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Quick-scan Heemskerk 
 
Aanleiding 
In september 2018 is door de Heemstichting, de Heemskerkse organisatie die zorg draagt 
voor het behoud van het cultureel en archeologisch erfgoed in Heemskerk, een aanvraag 
ingediend bij de gemeente Heemskerk om aan drie gebouwen een gemeentelijke 
monumentenstatus toe te kennen; het betreft het Piet Blom Gebouw aan de Merel 205-415, 
het kantoor Winterkoning 4 en het pand Winterkoning 2. Tevens vestigde Abel Blom, de 
zoon van Piet Blom, in augustus 2018 met een brief aan het college van B&W, de aandacht 
op het waardevolle en markante kantoor Winterkoning 4 gezien de vergunningsaanvraag 
voor nieuwbouw op deze locatie. 
In deze quick-scan worden de verschillende cultuurhistorische argumenten benoemd om het 
Piet Blom Gebouw en het naastgelegen kantoor Winterkoning 4 daadwerkelijk tot 
gemeentelijke monumenten aan te wijzen. Beide gebouwen zijn in de jaren 1990 ontworpen 
door Piet Blom (met medewerking van Hans van der Eijk Architecten) en vormen een 
karakteristiek en herkenbaar ensemble. Hoewel de tot woningen verbouwde showroom 
Baderie aan de Winterkoning 2 ook is voorgedragen voor bescherming tot monument, 
blijken daar bij nader inzien niet voldoende argumenten voor te zijn. 
 
Opdrachtsituatie 
Het Piet Blom Gebouw (Het Bolwerk) is van oorsprong een kantoorgebouw. Het pand werd 
in 1991-1993 ontworpen door Piet Blom en Hans van der Eijk Architecten en gebouwd in 
opdracht van het Gasbedrijf Midden Kennemerland. De toenmalige directeur van het 
Gasbedrijf dhr. Gerard Huiting, speelde een belangrijke rol in de architectenkeuze en bij de 
totstandkoming van het ontwerp. Na 10 jaar, rond de eeuwwisseling, verliet het Gasbedrijf 
het pand in Heemskerk vanwege een fusie met Eneco.  
In 2004-2006 werd het gebouw verbouwd en uitgebreid in opdracht van Pré Wonen, de 
nieuwe eigenaar van het pand. De uitbreiding met een passend volume geschiedde door 
Abel Blom/Beltman Architecten. Op de begane grond van het bestaande gebouw zijn toen 
19 bedrijfsunits gerealiseerd en in de uitbreiding 14 woningen over twee bouwlagen.  
Het naastgelegen bedrijfspand Winterkoning 4 is in 1992-1993 ontworpen door Piet Blom en 
is gebouwd in opdracht van Gasservice Kennemerland dat onder leiding stond van dhr. Theo 
de Boer. Sinds 2015 is het hoofdkantoor van Gasservice verhuisd naar Velserbroek en staat 
het pand leeg.  
Beide gebouwen zijn afzonderlijke opdrachten en bouwprojecten geweest. Ze zijn 
verschillend qua functie en qua maat, maar qua bouwstijl zijn ze overduidelijk aan elkaar 
gerelateerd. Het handschrift van Piet Blom is bij alle twee de panden heel herkenbaar. De 
relatie tussen beide gebouwen komt voort uit het feit dat het werk van beide organisaties in 
elkaars verlengde lag. De beide Gasbedrijven hebben de panden inmiddels verlaten maar de 
gebouwen vormen nog steeds een duidelijk ensemble. 
Bij het ontwerp voor de voormalige showroom de Baderie aan de Winterkoning 2 was Piet 
Blom betrokken in die zin dat hij de bestaande plantekening bijwerkte, zodat het pand 
stedenbouwkundig beter aansloot. Zo werden bijvoorbeeld door hem de vierkante hoeken 
van het gebouw gewijzigd in stompe hoeken. Het werd in 1992 in opdracht van A.C. Kuilman 
gebouwd. Er is geen functionele en ook geen overtuigende visuele relatie tussen de Baderie 
en de beide nabijgelegen gasbedrijfsgebouwen. De enige overeenkomst is dat het volume 



van de Baderie qua hoogte en dakopbouw min of meer overeenkomt met het 
Gasservicekantoor.  
 
Structuralisme 
Het Piet Blom Gebouw en het Gasservicekantoor zijn ontworpen in de karakteristieke stijl 
van het structuralisme. Opgeleid door Aldo van Eijck werkte Piet Blom (1934-1999) in de stijl 
van het structuralisme, waarbij grootschalige complexen worden opgebouwd uit 
kleinschalige modules zodat toch de menselijke maat wordt ervaren. In 1962 won Piet Blom 
de Prix de Rome en ontwikkelde hij zijn vernieuwende ideeën voor een sociale architectuur 
in het project ‘Wonen als stedelijk dak’. Eind jaren 1960 kwam op basis hiervan de Kasbah in 
Hengelo tot stand. Hiermee werd een alternatief ontwikkeld voor een menswaardige 
leefomgeving die in het modernistische tijdperk in toenemende mate monotoon en anoniem 
werd bevonden. Vanaf de jaren 1970 genoot Piet Blom internationale bekendheid dankzij 
zijn experimentele kubuswoningen, die in Helmond en vervolgens in Rotterdam tot stand 
kwamen. Typerend voor het werk van Piet Blom is de herhaling van geometrische vormen in 
zijn structuralistische ontwerpen zoals de kubus, of in Heemskerk: de zeshoek. Zeer 
ingenieus is de compactheid die Piet Blom daarmee in zijn werk wist te verkrijgen. Met een 
hoge, stedelijke woningdichtheid en een mix van functies zoals bijvoorbeeld in zijn 
woningbouwcomplexen in Hengelo en Rotterdam, trachtte hij een levendige woon- en 
werkomgeving te creëren. Achterliggende motivatie voor bouwen in hoge dichtheden, was 
om de natuur te sparen en het open landschap te behoeden tegen de voortsnellende 
verstedelijking. 
Het Gasbedrijfsgebouw van circa 5.000m2 is ook een voorbeeld van een geconcentreerd 
gebouw; het verschafte alle benodigde ruimte aan een bedrijf dat daarvoor in Beverwijk een 
terrein van 18.000 m2 innam. In Beverwijk was het Gasbedrijf verspreidt over verschillende 
gebouwen en de organisatie verkokerd geraakt. Het nieuwe pand in Heemskerk moest 
samenhang in de bedrijfsvoering brengen, aldus Gerard Huiting. ‘Dankzij de briljante kijk van 
Piet Blom en zijn uiterst functionele gebouw, kon er daadwerkelijk een heroriëntatie 
plaatsvinden en de organisatie een geïntegreerd geheel worden.’ Het gebouw bracht alles 
samen, zowel het technische deel met een stalling voor bedrijfsauto’s en met magazijnen, 
als de kantoren en een gezamenlijk kantine. Tevens was het zeer toegankelijk en 
laagdrempelig voor het publiek. Het pand bood goed onderdak voor het personeel en gaf 
ruimte aan een mix van functies variërend van representatieve publieksvoorlichtingsruimtes 
tot werkplaatsen en van dakterras met plantenbakken tot garage.  
 
Geometrische vormen 
De aaneenschakeling van gelijksoortige elementen gerangschikt binnen een geometrisch 
patroon is in de Blomgebouwen in Heemskerk duidelijk afleesbaar, vooral in de 
plattegronden en in de dakopbouw. Beide bedrijfsgebouwen zijn opgebouwd uit zeshoekige 
vormen. Het Gasbedrijfsgebouw bestaat uit twee grote, naast elkaar gelegen zeshoeken die 
opgezet zijn als bloemmotieven met in het hart en op de hoekpunten gelijkzijdige 
zeshoekige kolommen. Rondom het hart liggen als bloembladeren, verschillende 
langgerekte zeshoekige vertrekken. Hoewel beide bloemmotieven even groot zijn, is de 
invulling en grootte van hart en bloemblaadjes verschillend. Met de latere uitbreiding is door 
Abel Blom/Beltman Architecten opnieuw eenzelfde zeshoek toegevoegd. Ook het kleinere 
Gasservicegebouw is opgetrokken vanuit deze zeshoekige bloemvorm. 



De geometrische vorm is ook goed herkenbaar in de gefacetteerde daken die bestaan uit 
meerdere zeshoekige, hellende dakschilden. Het zeshoekige middelpunt van de bloem wordt 
telkens bekroond met een grote of kleinere glazen punt die royaal daglicht in het gebouw 
brengt. De zeshoekige dakschilden hebben verschillende hoogtes waardoor met name bij 
het kleinere Gasservicegebouw de verschillende zeshoekige ‘zuilen’ afleesbaar zijn. Dit 
gebouw dat voor 100% een ontwerp van Piet Blom is, doet met de opbouw van zeshoekige 
kolommen denken aan basaltgesteente. Het kleine bedrijfsgebouw maakt deze elementaire 
opbouw inzichtelijk waardoor die ook herkenbaar in het grotere Piet Blom Gebouw wordt.  
 
Alzijdig 
Kenmerkend voor een structuralistisch ontwerp is dat het niet hiërarchisch is. Het gebouw is 
alzijdig en de modulaire opbouw maakt dat de verschillende ruimtes min of meer 
gelijkwaardig zijn. In het Gasbedrijfsgebouw hadden de verschillende kantoorvertrekken en 
de werkplaatsen een gelijkwaardige uitstraling. Bijzonder is het nog aanwezige 
oorspronkelijk interieur van het Gasservicegebouw zoals de open kantoorvloer op de 
verdieping met de hoge, glazen dakspits.  
Een ander kenmerk van het structuralisme is dat het in principe eindeloos uitgebreid kan 
worden. Het is extra waardevol en bijzonder dat het Gasservicebouw in 2004 ook 
daadwerkelijk geheel in stijl is uitgebreid, naar ontwerp van Abel Blom/Beltman Architecten.  
Karakteristiek voor de architectuur van Piet Blom is voorts de materialisering van het 
gebouw. Net als in zijn meeste andere werk is een betonconstructie toegepast met 
bakstenen buitengevels en kalkzandstenen binnenmuren met veelhoekige houten kozijnen 
in gele tinten. De dakschilden zijn afgedekt met aluminium (hoofdgebouw) en grijswitte 
kunststofbeplating (Gasservicekantoor) en lichten op in de omgeving. Markant zijn de ronde 
torentjes en de glazen dakspitsen. Binnen zijn de houten dakconstructies zichtbaar. De 
vloeren zijn betegeld. Typerend zijn de hoge plafonds, de open vloeren met weinig 
tussenmuren, het natuurlijke kleurgebruik, de erkers en de planten bij de entree en in de 
hal. Dankzij vides, open trappen en allerlei doorkijkjes is een rondwandeling door de 
gebouwen een verrassende belevenis met telkens nieuwe zichtlijnen en uitzichten. 
 
Oeuvre 
Beide gebouwen in Heemskerk zijn van belang binnen het totale oeuvre van Piet Blom. Alle 
landelijke dagbladen schonken in 1994 aandacht aan de oplevering van zijn 
bedrijfsgebouwen en gelijktijdig organiseerde het Amsterdamse architectuurcentrum Arcam 
een tentoonstelling over Piet Blom. Nadat er zo’n 10 jaar lang geen enkel ontwerp van Blom 
was gerealiseerd, betekenden het Gasbedrijfsgebouw en het Gasservicegebouw de 
terugkeer van Piet Blom naar de architectuur en de bouwwereld. Tevens waren de 
gebouwen een novum in zijn oeuvre omdat er nog niet eerder kantoren van Piet Blom tot 
stand waren gekomen. 
Nieuw in zijn werk was de verwijzing naar historische gebouwen, namelijk naar de 
middeleeuwse kasteelbouw in Heemskerk. Net als in de postmoderne architectuur die in de 
jaren 1980-90 in Nederland op kwam, zijn klassieke vormen en elementen opgenomen. Ze 
refereren aan de gemeenschappelijke historie van Heemskerk en verbinden de architectuur 
onlosmakelijk aan de plek. Het maakt ook duidelijk dat Piet Blom, ondanks het feit dat hij 10 
jaar niet gebouwd had, niet stil was blijven staan maar zich verder had ontwikkeld en 
eigentijds was gebleven.  



De verwijzing naar de historische kasteelbouw vormt de meest opvallende karakteristiek van 
het Piet Blom Gebouw. De halfronde buitenmuur langs een ‘slotgracht’, de als kantelen 
vormgegeven bloembakken en de vele torens en spitsen vormen allemaal elementen 
waardoor het gebouw de uitstraling van een fort of bolwerk heeft dat bij velen onmiddellijk 
herkenbaar is. Het kleine kantoor van de Gasservice kan worden opgevat als een soort 
koetshuis of andersoortig bijgebouw, een kleiner volume in dezelfde bouwstijl en met 
dezelfde dakopbouw met glazen spits, dat, net als bij echte kastelen langs de toegangsweg 
naar het hoofdgebouw is gelegen. Het kleine bedrijfsgebouw is bovendien makkelijk 
leesbaar; de geometrische opbouw met de zeshoekige zuilen en de hoge dakspits zijn goed 
herkenbaar. Het biedt een soort leesoefening die vervolgens ook de opbouw van het 
hoofdgebouw inzichtelijk maakt. 
 
Beide panden geven betekenis aan de omliggende nieuwbouwwijk en zijn 
identiteitsbepalend voor dit deel van Heemskerk. Behalve de herkenbaarheid en gaafheid 
van het ensemble is de uniciteit van het werk een belangrijke waarde. Het Piet Blom 
Gebouw en het Gasservicegebouw zijn absoluut zeldzaam te noemen. Tot slot is een 
waardevol kenmerk de vanzelfsprekende aansluiting van de voormalige bedrijfsgebouwen 
op de naastgelegen woningen.  
 
Concluderend: 
Het Piet Blom Gebouw en het Gasservicegebouw hebben beiden cultuurhistorische waarden 
en komen zeker in aanmerking om aangewezen te worden tot gemeentelijk monument. De 
gebouwen versterken elkaar en zouden als ensemble beschermd moeten worden. 
Beide panden hebben architectuurhistorische betekenis als onderdeel van het oeuvre van 
Piet Blom (1934-1999), een Nederlandse architect die internationale bekendheid verwierf 
maar die slechts een bescheiden aantal projecten kon realiseren. Bijzonder feit is dat deze 
gebouwen in Heemskerk de enige kantoren van Piet Blom zijn. 
Het Piet Blom Gebouw maakt op meerdere manieren het gedachtengoed van Piet Blom en 
het Nederlands structuralisme inzichtelijk. Zowel de geometrische modulaire opbouw, als de 
compacte opzet waarin een breed scala aan verschillende functies op logische wijze zijn 
ondergebracht als de aanspreekbaarheid van het gebouw voor publiek en omwonenden zijn 
stuk voor stuk zeer waardevol. Ook de flexibiliteit en de mogelijkheid om het gebouw uit te 
breiden en te transformeren tot woningen zijn noemenswaardige kwaliteiten. 
Het Gasservicegebouw is architectuurhistorisch zeer bijzonder omdat het een zuivere 
uitwerking is van één geometrische module waarmee het Piet Blom Gebouw is opgebouwd. 
Het kleinere gebouw is op te vatten als een prelude dat het grote gebouw inleidt en leesbaar 
maakt.  
Als ensemble hebben de gebouwen bijzondere stedenbouwkundige waarde. De situering 
van het hoofgebouw met de gebogen muur langs het water; als een fort aan een slotgracht, 
het Gasservicegebouw als entreegebouw en de precieze aansluiting op de aangrenzende 
bebouwing zijn krachtig en betekenisvol.  
De cultuurhistorische betekenis van het ensemble zit vooral in de historische verwijzingen 
naar de kasteelbouw van Heemskerk. Het unieke complex geeft smoel aan (dit deel van) 
Heemskerk. 
 
 
 



 
Plattegrond Gasbedrijfsgebouw, 1991, opbouw met zeshoekige modules 
 

 
Plattegrond en doorsnede Gasservicegebouw, 1992  



 
 

 
Uitbreiding en herbestemming Gasbedrijfsgebouw, 2004, bedrijfsunits en woningen  
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Met dank aan Abel Blom en Gerard Huiting (telefonisch gesproken, november 2018). 


