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Rijksmonumentomschrijving**
Complexonderdeel G: Kantoorgebouw van de Havendienst
Inleiding
KANTOORGEBOUW van de Havendienst, deel uitmakend van het complex "Parksluizen" en centraal gelegen in het
midden van het terrein tussen de Kleine en de Grote Parksluis.
Omschrijving
Het kantoor is opgetrokken in rode baksteen op een kruisvormige plattegrond, waarbij de uiterst oostelijke en
westelijke hoeken van het pand ter hoogte van de begane grond zijn afgeschuind. Het gebouw omvat twee
bouwlagen onder een laag schilddak, met een gemetselde schoorsteen op de nok. De rondboogvormige, inpandige
entree bevindt zich in de zuidgevel en is voorzien van een rondboogomlijsting van baksteen afgewisseld met
natuursteen en natuurstenen dorpel. De dubbele houten (rondboog)voordeur is voorzien van smalle rechthoekige
vensters met roedenverdeling. Ter hoogte van de verdieping bevindt zich een uitspringende driezijdige verticale
vensterstrook met natuurstenen omlijsting en dito kraagsteen. De oost- en westgevel zijn identiek en bevatten ter
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hoogte van de begane grond op de afgeschuinde hoeken tweeledige vensters en in het midden een breed drieledig
venster (in de oostgevel vervangen door een dubbele deur). Boven de vensters bevindt zich een doorlopende
betonnen latei. Ter hoogte van de verdieping geheel rondom de drie zijden van de (oostelijke en westelijke)
bouwvolumes een licht uitkragende horizontale vensterstrook met roedenverdeling. Zowel op de begane grond als
ter hoogte van de verdieping verder enige zeer kleine rechthoekige vensters. De noordgevel bevat op de begane
grond een horizontaal rechthoekig venster en op de verdieping een uitspringende driezijdige verticale vensterstrook
met natuurstenen omlijsting en kraagsteen, conform aan de zuidgevel. In het interieur een nog in oorspronkelijke
staat verkerende betegelde hal annex trappenhuis.
Waardering
Uit 1931-1933 daterend kantoorgebouw Havendienst in zakelijk-expressionistische trant, van algemeen belang
wegens architectuurhistorische waarde als historisch-functioneel onderdeel van het complex "Parksluizen".

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Handelsgebouwen, opslag- en transportgebouwen

Handel en kantoor

Havenkantoor(G)
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