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Inleiding
In onderhavige redengevende omschrijving wordt eerst ingegaan op de ontwerpgeschiedenis van beide gebouwen die van begin af aan, zowel stedenbouwkundig als
architectonisch, als een ensemble zijn ontworpen.
Dan wordt ingegaan op het ontwerp van het voormalige Gasbedrijfgebouw met een
beschrijving van de hoofdopzet, plattegrond en volumeopbouw waarbij eveneens dak- en
gevelopeningen en de omliggende openbare ruimte aan bod komen. Voorts komen de
verbouwing en de uitbreiding van 2004-2006 aan de orde. Alleen het oorspronkelijke door
Piet Blom ontworpen gebouw is beschermens-waardig, waarbij de focus ligt op de
hoofddraagconstructie, de dakvorm en de gevel- en dakopeningen. Vervolgens wordt het
Gasservicegebouw beschreven, waarvan eveneens de hoofdconstructie, volumeopbouw,
dakvorm en gevel- en dakopeningen monumentwaardig zijn. Bij beide gebouwen is het
vooral van belang dat de structuur behouden blijft. De structuur van de gebouwen komt
voort uit het ideeëngoed van het structuralisme en is door Piet Blom van een geheel eigen
handschrift voorzien waarin de zeshoekige module en de verwijzing naar kasteelbouw het
meest naar voren springen.
Tot slot worden de waarden van beide gebouwen beargumenteerd op basis van de
cultuurhistorische, architectuurhistorische, situationele- en ensemblewaarden en vanuit
gaafheid, herkenbaarheid en zeldzaamheid.
Stedenbouwkundige context
De opdrachten voor de te ontwerpen kantoorgebouwen voor het Gasbedrijf en voor de
Gasservice (twee afzonderlijke opdrachten) waren aanleiding voor Piet Blom om ook een
stedenbouwkundige visie voor de zone tussen de Jan Ligthartstraat-Tolweg en de
aangrenzende woonwijk te maken. Zijn stedenbouwkundige studie uit september 1991
(afb.1) toont hoe met de positie van de nieuwe gasgebouwen aan weerszijden van de
Goudvink en met nieuw te planten bomen, de rafelige westrand van de wijk afgerond diende
te worden. Met de verschillende opdrachten voor de gebouwen zag Piet Blom de kans om
het hele gebied stedenbouwkundig te verbeteren en een eigen, karakteristiek aanzien te
geven. De Gasgebouwen werden aan de singel, deels erin, gepositioneerd en vormen een
zone tussen de achterliggende wijk en de infrastructuur van ringwegen. De kantoren vormen
een beëindiging van de wijk en schermen deze af van mogelijk verkeerslawaai op de
ringwegen. Ofwel, zoals het in het gerenommeerde vaktijdschrift Archis onder woorden
werd gebracht, ‘een rammelende omgeving werd met de gebouwen van Piet Blom,
veranderd in een volwaardige stedenbouwkundige situatie’.1
De tekening uit 1991 maakt duidelijk dat beide gebouwen niet alleen vanuit hetzelfde
vormprincipe zijn ontworpen maar dat ze ook, van begin af aan, een stedenbouwkundig
ensemble vormen. Naar verluidt wenste de gemeente dit deel van de Jan Ligthartstraat in te
richten tot een zogenaamde ‘energiestraat’, met aan de overzijde het hoofdkantoor van
elektrabedrijf PEN. Idee was om een subtiele overgang te creëren van het grote Piet
Blomgebouw naar de overige bouwvormen aan de Jan Ligthartstraat. De voormalige Baderie
(Winterkoning 2) werd in 1993-1994 opgetrokken, op het nog uit te geven kavel naast de
Gasgebouwen. Het ontwerp voor dit pand werd door Piet Blom bijgewerkt zodat het pand
stedenbouwkundig beter zou aansluiten.
In het definitieve plan is het Gasservicegebouw meer richting de Goudvink geplaatst en
dichter bij het Gasbedrijfgebouw komen te liggen. De bijbehorende parkeerplaatsen zijn
langs de Winterkoning, aan de andere zijde van het gebouw gerealiseerd. De beide
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Gasgebouwen hebben hierdoor een nog sterkere relatie met elkaar. De bedoelde
samenhang is ook goed afleesbaar op de uitnodiging voor de feestelijke opening van het
Gasservicegebouw in 1994 waarvoor Piet Blom een grafisch ontwerp maakte (afb.2). De
verschillende volumes waarin de zeshoekige vorm domineert en de reeks glasspitsen op de
daken, vormen overduidelijk een ensemble, een familie van gebouwen. Door de setting en
de overeenkomsten is het Gasservicegebouw op te vatten als een poortgebouw van het
grotere ‘kasteel’.
Waardevol is dat de entreepartijen van de beide gebouwen naar de woonwijk zijn gericht,
waardoor er een vermenging van wonen en bedrijvigheid in deze zone mogelijk is.
Aanvankelijk wilde Piet Blom zelfs een open doorgang creëren vanaf het plein, middels
enkele traptreden en een hellingbaan via een overdekte binnenplaats, naar het dakterras.
Net als bij de door hem ontworpen Kunstacademie Minerva (1976-1984) in Groningen, zou
het dakterras dan openbaar toegankelijk zijn. Dit wilde het Gasbedrijf echter niet en het
ontwerp werd aangepast. Toch zijn uiteindelijk, mede door het gebrek aan hekwerken en
door de plaatsing van de ingangen aan de zijde van de woningen, de beide bedrijfsgebouwen
op een natuurlijke en vanzelfsprekende wijze gekoppeld aan de woonwijk. De combinatie
van wonen en werken in de leefomgeving was een terugkerend thema in het werk van Piet
Blom.

Afb.1. Gasservice (links) en Gasbedrijf Heemskerk met open entreehal (wit) naar halfronde
dakterras (grijs), tekening Piet Blom, september 1991
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Afb. 2. Uitnodiging feestelijke opening Gasservice Kennemerland, 1994
Ontstaan van het ontwerp
Het kantoor van het Gasbedrijf Midden Kennemerland werd in 1993 opgeleverd. Tot dan toe
was het Gasbedrijf gehuisvest in Beverwijk op een groot terrein in verschillende gebouwen.
De nieuwbouw en verhuizing naar Heemskerk moesten bijdragen aan een vernieuwde
samenhang in de organisatie en de verkokering in het bedrijf opheffen. De toenmalige
directeur van het Gasbedrijf, dhr. Gerard Huijting was na een besloten wedstrijd overtuigd
geraakt van de kwaliteiten van de architect Piet Blom, met name dankzij de heldere analyses
die Blom had gemaakt van de organisatie. ‘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’: aldus Huijting.2
De analyse van de organisatie maakte Piet Blom inzichtelijk met een getekend
organisatieschema (afb.3) waarin tal van verschillende functies (gekleurde bolletjes) zijn
samengevoegd in een aantal nieuwe hoofdafdelingen (bestuur en directie, administratie,
technische dienst etc.). De afdelingen zijn gerelateerd aan verdiepingen en aan onderdelen
van het nieuwe gebouw. Het leidde tot de eerste voorzichtige contouren van het gebouw.
Inspectie en voorlichting, de publieksfuncties van het bedrijf, behoorden op de begane
grond te liggen, aan een duidelijke hoofdentree met een promenade. De kantoren voor de
afdeling bestuur en directie werden bovenin het gebouw gedacht en gekoppeld met een
grote vide, aan de administratie, de tekenkamer en de vergaderzaal.
Patroon van zeshoeken
De analyse van de organisatie werd omgezet in een architectonisch ontwerp voor het
gebouw. Net als in eerdere structuralistische ontwerpen van Piet Blom is het ontwerp
bedacht vanuit een geometrische vormentaal. Bij het ontwerp voor het Gasbedrijf, en ook
voor de Gasservice, fungeert de zeshoek als de basisvorm. Een patroon van kleine en grote
zeshoeken, waarin vanzelf bloemmotieven ontstaan, en dat in principe oneindig kan worden
uitgebreid, vormt de basis voor de plattegronden en voor de opzet van de gebouwen (afb.4).
In het Gasbedrijfgebouw dienen de kleine zeshoeken deels als torentjes, voor wenteltrap of
voor lift, en zijn ze afgedekt met koepels of met een glazen spits. De grote zeshoeken,
opgesplitst of samengevoegd, zijn ingericht als verschillende soorten werkruimtes. Aan de
zuidrand, langs de Jan Ligthartstraat, is het patroon beëindigt met een boogvormig element
(magazijnen), terwijl langs de Tolweg een rechthoekige bouwvorm (parkeergarage) het
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raster begrenst. De hoofdentree ligt aan het binnenterrein, in de oksel van het gebouw. Met
de toevoeging aan het ontwerp van een hoge, rondlopende muur langs het water en
meerdere hogere torentjes met puntdak of koepel, gaf Piet Blom het ontwerp de uitstraling
van een burcht. Idee was dan ook dat het Gasbedrijfgebouw voor Heemskerk, dat al twee
kastelen rijk was, het derde kasteel zou worden.
Gasservice Kennemerland koos niet voor niets voor dezelfde architect en voor een gebouw
in dezelfde stijl, omdat een gelijksoortig gebouw de relatie tussen de beide gasbedrijven
duidelijk zou maken. Of zoals de toenmalige directeur van Gasservice Theo de Boer het in
1993 in een interview in het Kennemer Dagblad verwoordde: ‘Gas is een schone en voor de
hand liggende energiebron. Gasbedrijf en Gasservice hebben er beiden belang bij dat dit zo
blijft. We hebben getracht om op symbolische wijze uitdrukking te geven aan de relatie
tussen beide ondernemingen door eenheid uit te stralen in de architectonische stijl.’3

Afb. 3. Organisatieschema met globale opzet voor nieuw gebouw, Piet Blom, 1991
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Afb. 4. Patroon van zeshoeken met doorsnede gebouw, Piet Blom, 1991

Afb. 5. Foto maquette Gasbedrijfgebouw, 1991
Gasbedrijfgebouw
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Bij de verdere uitwerking van het plan voor het Gasbedrijfgebouw bleef het patroon van
zeshoeken gehandhaafd en werd het verder verfijnd. Het raster bood voldoende
mogelijkheden voor variatie. In diverse studies die voorafgingen aan het definitieve
ontwerp, blijkt onder meer een zoektocht naar de positie van de hoofdentree-entreehal en
relatie met terras en naar de differentiatie van de opbouw van het volume.
Volumeopbouw
Uiteindelijk zijn twee bloemmotieven in de plattegrond geaccentueerd, ze vormen de basis
voor de volumeopbouw van het gebouw. De bloemen verschillen in hoogte en grootte. De
‘hoofdbloem’, waarvan het dak hoger uitsteekt door de extra hoogte van de derde
bouwlaag, beschikt over een grotere kern die wordt bekroond met een grote, glazen spits.
De kleinere bloem is iets lager en de kern heeft een kleinere spits. Rondom deze bloem
steken vijf zeshoekige torens met ronde, gemetselde koepels boven het volume uit. Beide
piramidevormige spitsen, met metalen frame, brengen middels een vide daglicht in het
gebouw. De blauwe metalen constructie van de spitsen mondt uit in een bolvormige
makelaar. In de glazen spits zijn enkele vierkante ventilatieraampjes opgenomen.
Het gebouw kent een betonconstructie van betonnen vloeren en kolommen en strekt zich
uit over drie lagen. De gevels zijn gemetseld in halfsteensverband van genuanceerd roze
baksteen met lichte voegen.
Het hele gebouw heeft een gefacetteerd dak van hellende, zeshoekige dakvlakken die zijn
afgedekt met aluminiumbeplating en met witte, houten boeiboorden. Per bloem vormt de
centrale glazen spits het hoogste punt. Van bovenaf is het geometrische patroon van grote
en kleine zeshoeken perfect afleesbaar.
Tussen beide bloemen ligt aan de noordzijde, aan het plein met enkele parkeerplaatsen, de
hoofdingang. Het trottoir langs het gebouw is betegeld met zeshoekige stoeptegels. Bij de
entree ligt een promenade van gekleurde zeshoekige stoeptegels (wit, rood en geel) waarbij
een patroon met bloemmotieven zichtbaar wordt (afb.10). De betegeling loopt door in de
entreehal Het dakterras is eveneens belegd met de gekleurde tegels en heeft centraal een
forse gemetselde plantenbak. De gekleurde zeshoekige stoeptegels werden eerder door Piet
Blom ontworpen en zijn tevens gebruikt voor de promenade van de Kubuswoningen (19781984) in Rotterdam.
De oorspronkelijke plattegrond bracht op ingenieuze wijze alle functies van het Gasbedrijf bij
elkaar onder één dak. Op de begane grond bevonden zich in de ‘hoofdbloem’ de hal met
receptie en een filmzaal voor informatie en voorlichting. Op de verdiepingen lagen kantoren
voor directie en administratie. Aan de andere zijde van de entree, in de tweede bloem,
waren een werkplaats en magazijnruimtes gesitueerd. Het magazijn liep door in de ronde
boogvorm langs de zuidelijk gevel. Het dakterras was gekoppeld aan de bedrijfskantine. Een
brede middengang op de verdieping liep langs het dakterras door het gebouw en verbond de
beide vides (de bloemkernen). Rondom de vides lagen op beide verdiepingen diverse
kleinere werkvertrekken, een grote tekenzaal met glasspits en een vergaderzaal.
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Afb. 6. Definitief ontwerp, 1991, begane grond. Roze: een overdekte entreehal, rood: receptie
en hal, bruin: magazijn en werkplaats.
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Afb.7. Definitief ontwerp, 1991, eerste en tweede verdieping. Rood: middengang en vides,
bruin: kantoren, groen: dakterras en plantenbakken.
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Afb.8. Luchtfoto net na oplevering, anno 1994, rechts de hogere hoofdbloem, links de lagere
bloem met rondom torens met koepels.

Afb. 9, 10. Entreehal met zeshoekige gekleurde stoeptegels, anno 1994
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Uitbreiding
In 2004, na 10 jaar, verliet het Gasbedrijf het pand in Heemskerk vanwege een fusie met
Eneco. Woningcorporatie Pré Wonen werd de nieuwe eigenaar van het pand. Zij lieten het
gebouw in 2004-2006 verbouwen en uitbreiden door Abel Blom & Beltman Architecten. Dit
nieuwe bouwdeel en de interne aanpassingen in het bestaande gebouw vallen buiten de
bescherming.
Het volume van de eenlaags garage (langs de Tolweg) werd gesloopt en vervangen door een
uitbreiding met 14 woningen over drie bouwlagen. In navolging van het oorspronkelijke
ontwerp werd dit nieuwe bouwdeel ook opgetrokken vanuit hetzelfde patroon met grote en
kleine zeshoeken. Een extra glazen dakspits is toegevoegd, vier torens zijn van lichtkoepels
voorzien.
Het bestaande gebouw werd intern aangepast zodat er 19 units voor maatschappelijke
functies gerealiseerd konden worden. Zo zijn er bijvoorbeeld twee rechte steektrappen
geplaatst in de vide van de hoofdbloem (naar de nieuwe vleugel met woningen) en is de
magazijnruimte met tussenmuren ingedeeld in meerdere units. Het terras langs de
achtergevel is overkapt met een plat dak met horizontale raamstrook (afb.15) en bij de
entree zijn de glaspuien vernieuwd.

Afb.11. Definitief ontwerp uitbreiding, Abel Blom & Beltman Architecten, 2004.
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Afb.12. Definitief ontwerp uitbreiding, Abel Blom & Beltman Architecten, 2004. Begane
grond: het magazijn is onderverdeeld in units voor bedrijven, bergingen/parkeren in nieuwe
vleugel.

Afb.13. Definitief ontwerp uitbreiding, Abel Blom & Beltman Architecten, 2004. Eerste
verdieping: trappen in de vide van de hoofdbloem, woningen in nieuwe vleugel.
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Afb.14. Luchtfoto, met rechtsachter de nieuwe woonvleugel met dakspits en torens

Afb.15. Overkapping van terras met plat dak en raamstrook
Gevels en buitenruimte
De stoepen langs het Gasbedrijfgebouw zijn betegeld met zeshoekige stoeptegels, de
promenade langs de hoofdentree onderscheidt zich met gekleurde stoeptegels. Links en
rechts van de entreepuien zijn vaste, gemetselde plantenbakken. Boven de ingangspartij zijn
forse betonnen lateien geplaatst met in witte kapitalen de tekst: Gasbedrijf MiddenKennemerland NV. Na de verbouwing zijn hierover perspexplaten geplaatst met de nieuwe
naam: Piet Blom Gebouw (zie afb.16).
De buitengevels van het Gasbedrijfgebouw, die grotendeels de zeshoeken van de
plattegrond volgen, worden in het navolgende beschreven. Daarna volgt het interieur van
het gebouw. De hoofddraagconstructie inclusief de dakvorm en de originele dakbedekking,
de vloeren en de gevel- en dakopeningen zijn beschermenswaardig, de openingen zijn met
name beschermenswaardig omdat ze op strategische locaties in de geometrie zijn
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opgenomen. Overige dichte gevelvlakken en indelingen binnen het gebouw zijn dat niet
persé.
In het navolgende worden vanaf de hoofdentree via de magazijngevel naar kasteelmuur en
woonvleugel alle deuropeningen en kozijnen benoemd met typeaanduiding A-B-C-D-E
(A=rechthoekig, B=rechthoekig met horizontale middenstijl, C=torenkozijn, D=kozijn met
knik langs dakrand, E= kozijn met horizontale middenstijl en met knik langs dakrand). Al deze
gevelopeningen behoren tot het oorspronkelijke ontwerp van Piet Blom en zijn
beschermenswaardig. Alle buitenkozijnen zijn van hout, beschilderd in een zacht okergeel. Er
zijn rechthoekige kozijnen toegepast (A), soms met een horizontale middenstijl (B). Deze
kozijnen kunnen op traditionele wijze worden opengeschoven. In de torens zijn
hoekkozijnen die opgaan in twee muurvlakken (C). Vrijwel alle gevelopeningen zijn geplaatst
onder betonnen lateien, alleen de veelhoekige raampartijen (D en E) met geknikte
bovenrand hebben strekken van baksteen. Deze bevinden zich steevast langs de boeiborden
van de dakranden.
Op diverse plaatsen zijn meerdere kozijnen opgenomen in een groter samengesteld kozijn
met houten gevelbeplatingen. De houten beplatingen zijn wit of okergeel geschilderd. De
verdiepingen van de zuidelijke gevel, langs het dakterras, kennen bijvoorbeeld grote
glaspuien met verschillende (schuif-)kozijnen. Ter hoogte van de vloer bevinden zich
horizontale stroken houten beplating.
Links van de glazen entree op begane grond 1x kozijn B, op de 1e verdieping 1x kozijn B en
op de 2e verdieping 1x kozijn D.
Boven de entree op de 1e verdieping kozijn A en B en op de 2e verdieping een raamstrook
met 4 kozijnen A.
Het torentje met koepel, naast de entree, heeft een nooddeur, op de 1e verdieping kozijn A
en D, op de 2e verdieping 1x kozijn D.
Rechts van het torentje op 1e verdieping kozijn A en B, op 2e verdieping kozijn D en E.
Dan volgt een groot samengesteld kozijn met 3x3 kozijnen en witte beplating; begane grond
3x A, 1e verdieping 2x A en 1x B kozijn, 2e verdieping 2x E en 1x D kozijn.
Het volgende torentje, met koepel, heeft een kleine nooddeur en op beide verdiepingen 3x
C kozijnen.
In het volgende gevelsegment zit een brede deurpartij naar de werkplaats met op de
verdieping 2 hoge kozijnen D en E. De voormalige werkplaats en de voormalige autosluis
beschikken beiden over een gelijksoortige brede transportopening onder een betonnen latei
met samengestelde deurpartij met kleine deur, ramen, houten beplating en twee schuine
houten balken in de vorm van een spits.
Naast de werkplaatsdeur is een houten toegangsdeur en daarnaast een klein kozijn A. Op de
verdieping bevindt zich hier een samengesteld kozijn met E, C en A kozijn en daarnaast een
kozijn B. Dan volgt een blind gevelsegment.
Vervolgens twee gevelsegmenten met op de verdieping een samengesteld hoog kozijn met
witte beplating en kozijn A en E. Een breed segment ertussen heeft alleen 2x kozijn A op de
begane grond
De begane grond gevel volgt de ronding van het magazijn terwijl de gevels van de
verdiepingen de zeshoekige plattegrond volgen. In de ronding zit een samengesteld kozijn
met 2x3 kozijn A en horizontale witte beplating. Ernaast 1 klein ventilatierooster, en aan
weerszijden van de brede deurpartij 1 groter ventilatierooster en een kozijn B, beide hebben
dezelfde maat. De brede deurpartij is van de voormalige autosluis. Boven de deurpartij is
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een brede betonplaat met op de onderhoeken een klein, vierkant kozijn. Aan weerszijden
van de gevelplaat een betonnen bloembak, die de borstwering van het dakterras markeren.
De ronde buitengevel (zuidgevel) langs het water is vormgegeven als ‘kasteelmuur’. In de
gemetselde borstwering van het dakterras zijn uitkragende plantenbakken opgenomen die
doen denken aan kantelen. De slingerende lijn van 11 ronde, gemetselde en 12 betonnen
plantenbakken vormt een levendige afronding van deze gebogen, ietwat gesloten gevel. (zie
afb. 19) Per betonnen plantenbak zijn twee smalle, hoge ramen toegepast met horizontale
middenstijlen, kozijn B, die refereren aan middeleeuwse schietgaten. Een lagere reeks
vensters, kozijn B, is breder. Midden op het dakterras is een grote, gemetselde plantenbak
en aan weerszijden van het terras zijn de hogere dakdelen eveneens beplant. Een plat dak
met een horizontale raamstrook steekt net uit boven het dakterras.
De gevelsegmenten van het gebouw die langs het dakterras voeren, kennen de volgende
gevelopeningen vanaf de werkplaats; eerst een segment met kozijn B, dan een samengesteld
kozijn met A, C en B kozijn. In het volgende hogere segment 2 hoge kozijnen E over beide
verdiepingen. Dan volgt een toren met koepel met op de 1e verdieping en op de 2e
verdieping 2 x kozijn C. Dan aan weerszijden van een laag dakvlak segmenten met 2 hoge
kozijnen E. Geheel rechts bevat een kozijn openslaande deuren. Dan een volgende toren met
koepel met op de 1e verdieping 1 x C kozijn en op de 2e verdieping 3 x C kozijn.
Langs het verhoogde platte dak, met horizontale raamstrook, bevindt zich een brede glaspui
over 2 gevelsegmenten met 6 kleine kozijnen, witte beplating en op de 2e verdieping 2 x D
kozijn en 4 x E kozijn. Vervolgens een toren met koepel met inmiddels blinde
gevelsegmenten, slechts een klein kozijn. Dan de volgende samengestelde pui met 2x 3
vierkante kozijnen en witte beplating. De twee lage gevelsegmenten aan het verhoogde
platte dak zijn blind.
Dan volgt een samengesteld kozijn met 3 hoge raampartijen, 3x E met centraal openslaande
deuren. (zie afb. 20) Voorts 2 gevelsegmenten met 2x A kozijn en op de verdieping D en E
kozijn, er tussen ligt een zeshoekige toren met plat dak, in de gevels 4 kleine kozijn.
De buitengevel langs de Tolweg kent vlak boven het wateroppervlak drie grote kozijnen
onder één hoge, betonnen latei. Elke kozijn heeft dubbele deuren aan frans balkon en
bovenlicht. In de latei staat in witte kapitalen: Gasbedrijf Midden Kennemerland NV.
De overige gevels behoren tot de woonvleugel uit 2004-2006 en zijn, net als de hoofdopzet,
in passende stijl bijgebouwd. De kozijnen zijn qua type, maat en materialisering hetzelfde.
Interieur
Qua interieur zijn de muren en kolommen beschermenswaardig die deel uit maken van de
hoofddraagconstructie evenals diverse karakteristieke vaste onderdelen als gemetselde
plantenbakken, nissen, vloertegels en lampen. Ook speciale ruimtes als de middengang,
bioscoopzaal, tekenkamer en kantine zijn bijzonder en beschermenswaardig.
Opmerkelijk zijn de muren in de entreehal als buitengevels vormgegeven en in dezelfde
genuanceerd roze baksteen opgetrokken. Op ooghoogte zijn 6 natuurstenen gevelstenen
geplaatst met de namen van de gezinsleden van Piet Blom, zoals zijn zoon en dochter Abel
en Hannah. Bij de hoofdingang zijn forse gemetselde plantenbakken in afgeronde vormen.
De gemetselde binnenmuren zijn opgetrokken in witte kalkzandsteen, houten kozijnen in
pastel roze kleur. De ronde betonnen kolommen zijn opgenomen in muurvlakken of staan
vrij. In de torenelementen die langs de middengang liggen, zijn betonnen wenteltrappen
(nooduitgangen) en een lift (zie afb. 23).
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Kleinere vides langs de middengang zijn afgeschermd met houten balustrades in pastelroze
tint. In de binnenmuur is hier een ronde nis uitgespaard. In de hoofdbloem is op de begane
grond een bioscoopzaal. In de vide in de bloemkern zijn op de verdiepingen gemetselde
plantenbakken die deels als balustrades dienen. Glazen bolvormige lampen hangen aan
lange snoeren vrij in de hoge ruimtes. De vloeren zijn belegd met vierkante tegels in
pastelkleuren roze, blauw, geel en grijs (zie afb. 25).
In de kleinere bloem zijn de voormalige ruimtes als bedrijfskantine en tekenzaal nog
grotendeels intact gebleven. Evenals de trappenpartij met aan weerszijden gemetselde
plantenbakken (zie afb. 22)
De houten dakconstructie rust op metalen liggers. De hellende dakschilden zijn aan de
binnenzijde afgetimmerd met houten balken. Deze zijn rondom de vides en op de
verdiepingen telkens zichtbaar.
De foto’s tonen de onderdelen zoals die nog steeds aanwezig zijn.

Afb.16. Entreegevel, noordzijde

Afb.17. Zuidelijke gevel vanaf Jan Ligthartstraat
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Afb.18. Zuidelijke gevel langs dakterras

Afb. 19,20. Slingerende borstwering dakterras, garagedeur van voormalige autosluis

Afb.21-22. Raamstrook naar dakterras, trappen met aan weerszijden plantenbakken naar
voormalige kantine
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Afb. 23,24. Betonnen wenteltrap in kleine zeshoek, verbindingsgang met nis, houten
balustrade

Afb.25. Borstwering van plantenbakken, glazen lichtbollen, houten plafonds, witte
kalkzandsteen muren, pastelkleurige vloertegels
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Gasservicegebouw
Plattegrond en volumeopbouw van het Gasservicegebouw zijn op hetzelfde bloemmotief
van kleine en grote zeshoeken gebaseerd als het Gasbedrijfgebouw. In tegenstelling tot het
Gasbedrijfgebouw heeft het Gasservicegebouw maar één verdieping waardoor met name bij
dit gebouw de verschillende zeshoekige ‘zuilen’ afleesbaar zijn. De opbouw van het pand is
vergelijkbaar met basaltsteen. Dat is niet alleen goed vanuit de lucht te zien, maar bij dit
kleinere, lagere gebouw ook vanaf het maaiveld. Rondom het gebouw is het geometrische
patroon van grote en kleine zeshoeken zichtbaar aan de dakvlakken en aan de hoofdvorm
van het gebouw. Het kleine bedrijfsgebouw dat voor 100% een ontwerp van Piet Blom is,
maakt deze elementaire opbouw inzichtelijk waardoor die ook herkenbaar in het grotere
gebouw wordt. Het Gasservicegebouw kent een constructie van betonnen vloeren en
liggers, gemetselde gevels en een houten dakconstructie.
Gevels
De gevels volgen de buitenste rand van het regelmatige patroon van grote zeshoeken en
inhammen. Alleen de hoofdvorm van de werkplaats naast de ingang wijkt af met een rechte
buitenhoek. De gevels zijn opgetrokken in halfsteensverband van genuanceerd roze
baksteen met lichte voegen. Alle gevelopeningen hebben samengestelde, houten kozijnen in
zacht okergeel (RAL 1015). De rechthoekige (schuif)kozijnen en (schuif)kozijnen met geknikte
bovenrand zijn gelijk aan die van het Gasbedrijfsgebouw. Vrijwel alle vensteropeningen zijn
onder baksteen strekken geplaatst, een enkele onder een betonnen latei.
Vanaf de ingang worden de verschillende deuren en kozijnen benoemd.
De hoofdentree van het gebouw is geplaatst in een kleine zeshoekige hal, die half naar
buiten steekt (zie afb. 28). Hier is geen inham, maar is een extra zeshoek gevormd.
Transparantie is verkregen door twee identieke glaspuien tegen over elkaar te plaatsen.
Hierin zijn een houten glasdeur en drie ramen van verschillende grootte opgenomen die
langs de schuine zijde van de dakkap lopen. Tussen deze twee ingangspuien is een blind
gevelsegment. Links van de ingang eveneens een blinde gevel, rechts van de entree een
kozijn type E.
Aan het volgende gevelsegment ligt de werkplaats met een garagedeur in een samengesteld
kozijn met hoge bovenlichten. De houten deuren kennen diagonale balken in spitsvormen.
Dan volgt een inham waarvan er in totaal vijf zijn. Vier inhammen hebben telkens over de
volledige hoogte een glaspui met horizontale stijlen. De pui loopt vanaf begane grond vloer
tot de dakrand, met ter hoogte van de verdiepingsvloer witte houten beplating.
De inham aan de parkeerplaats heeft een dubbele houten deur, met bovenlicht, die toegang
tot het magazijn verschaft. Dan volgen telkens 2 gevelsegmenten elk met een samengesteld
kozijn met beplating, 2x kozijn A en D. Met daarna een inham met hoge glaspui. Alleen de
inham aan het water en heeft ook een laag balkon (zie afb. 29).
De inham bij de entreehal heeft geen glaspui vanwege de hier gelegen toiletgroep. De
zeshoekige kern van de plattegrond is bekroond met een glazen dakspits, gelijk aan de kleine
spits van het Gasbedrijfgebouw. Het hele gebouw heeft een gefacetteerd dak van hellende,
zeshoekige dakvlakken die zijn afgedekt met metallic kunststofbeplating. Het dak is afgezet
met smalle houten witte boeiboorden.

20

Afb.26. Definitief ontwerp, 1991, Piet Blom

Afb.27. Gasservicegebouw, anno 1994, links een gevelplaat met: Gasservice Kennemerland
NV
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Interieur
Het interieur blijkt in 2018 met grove hand leeg te zijn geschraapt, tussenmuren zijn
(gedeeltelijk) gesloopt, vloeren kaal, trapleuning, keukeninrichting en meubilair is allemaal
verwijderd. Een enkele ruit is dichtgezet met beplating. Desalniettemin zijn de bijzondere
ruimtelijke kwaliteiten voelbaar. Alle nog aanwezige onderdelen van de oorspronkelijke
structuur zijn beschermenswaardig.
De binnenmuren zijn opgetrokken in witte kalkzandsteen. Dakschilden zijn afgetimmerd met
grenenhouten balken. Met name op de verdieping zijn de gesegmenteerde ruimte van
zeshoeken, de met houten balken betimmerde dakschilden en de grote glaspuien van vloer
tot dak waardevol (zie afb. 32) In de entreehal ligt nog de originele tegelvloer van witte en
pasteloranje tegels, in een patroon dat werd ontworpen door Piet Blom (zie afb. 31).

Afb.28. Entreeportaal met glaspuien

Afb.29. Inham met balkon aan het water
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Afb.30,31. Hoge lichtpui met geknikte bovenrand, oorspronkelijke tegelvloer, zandstenen
binnenmuren, en ontwerp tegelpatroon (1993)

Afb.32. Zandstenen muren volgen patroon van zeshoeken, houten balkenplafonds, lichtspits
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Waardering
De argumentatie voor de waardering van de gebouwen tot gemeentelijk monument is
opgebouwd vanuit de volgende vijf waarden:
1. Cultuurhistorische waarden
Het Piet Blom Gebouw en het Gasservicegebouw hebben cultuurhistorische betekenis en
zijn van belang voor Heemskerk.
• De Gasgebouwen zijn op postmoderne wijze vormgegeven en wel als een kasteel met
torens, kantelen en bijgebouw. De cultuurhistorische betekenis van het ensemble zit
in de historische verwijzingen naar de kasteelbouw van Heemskerk. Een wat nondescripte plek kreeg op deze wijze een duidelijke betekenis.
• In beide gevallen speelden de directeuren van de Gasbedrijven een bepalende rol als
opdrachtgever bij de architectenkeuze en bij de totstandkoming van de ontwerpen.
Zij deden moeite om betekenisvolle gebouwen te realiseren die ook een meerwaarde
aan de aangrenzende woonwijk geven.
• Alle landelijke dagbladen schonken in 1994 aandacht aan de oplevering van de
bedrijfsgebouwen en gelijktijdig organiseerde het Amsterdamse architectuurcentrum
Arcam een tentoonstelling over Piet Blom. De hernieuwde (inter)nationale aandacht
voor Piet Blom is cultuurhistorisch waardevol. 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.
• In 1994-1998 realiseerde Piet Blom opnieuw een opzienbarend project in Heemskerk,
het woningbouwcomplex Harteheem aan de Hoflaan. Piet Blom heeft daarmee een
belangrijk deel van de moderne architectuur in Heemskerk tot stand gebracht.
2. Architectuurhistorische waarden
• Beide panden hebben grote 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 gerealiseerde
kantoren in het oeuvre van Piet Blom zijn.
• De Gasgebouwen maken op meerdere manieren het gedachtengoed van het
Nederlands structuralisme inzichtelijk, een architectuurstroming uit de jaren 19601970 die zich onder meer liet inspireren door inheemse culturen en hun traditionele
bouwwijze uit Noord-Afrika. Typerend zijn de geometrische rangschikking van
geometrische modules en de compacte opzet waarin een breed scala aan
verschillende functies op logische wijze zijn ondergebracht.
• Kenmerkend voor een structuralistisch ontwerp is dat het niet hiërarchisch is. De
architectuur is alzijdig en de modulaire opbouw maakt dat de verschillende ruimtes
min of meer gelijkwaardig zijn. In het Gasbedrijfgebouw hadden de verschillende
kantoorvertrekken en de werkplaatsen een gelijkwaardige uitstraling.
• Een ander kenmerk van het structuralisme is dat het in principe eindeloos uitgebreid
kan worden. Het is waardevol en bijzonder dat het Gasbedrijfgebouw in 2004 ook
daadwerkelijk geheel in stijl is uitgebreid, naar ontwerp van Abel Blom/Beltman
Architecten. Bij het Gasservicegebouw zou een dergelijke uitbreiding veel gevoeliger
liggen omdat het hier slechts één module betreft.
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•

•

•

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.
Karakteristiek voor de architectuur van Piet Blom, die internationale erkenning
vergaarde, is het ‘totaalontwerp’. De tegels en stoelen tot en met de
stedenbouwkundige situering; alles kreeg zijn aandacht en werd in herkenbare stijl
ontworpen. Zo zijn voor de Gasgebouwen de kozijnen, tegelpatronen en ook het
meubilair door hem ontworpen. Extra bijzonder is de analyse van de organisatie
waarvan het schema de basis voor het ontwerp vormde.
Bijzonder is voorts de ‘opeenstapeling’ van geometrische modules die een unieke
ruimtelijkheid met zich mee brengt. Dit komt onder meer tot uiting in de diverse
vertrekken waarin de zeshoekige hoofdvorm herkenbaar is, zoals de kantoorvloer op
de verdieping in het Gasservicegebouw met de hoge, glazen dakspits, in de
terugkerende bloemmotieven en in de zeshoekige dakvlakken.

3. Situationele- en ensemblewaarden
• Als ensemble hebben de gebouwen bijzondere stedenbouwkundige waarde. De
afronding van de rafelige rand van de woonwijk en de precieze aansluiting op de
aangrenzende bebouwing is krachtig. Dankzij het feit dat de entreepartijen van de
beide gebouwen naar de woonwijk zijn gericht, is er een vermenging van wonen en
bedrijvigheid in deze zone mogelijk.
• De overeenkomstige vormgeving van beide gebouwen waarin de zeshoekige vorm
met de reeks dakvlakken met glasspitsen domineert, resulteert in een duidelijk
ensemble, een familie van gebouwen. De situering van het hoofdgebouw met de
gebogen muur langs het water; als een fort aan een slotgracht, en het
Gasservicegebouw als poortgebouw zijn betekenisvol.
4. Gaafheid en herkenbaarheid
• De metafoor van ‘kasteel met poortgebouw’ maken de gebouwen voor gebruikers,
bewoners en omwonenden herkenbaar. De situering langs de woonwijk is zodanig
dat de gebouwen begrijpelijk en toegankelijk zijn.
• Beide gebouwen zijn qua exterieur vrij gaaf. Evenals het omliggende trottoir met
zeshoekige tegels, deels in kleur in bloemmotief.
• Het interieur van het Gasbedrijfgebouw is met de nieuwe functies deels gewijzigd,
maar de hoofddraagconstructie met de betonnen kolommen, de houten
dakconstructie en kalkzandstenen binnenmuren, de veelhoekige houten kozijnen en
de ruimtelijkheid van diverse vertrekken (hal, bioscoop, kantine, verbindingsgang
met vides, kantine, tekenkamer) zijn intact en behoudenswaardig, evenals de
tegelvloeren, het natuurlijke kleurgebruik, de erkers en gemetselde plantenbakken
bij de entree en in de hal.
5. Zeldzaamheid
• Dankzij vides, open trappen en allerlei doorkijkjes is een rondwandeling door de
gebouwen een verrassende belevenis met telkens nieuwe zichtlijnen en uitzichten.
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•

Het speelse karakter met onverwachte doorkijkjes zijn uniek en
beschermenswaardig.
Bijzonder feit is dat deze gebouwen in Heemskerk de enige gerealiseerde kantoren in
het gehele oeuvre van Piet Blom zijn.
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