geweest. Deze oorspronkel ijke
openingen zijn al in 1838 dichtgezet. toen een (in 1951 afgebroken) aanbouw werd
gerealiseerd (zie afb. IS, 16, 19 en 20).
Aan de westzijde bevindt zich een betonnen 'voorportaaJ', zoals het op de bouwtekening
uit 1943 wordt genoemd (afb. 10 en IS ). De ze is in dat jaar aangebracht in samenhang
meI andere onderdelen die in betOn werden vernieuwd. ten behoeve van de inrichting tO(
schuilkelder. Ook hel huidige schilddak is van belOn en in 1943 aangebracht (afb, JO). De
dakkapellen die aan de OOSt- en de westzijde aanwezig waren zijn daarbij verwijderd,
Hel interieur heeft sedert de bouw een aantal ingrijpende wijzigingen ondergaan. Van
1815/ 1816 lOt 9mstreeks 1S63 was in het gebouw de stoommachine en de pompen voor
het Naru: Dok tn Dok I ondergebracht (afb. 1-3). Vervolgens in 1864 werd de begane
grond ingericht lOt ijzerrnllgazijn en de beide verdiepingen tot graanpakhuis, De bestaande
indeling van de begane grond en de eerste verdieping in twee ruimten bleef daarbij
gehandhaafd, ook wen omstreeks 1888 de begane grond evetteens voor graanopslag werd
ingericht. Wel zullen de verdiepingsvloeren in 1864 zijn aangepast, omdat de stoommachino!- en pompen_installatie door de oude vloeren heen waren aangebracht (ûe afb. 1-3),
In 193911940 vond een ingrijpende aanpassing plaats (afb. 4 cn 5). Oe houlen vloeren
werden uitgebroken en vervangen door belOnnen vloeren (zuidelijk deel van de begane
grond, gehele eerste en tweede verdieping) en een ijzeren vloerconstructie onder de
wldervcrdieping. Ook werd een schuilkelder aangebracht, die thans nog vrijwel geheel in
originele toeStand aanwe~ig is (afb. 36-38) bestaat. De begane grond werd deels als
telefooncentrale ingericht. De deuropening in de we~ugevel werd massief dichtgemetseld.
Na de Tweede Were ldoorlog zijn in 1966 en in 1979 w;j~igingen ui tgevoerd ten behoeve
\flIn de telefooncemrale (afb. 14). Hiervoor zijn geen noemenswaardige bouwkundige
aanpassingen uitgevoerd.

Oud~
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Vanaf 1838 vormde gebouw 47 een complelt van 4 bouwdelen: de oude kern uit
18 15/ 1816, de buitenste aanbouwen die in 1823 al bestonden en de tussengebouwen uit
1838 (alb. 15). Aan de westzijde lag de gevel van de oude kern niet zo westelijk als de
westgeve!s va n de aanbouwen. In 1939 is deze ru imte bebou wd met een ~énlaags
bouwdeel (alb. 8).
Oe strak gemetSelde bakstenen gevel bestaat uit twee hoelrrisalieten en een middenrisaliet
(alb. 2S en 28). In de risalieten bevonden zich de deuren, tussen de risalieten twee paren
vensters. Oe venster- en deuropen ingen zij n voorzien van een strekse boog. Op de
geprofileerde Iaoonlijst was een houten auiek ontworpen, die later weer is verwijderd. t<l
Het bouwdeel is voorzien van ee n plat-dak. Oe: architectuur kan omschreven worden als
streng neo-classic istisch.
In 1951 is een zuidelijke zijgevel aangebracht, nadat de zuide lijke aanbouwen van gebouw
47 waren afgebroken (afb. I1 en 15). Oe: beide deuren in de noordelijke hoelrrisaliet zijn
later deels dichtgezet en vervangen door ramen (vóór 1972 , alb . 22).
Het interieur van deze aanbouw stond niet in verbinding met gebouw 47 en met de
aanbouwe n, Het vormde dus een geheel afzonderlijk bouwdeel.

!:Iet wacht huis
Het huidige wachthuis is in 1966/]967 geoouwd, ter plaatse van de aanbou wen uit 1823
en 1838 (alb. 12. 13. 15 en 30·32). In deze aanbouwen bevond zich vermoedelijk al
seden 1883118$7 een politiepost. en vanaf 1939 ook een brandweergarage. in verband met
de lUssen 1825 en 1850 aangelegde Westerpoon.
Het wachthuis is twee bouwlagen hoog heeft een schilddak. Oe: gevels zijn zorgvul dig
gemetseld in Noors verband (afwisselend twee strekken en ~én kop). 'n Oe: dubbele
ramen zijn voorzien van bovenlichten. In de WCSt· en de noordgevel bevinden zich
toegangsdeuren.
Het interieur is sinds de bouw niet noemenswaardig gewijzigd.

14)

Den; alii<k Io:)n" up grcn cnt<d< fOIO ~oor. mav staat ....1 U/lgC8"""O
~;I

13)

op de bouwtcltoning

1943.

Er zijn meer 8ebou~n <lP de Oud. Rljb werf mOl dil m~l.erbaDd . /)I"ler meer gebou w 30.

34 en 50.
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WAARDERING

l) Stedebouwkundige waarde:
Gebouw 47 heeft een grote stedebouwkundige waarde , omdat lIel centrale deel deel
uitmaakt van de vroeg-l9de-eeuwse bebou wing, die de westelijke begrenzing van de
Oude Rijkswerf vormt (gebouw I. 29. 47, 52 en 60),
De oude kern van gebouw 47, het centrale bouwdeel. ligt op hel we.stelijke tillde van
de OOSH"'est gerichte middenas van de Oude Rijkswerf. Op deze as liggen ook hCI
Oude Dok en voorheen de Zeedoksluis . Bovendien lleeft het gebouw een ditccte
functionele band met zowel he! Natte ah hel Oude Dok. omdat zich hierin oorspronkelijk de stoommachine met de negen pompen bevond.
Deze oude kern heeFt een hoge stedebouwkundige waarde.
De westelijke aanbouwen het wachthuis hebben een geringe stedehou wkundige
waarde.

I

I

2) Art:hitectuur- en bouwhisl0risclle waarde:
De oude kern van gebouw 47 is het enige overgebleven voorbeeld op de Oude
Rijkswerf van de ' Rundbogenstil' wals die door 1. Blanken was ontworpen en die in
de latere gebouwen van 1... Valk werd nagevolgd.
De gevels zijn uitgevoerd in een sobere, neo-<:Iassicistische ' Rundbogenstil", die
karakteristiek is voor de vroeg 19de-ceuwse gebouwen op de Oude Rijkswerf. Bij
latere wijzigingen heeft men de bestaande stijlkenme rken gehandhaafd en gekopieerd.
Deze opzet is van architectuur-historisch belang.
[n de Tweede Wereldoorlog is deze oude kem lOt schuilplaats ingericht door een
betonnen ·korset'. betonvloeren, -cntr~ en -kap , waardoor het een ge!lloten uiterlijk
heeft gekregen. De ruwe cement-afwerking op de gevels is pas in de jaren ~estig
aangebracht nadat het betonskelet was verwijderd en benadrukt het gesloten karakter.
Hoewcl deze afwerking een wezenlijk onderdeel van de geschiedenis van het gebouw
uitmaakt. vervreemt zij liet gebouw van haar omgeving en moet een geringe architectuurhislOrische waarde aan de cement-afwerking worden toegekend.
De karakteristieke westelijke aanbouw in strenge neo-classicistische trant heeft enige
architectuurhistorische waarde.
~iet wachthuis heeft ondanks het zorgvuldige metselverband ee n geringe architcctuurhistorische waarde.
3) Historische waarde:
De oude kern van gebouw 47 is ~én van de twee gebouwen die nog door J. Blanken
zijn ontworpen en is thans. na de verwoesting vao het andere gebouw in de Tweede
Wereldoorlog. het oudste gebouw van de Oude Rijkswerf. Deze kern heeft een hoge
historische waarde.
De westelijke aanbouwen het wachthuis zijn latere toevoegingen en hebben een
geringe historische waarde.
4) Gaafheid:
Het verwijderen van de stoommachine met de negen pompen en het dichtzetten van
veel deur- en vensteropeningen omstreeks 1864 en de verbunkering van de oude kern
van gebouw 47 tijdens de Tweede Wereldoorlog. betekende een sterke aantaSting van

Oude Rijk.f....erf, Den Helder
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het oorspronkelijke interieur. Het e~terieur bevat echter, ondanks de cc:mempleistering,
oog vee! onderdelen uit de oorspronkelijke bouwtijd, zoals de natuursteenomlijstingen
van de vcnsters.
De westelijke aanbouwen het wachthuis hebben nauwelijk.s wijzigingen ondergaan.

De oude kern van gcbou w 47 heeft ten hoge monumcOlalc waarde; de westelijke aanbouw
en het wachthuis hebben een geringe monumentale waarde.

ADVIES:

• Behoud van de bouwmassa van de oude kern van gebouw 47.
• Overwogen kan worden om de oude kern weer als vrijstaand gebouw te realiseren.
• Herstel van de oorspronkelijke toestand van de gevel, door he! verwijderen van de
ruwe cement-afwerking en inboeten van de gevel: het opnieuw openen van deur- en
vensteropeningen.
• Behoud van de nog vrijwel geheel intacte schuilkelders onder de begane grond .

•

•
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Bouwtekeningen van gebouw 47 van 20 februari .815. van J. Blanken Jansz.

P/aJltgrolld, opstand til projieltuJdngen \Ioor UI! gebouw, pompput. walcrkidingen tll.l. tot huisvuting tn b~tgiflgtn uner dubbeId o,wrlunde SloommochiM
en niellW m«anisnu! voor negen pompen tor den dienst der Droogt Dokken van
het Nieuwe Diep, 1815,
Hel pomphuis was "dubbeid werkend" omdat men zowel het droge dok (Dol: I)
kon leegpompen als hel niveau lIao het Natte Dok kon verhogen.
Merkwaardig is dal dil gebouw in Rijnlandse voeten is gerekend; kennelijk heeft
Blanken zich bewust van het door Napoleon ingevoerde metrieke stelsel willen
afwenden (1 Rijnlandse voel '"' 31,39 cm)
_ In figuur J zijn de fundamenten van hel gebouw getekend. De onderkant van de
fundering van de pomppUI ligt ca 11 meter oruler het loopvlak:. Hct gedeelte van
de stoommachine en de warmwaterketcl is aanmerkelljk minder diep gefundeerd:
op de planegrond is het roosterwerk van balken getekend, die op de heipalen
liggen.
_ In figuur 11 is de plauegrond van de begane grond getekend: hel gebouw is in
lwee rec::hlhoekige ruimten opgedeeld. Oe onderste ruimte bevat de pompput met
drie grote en zes kleine pompen; de bovenste (noordelijke) ruimte bevat de
stoom mach ine. Met een dunne lijn is het gebouwtje voor de wall:rwaterketel
getekend.
- In figuur lil is de architectuur getekend. Het gebouw van drie bouwlagen is in
een neo-classicistische 'Rundbogenslil' opgetrokken. De gevels zijn voon:ien van
rond beEindigde vensler- en deuropeningen , die op hogere verdiepingen kleiner
worden. Opvallend is dal de middenas twee blinde vensters heeft: achter dett
blinde vensters bevond zich draagmuur (i).
_ [n figuur !lil is de dwarsdoorsnede getekend. Oe "draagmuur" (i) blijkt een
spaarboogconstructie te hebben. De "grote kenterbalk " E brengt via "kenterraden" D D de twee "kleine kemerbalken" F & F in beweging. Dett balken
bedienen de pompen A, a. a, 8, b & b. De C serie van de pompen worden
bedient door drie kenterbalken G & H. Oett balken zijn via stangen aan de
Io:enterbalken E & F verbonden. Via hel riool rechtsondcr kon het water uit het
droogdok worden gepompt lWlI" de 'Binnenhaven" ( ~ Afsluilingskanaal); het
dool naar de uitmonding is linl:sboven aangegeven. Hel was de bedoeling dat CT
"timmerdokken" op het terrein wuden worden gebouwd. Via hel middelste
kanaal rechts kon dit nog te realiseren dok drooggepompt worden .
Ook kon men het wateroppervlak van het Natte Dok verhogen: daarvoor was de
inlaat linksonder en het lWlI" het Natte Dok leidende riool re::htsboven getekend.
- In figuur V is de Icngte-doorsncde getekend. Geheel links bevindt zieh de IJ
meter diepe pompput, waarin negen pompen waren olldergebracht. Via hevels ,
"kenterbalken" genaamd. werden de pompen aangedreven door een stoomketel.
De sloomketel (A') drijft hoofdkenterbalk E) aan, die op zijn beun via stangcn en
kenterwielen de hulpkenterbalken F, G & H aandrijft. Door middel van Stangen
worden de pompzuigers bediend.
.
Geheel rechts op de doorsnede is in een aanbouw de warmwaterketcl geplaatst.
(zie afb. 3). (Herkomst: ARA, WCAP inv.nr. 2688)
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AIb.2 Bouwtekeningen ~an gebouw 47. datering onhekend (IBIS?). Ten opzichte van
18JS (afb. I) tijn er weinig veT5Cbillcn, alleen tie vorm van de noordelijk ..
aanbouw met de warmwatcrkctcJ is anders en de liggi ng van de riolen is icts
ge wijzigd. Ook t ijn de in de dwarsdoorsnede de sleuven voor de afsluitende
schotten in de riolen gete kend . (zie ook afb. J). (Herkomst; Rijl<sarchief In d~
provincie Utrecht . niei gecatalogiseerd) .

Gebouw 47
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Afb. 3 Bouwtekening van gebouw 41 met een doorsnede over het droogdok. datering
onbekend (1815?). Aanzicht van de oostgevel en het Oude Dok met de helling.
Op elke bouwlaag bevinden zich drie veru;ter- of deuropeningen. De middelste
daarvan op de begane grond en de eerste verdieping waren echter een schijndeur
en schünvemter, omdat zich hier de scheidingsmuur bevond. De aanbouw met de
warmwaterketel is voon:ien van een plat-dak (zie ook afb. 2) en bevindt zich aan
de noordzijde.
Niet duidelijk is of de links en rechts van he! dok getekende halfronde bolwerken
de uitmondingen bevanen laten bevallen voor het water dat in het Natie dok
gepompt kon worden .
(Herkomst: ARA , MT$H inv.nr. 1026)
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Atb. 4 Bouwtekening van gebouw 47 uit 17 juni 1937, vermoedelijk de bestaande
tcIC$laDd. De stoommachine en de pompcn l:ijn verwijderd en het is in l:' n geheel
in gebruik als gl'1l3.npakhuis. Maar overige", is het gebouw ten opzichte van 181S
nauwelijks gewijzigd, vermoedelijk zijn alleen de houtên vloeren (enkelvoudige
balklagen) over de gehele oppervlakte aangelegd. Ook is de vermoedelijk
originele houten kapcoll'itructie ~ichtbaar. voorzien van ccn dekbalkgebim en
A·spant. (lierkomsI; Archief Rijkswerf, inv.nr. 47.()()2. 596)
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Afb. 5 Bouwtekening uit 1939/L94O van gebouw 47, nieuwe toestand. De houten vlot::ren
worden vervangen door betonnen vloeren en er wordt een kelder met schuilplaatsen onder het gebouw aangebracht.
Ook de trappen op de verdieping werden gewijzigd. al bleven ze op dezelfde
plaats in het gebouw. Bovendien WQrdt een groot aaotal vensters dichtgezc:t. Dit
plan is (gedeeltelijk) gerealiseerd; in 1943 blijkt de zuidelijke schuilplaats
ingericht te zijn (zie afb. 10).
(Herkomst: Archief Rijkswerf. inv.nr. 47-003. 597)
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Afb. 6 Bouwtekening uil 1937 van het gereedschapsmagazijn uit 1838 tegen de noordzijde van gebouw 47, bestaande toestand. Het eenvoudige gebouw is met standvin·
ken in twee beuken verdeeld. Ook de kap heeft een eenvoudige constructie.
(Herkomst: Archief Rijkswerf. inv.nr. 47-010, 1542)
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Afb. 7 Bouwtekening uit 1939 van de noordelijke aanbouw tegen gebouw 47: ombouw
tOt brandweergarage. Hienoe wordt een vcn:n er aan de westzijde vergroot tot
dubbele deur en de ruimte heringedeeld. De standvinken blijven behouden.
(Herkomst: Archief Rijkswcrf, inv.nr. 47-007. 646)
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Afb. 8 Bouwtekening uit 1939 van de éénlaag5 aanbouw aan de westtijde van gebouw
47. Deze aanbouw bestaat ui! een geme~elde gevel meI twee hoekrisalieten en
een midd~nrisaliel , waarin zich deuren bevinden. Tussen de risaHeteo bevinden
zi"h vensterpareo. De gevel word! bekroond door een houten attiek, waarachter
zich het platte dok bevindt. Opvalle nd is de vermelding "Du itsche W~rfpolitie' in
Un van de ruimICn ; kennelijk is de bouwtekening tijdens de Tweede Wereldoorlog ook door de bezetter gebruikt. (Herkomst: Archief Rijkswerf. inv. nr. 47-004.
598)
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Afb.9 Bouwtekening uit 1941
buitenste noordelijke aanbouw, naast de bralldweergarage (zie afb. 7). In dit gebouwtje uit ca. 1823 zetelde in 1941 de werfpolitie, een situatie die kan teruggaan tot ca. 1883/1887. De indeling van het
gebouw wordt enigszins gewijzigd, waarbij een deur cn een venster in de
noordgevel van plaats verwisselen. (Hen:omst: RdMz)
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Afb. IQ Bouwtekening uil 1943 van gebouw 47. Tegen de oostgevel wordt op de begane
grond een betonnen 'voorportaal" gebouwd. De houten kap wordt vervangen door
een betonnen constroc::tie en nogmaals een aantal vensters dichtgezet (zie afb . 5),
waardoor het hele gebouw 'verbunkerd' is. Alhoewel niet afleesbaar op de
bouwtekening. zal ook het betonnen 'korset' aan het e~ tefieur vermoedelijk in
deze tijd zijn aangebracht (zie 22). (Herkomst: Archief Rijkswerf, inv.nr. 47006. 600)
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A.fb. 11 Bouwtekening van de we5!elijke aanbouw uit 195 1. Nadat de tuidelijke aanbouwen van ~dIOUW 47 !en behoeve van een nieuwe kraanbaan waren afgebroken
(zie 22), moest de wes!elijke aanbouw een eigen roidgevel krijgen. Deze gevel
werd in hel verlengde van de zuidgevel van ,ebouw 47 aangeJeld. DaaJ'toe werd
etn rondveru;ter in de westgeveJ dichtgezet en in de nieuwe tuid,evel aangebracht. (Herkomst: Archief Rijlcswerf, inv.l\l'. 47-055, 1392)
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Atb. 12 Boowtekening uit 1966 van de noordelijke aanbouw. De oude brandweergarage
en bureau van de werfpolitie werd afgebroken en ter plaarse van dere aanbouw
werd een nieuw waçhlhuis gebouwd.
Dit gebouw is Iwee bouwlagen hoog en wordt gedekt door een schilddak. Evenals
de voorgangers Staal dil gebouw niet in verbinding met hel graanpakhuis noch de
westelijke aanbouw.
Overigens is dit de eerste bouwtekening waarop hel bclOnnen ' korsel' van
gebouw 47 is aangegeven.
(Herkomst: RdMz, [nv.nr. MBK-43. 2552)
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Atb. 13 Bouwtekening uit 1967 van het nieuwe wachthuis. Tcn opzichte van het plan uit
1967 is de interieur-indeling iets gewijzigd. (Herkomst: Arthief Rijkswerf,
inv.nr. MBK 47-062, 2552)
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Afb. 14 Bouwtekening uit 1960 of 1968 van gebouw 47. Ten behoeve van de uitbreiding
van de telefOOllCentraJe werd het interieur gewijzigd. Later zal in [967 nog een
zitje en een keuken op de eerste verdieping gerealiseerd. (Herkomst: Archief
Rijkswerf. inv.nr. 47-051. 27 17)
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A.fb. IS Schetsmatige ontwikkeling van de plattegrond van 1815fl816 tot en met 1966. In
181511816 was de oude kern van gebouw 47 een vrijstaand gebouw met aan de
noordzijde een aanbouw voor de warmwaterketel. Omstreeks 1823 VtlTee'l ten
noorden en ten zuiden van de kern een vrijstaand gebouwtje. In 1838 werd de
open ruimte tussen deze: gebouwtjes en de oude kern bebouwd: hierdoor ontstond
ee n min of meer U-vormige plattegrond. In 1939 vulde de westelijke aanbouw de
ruimte IlISSen de weSigevel van de oude kern en van de aanbouwen op: er
ontstond een rechthoekige plauegroncl. In 1943 werd de oostelijke toegang van
een betonnen portaal voon:ien. In 195\ werden de zuidelijke aanbouwen afgebroken. gevolgd door de noordelijke aanbouwen in 1966. Het huidige wachthuis aan
de noordzijde werd in 1966 gebouwd.
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Atb. [6 Aanzietlt van de oosttijde van gebouw 47 vóór 1939. Het drie bouwlagen hoge
middendeel vormt de eers!e kern van gebouw 47 uh 1815/1 816. De beide laags!e
aanbouwen met schilddak uiterst links en ui!er!lt rechts. zijn vermoedelijk
omstreeks 1823 gebouwd. De iets hogere aanbouwen tussen deze uiters!e
aanbouwen en de oude kern zijn in 1838 aangebracht. In 1951 zijn de beide
zuidelijke aanbouwen afgebroken voor een nieuwe kraanbaan langs het Oude Dok
(zie 22). De beide noordelijke aanbouwen zijn afgebroken in [966 voor de
nieuwbouw van het wach thuis (afb. 12). (Herkomst: Archief Rijkswerf)
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Afb. [7 De oostzijde van de beide noordelijke aanbouwen vóór 1939. Links is de.
oorspronkelijke uitmonstering van de oude kern van gebouw 47 z.icluhaar. De
aanbouw tegen deze kern is in 1838 gebouwd tussen de kern en de rtthlSe
aanbouw uit ca. 1823. In 1939 werd de hogere aanbouw verbouwd tot braooweergarage (zie afb. 7). (Herkomst: Instituut voor Maritieme Historie)
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Atb . 18 De oosttijde van de oude kern (deels) van gebou w 47 en de beide IlOOr&lij ke
aanbouwen , kon vóór 1966. Tegen de oude kern is he! bewonen 'korset'
zichtbaar . dat in de T weede Wereldoorlog (\943?) ui :tijll aangebracht . Hel
betonnen 'voorportaal' tegen de begane grond is met zekerheid in 1943 gerealiseerd (atb. JO). De hoge aanbouw' toom de in 1939 aa ngebracht hoge deur voor
de bl'1llld~rgarage (afb . 7). De lage aanbouw is niet gewijzigd . De beide
aanbouwen werden in 1966 afgebroken voor de nieuwbouw van hel wachthuis
(afb. 12). (HcrkollL'it: Archief Rijkswer!)
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Afb. 19 De westzijde van de oude kern (deels) van gebouw 47 en de beide zuidelijke
aanbouwen. Deze fOIO is te dateren vóór 1908, omdat gebouw 56 op de achlergrond nog is uitgeruSt met een schoorsteen, die in dat jaar verdwenen is toen
electrische pompen werden aangebrachl. De oude kern van gebouw 47 uit
1815/ 1816 bezit nog de oorspronkelijke uitmonsteri ng. De laagsle aanbouw
uiterst rechlS is omstreeks 1823 gebouwd en de ielS hogere aanbouw in 1838. De
westgevels van de aanbouwen bevinden z ich verder westelijk dan de westgevel
van de oude kern. De beide aanbouwen zijn in 1951 afgebroke n. (Herkomst:
Instituut voor Maritieme Historie)
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Afb. 20 Aanzicht vanuit het zuidwesten van het complexe gebouw 47. De oude kern bezit
nog de oude uitmonstering. Het afslu itingskanaal heeft ter plaatse van het oude
Pomphuis een baksteni!n beschoeiing waarin de uitlaat van het pompwater is
aangebracht.
De brug bij de Wes!erpoon is nog de draaibrug (aangebracht in 1880 en vervangen in 1967). (Herkomst: Instituut voor Marilieme Histor ie)
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Afb. 21 Aanzicht van de westzijde van de oude kern en de noordelijke aanbouwen. RechT
in de as van het Pompgebouw ligt de Zeesluis. Ten opzichte van afb. 20 zijn er
geen wijzigingen. (Herkomst: Inslituut V<KX Maritieme H i~tor ie)
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Afb. 22 Gebouw 47 vanuit het westen in 1972. De oude kern van gebouw 47 is voorzien
van een betonnen 'korset'. dat in de Tw~ Wereldoorlog zal zijn aangebrachl;
nadien is het verwijderd en werd de huidige ruwe cement-afwerking aangebracht.
Op de voorgrond tegen de oude kern is de westelijke aanbouw uit 1939 zichtbaar.
Het twee bouwlagen hoge wachlhuis links is in 1966 gebouwd. Ter pl aatse van
de kraanbaan rechts bevonden zich tot 1951 de zuidelijke aanbouwen. (Herkomst:
Instituut voor Maritieme Historie)
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Afb. 23 De ooslgevel van gebouw 47. H~l
oude kern) dateert uh 1815/ 1816
en is 11\ 'Rundbogcns1il' gebouwd.
ruwe cement-afwerking IS na 1972
aangebracht. nadat het belonr>en 'koac!' . dat tijden! de Tweede Wereldoorlog
wIlS aangebracht, was verwijderd (vergelijk atb 22). Hel b.eIQnoen 'voorportaal'
op de begane grond cn hel betonnen dak lijn in 194) aangebracht. toen hel
gebouw VOOT een grOOt deel wcrd vctbunkcrd. Reclus is het baksLenom wachlh~is
uil 1%6 zietltbaar.
Afb . 24 De l.uidgevcl van gebouw 47. Ol\danks de ruwe oemClllafwerklng. aangcbraclu na
1972. zijn delen van de oorspronkelijke uitmnmtcring Uil 181511816 in 'Rundbageosti!' in hef zicht gebleven. De gevel beUt op de drie bouwlagen elk drie
halfrond gesloten vcnslcr- en deuropeningen . Deze openingen 'Lijn op de hogere
verdiepingen s~eeds kleiner. De boge11 worden bekroond door natuurstenen
sluits~cncn rne~ diamantkoppctl , Verder wordt de gevcl geleed door p!atIC
natuurstenen waterl ijsten, die voor een deell.ijn verdwt!le11 (vergelijk ath. 20).
De openingen van de begane grond zijn in 1838 dichlgezet. \Qt!n Cl.:n aanbouw
wcrd aangebracht: dcze aanbouw i~ in 1951 verwijderd ~oor de nieuwe kraanbaan
lang~ Ook L Het betonnen dak is in 1943 aangebracht
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Afb. 25 De we.\lgevel van gebouw 47, de westel ijke aanbouw en hel wachlhul\. Hel hoge
bouwdeel uil 1815/1 8 16 in 'RundbogcfUlil' h~fl een deel van de oorspronkelijke
uitmonstering behouden (zie afb. 24). In 1939 is tegen de we51gevcl van dil
bouwdeel cen lage aanbouw gcmclwld. in een sobere ne(K"lassiciSlische tram
{afb. S). Hel hoge re bakstenen wachthuis aan de noord1.ijrie van hel hoogste
bouwdeel;s in 1966 gebouwd (afb. 12 en IJl
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"tb 2b De wC.!lgevcl van gebouw 47, de oude kern . In deze ycnsteropcning (eeme
verd ieping. m~c~t rechtst venster). IJ de dikte van de muren van dit gebouw goed
waarneembaar Ook de natuurstenen sluitsteen van de halrronde bovenbcëindiging
~lcekl diep in de opening dom Ot: boogaall~.el Is voclr lien van (';en natuurstenen
band. die oorspronkelij k als plaue WlI lcrlijsl over de gevel was doorgezct (zie
afb. 19 &. liJ Vermoedelijk lijn grote delen van den: waterlijsten verwijderd
tocn in de Tweede Werel doorlog hel betonnen 'kon.ct' werd aangebl'2l:ht (,.ic alb .

22)
Atb. 27 Iklal! Yin atb . l6. Hel kOlijn van de vens~r~ yolgt het halfrond<! verloop van de
oovcnbet uldigllig van de vensleropcningcn. 1)" haltroooe deel IS samc"leslcld Uil
drie geOOgen delen. dil: met een deuvel :á jn verhorodcn.
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Atb. 28

Ik 71)rgvuldig gcme~lde bakstenen gevel
beSlaat
twee hoekrl\alieten en een middclU'i:laliel. Oorspronkelijk. Deyonden
zl~h In de rl5llliclCn deuropeningen en in de tUS!.l':uliggende muurvlakken vensters.
In de linker Iloekrisaliel ~ijn de deuren vervangen door vensters en daartoe deels
dichtgemetseld. De geprofileerde kroonlijst werd volgens de bouwtt:keningcn
OOl"lpronkclijk bekroond door een houten alliek ('Zie afb. 8). De aanbouw i~
voorzien van ecn plat-dak .

Atb. 29 Dctail van de westelijke aanbouw (l.ic atb. 28). In de noordelijke maltel (hier
afgern.dd) en in de 7.uidgevel uil 1951 (zie afb. 11) bevindt 'tich een rOndvcnslcr,
mCI OIJderin dl: opening cen naluurMeenblok met watergoot en tuilje.
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Mb. ]0 Oe n.lIlrdgevel van hel wachlhuis uit 1966 (afb. 12 en \3). Oe gevel as decoratief
in str~k Noords verband gemelSCJd: 3fwissclend Iwee slre~ ken en één kop in elke
Jaag . De brede vCIl~lers in de vier Ir/lwdn bc.sllllln uit 2,,2 ramen. waarvan de
bovenile geopend kunnen wurden . r.>e toegang in de Iweede Iravee be~la.at uil een
'mclkmeisj<:': de deur wllJdt gel1ankcerd door twee smalle vellSlCn en ~kroond
door drie bovenlichlen lil deLCl fdc opat . 0e7.Cl travee is op de kap voor/_ien van
een d~kkalld .
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Afb . 32 De we.stgeve! en luidgevel van h~l wachthu is (afb. !2 on 13). Oe westgcvcl heeft
in prillCipe ~cn Op/.cl identiek aan de noord· en ooslgcvel~. Op de begane grund
~v i ndl lich echler een tweede IOegang. De luidgevel bevindt I.ich boven de
westelij ke aanbuuw en is yourûcn vin een venster.
Atb. J) Oe begane grond van gebouw 47, de oude kern . Op de begane grond bevindt l lCh
dele stalen deur als toegang lOl hel 'voorpurUlitI' . Del.c deur I~ vermoedelijk al in
I'MO alugellrad u . gellen de up de bouwtekening Uil dal jaar getekende deuren
(alb. 5). KCl1l1dijk is hel halfronde bovcnhclu Van binl~n mei ten sliIlcn plaa t
gedicht. LOo:II lOl 1943 hel 'YOOfponaal' werd gcreahsccrd (afb 10).

A!b . ) 4 De begane grond van gebouw 47 . H~t ' voorportaal' IS in 194) aall (je oosalJ(je
van de oude k.ern aangebracht, waarin de beveiligde toegangen lOl dil houwdccl
lijn opgenomen lafb. 10). Links is hel In de ruimte uitgcboowde ingaligspoortallJ
7.ichtbaar. Oe gl!OpClllle stalen deur rechts I~idt naar de ollde kern van gebouw
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Alb. 35 1)0: bcgal1l: grond van gebouw 47. Ot: I.uiddijke deuropening in de O(lSlgcvc! III:efl
de oorspronkelij~e roedenverdeling van hel halfmrnlc bovenlicht uit 18 1511816
behouden (vergelijk mei atb. 4)
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Afb. 36 0.: 'l<:l\ullkeldcr undcr gebouw 47 I t ~Il vluchl!(allg naar de westelijke
aanbouw uit 1939 (komt in de huidi ge ~eukell Uil)
Alb. 37 In de o;chuilkcldcf VJlIl gebouw 47 " hel pr ivaal lI\.g .nla<.:l .

.-

I .. de schuilkelder ~an gebouw 47 is het
nug volledig ~allwelig .

lucht"erver.~ingsslcl.'lel

(hier me! pomp)

Arb . 39 Op tie eemt: verdieping van gebouw 47 hebben [Ic vensters stalen schui fdcu!"t:ll.
Uin de openingen sch.:rfvnJ !l: maken.

