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Inleiding
BEDRIJFSRUIMTEN aaneengesloten gesitueerd aan weerszijden van een geknikt verlopende FABRIEKSSTRAAT,
onderdeel van distilleerderijcomplex De Kuyper uit 1910-1911.
Omschrijving
De fabrieksstraat wordt aan de Buitenhavenweg afgesloten door een vernieuwd hekwerk en een oorspronkelijke
portiersloge. Aan de noordzijde van de fabrieksstraat bevinden zich vier werkplaatsen met puntgevels en zadeldaken
met de nokas haaks op de straat, vervolgens een eenlaags plat afgedekt volume (voormalig fustengebouwtje) en
een hoog volume (voormalig ketelhuis) onder een zadeldak, en tenslotte een langwerpig tweelaags plat afgedekt
volume, de voormalige kuiperij. De bedrijfsgebouwen zuidoostelijk van de straat bevinden zich direct achter het
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kantoor en de naastgelegen werkplaats. De zijgevel met zijentree van het kantoor, de langsgevel van de bottelarij
en het laboratorium, een volume onder zadeldak en een volume met vier evenwijdig aan de straat verlopende
sheddaken. Daarachter het pakhuis waarvan alleen de gevel aan de fabrieksstraat nog oorspronkelijk is. De gevels
van de bedrijfsgebouwen zijn gemetseld in rode en gele baksteen, geleed door lisenen en spaarvelden met
trapfriezen, ingedeeld met enkele en dubbele houten openslaande deuren en samengestelde meerruits vensters en
segmentboogvormige bovenlichten. De kopgevel wordt vrijwel geheel ingenomen door een spaarvlak met
trapvormig fries waarin een groot venster met segmentboog opgebouwd uit zes vensterdelen. Aan weerszijden van
deze vensterpartij zijn langwerpige vensters aangebracht. In de vier werkplaatsen links van de straat, nog altijd in
gebruik als distilleerderij, zijn de originele ijzeren V-spanten aanwezig en staat nog een tweeling-ketel. In de
bottelarij is de hoofdstructuur met betonkolommen en daken nog aanwezig, evenals in de kuiperij. Aan de gevel van
het ketelhuis bevindt zich een ronde ijzeren klok met een gekorniste concave kast opgehangen aan een
smeedijzeren geheng. In het interieur van het ketelhuis zijn de wanden bekleed met de oorspronkelijke,
witgeglazuurde tegels met groene bovenrand.
Waardering:
Bedrijfsruimten en fabrieksstraat van algemeen belang wegens cultuurhistorische en architectuurhistorische waarde
als historisch-functioneel onderdeel van het distilleerderijcomplex De Kuyper.
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