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1183

Rijksmonumentomschrijving**
Complexonderdeel L: Vml. Rapporteergebouw (nu havenkantoor)
Inleiding
Havenkantoor, oorspronkelijk in gebruik als 'rapporteergebouw', deel uitmakend van het sluizencomplex
"Parksluizen", noordelijk gelegen op het terrein tussen de Kleine- en de Grote Parksluis.
N.B. Oorspronkelijk bevond zich aan de zuidelijke gevel van het gebouw een inmiddels afgebroken, iets lagere
schotbalkenloods.
Omschrijving
Het havenkantoor is opgetrokken in rode baksteen op een rechthoekige plattegrond en omvat een bouwlaag onder
een overkragend schilddak met op het zuidelijke dakschild een gemetselde schoorsteen. De voorgevel (noordgevel)
is symmetrisch ingedeeld met in het midden een brede rondboog als deuropening. De stalen rondboogdeur is
rondom voorzien van een eveneens rondboog vensteromlijsting in stalen profielen. De deur is voorzien van een
granieten traptrede en aanzetblokken voor de vensteromlijsting. Aan weerszijden van de entree kleine rechthoekige
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tweelichtvensters. De oostelijke en westelijke zijgevels bevatten in de zuidelijke gevelhelft elk een horizontaal
rechthoekig venster met roedenverdeling. In de zuidelijke gevel geheel rechts en links een smal rechthoekig venster
met drieruits verdeling.
Waardering
Uit 1931-1933 daterend havenkantoor, oorspronkelijk in gebruik als rapporteergebouw, van algemeen belang als
historisch-functioneel onderdeel van het sluizencomplex "Parksluizen".

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Handelsgebouwen, opslag- en transportgebouwen

Handel en kantoor

Havenkantoor(G)
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