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Afb. 1. Hulpkaart 314 van het kadaster, opgemaakt in december 1926 met de ijsfabriek. Kadaster Archief Viewer.

Afb. 2. Bouwtekening van de
voorgevel uit 1926. Westfries
Archief, Hoon.

Identificatie
Coöperatieve IJsfabriek West Friesland
Vette Knol 121 (voorheen 9). 1601 CW Enkhuizen
Gemeentelijk monument 0388/WN129
Geschiedenis
Koeling van bederfelijke vond tot ver in de negentiende eeuw plaats door natuurijs te kappen en het
bijeen te brengen in ijskelders. Vanaf omstreeks 1880
kwam de industriële productie van ijs op gang. Dit
gebeurde door het verdampen van ammoniak met
inzet van een compressor. Productie-ijs kon dienen
als koelmiddel van de koelcellen voor de handel en
verwerking van vis en vlees. Vanaf het begin van de
twintigste eeuw verrezen overal in Nederland ijsfabrieken. Enkele hiervan bleven bewaard, zoals de
IJsfabriek Coolen te Eindhoven (tegenwoordig Daf
Museum), de IJsfabriek Den Dulk te Scheveningen uit 1916 (nog in werking) en de IJsfabriek De

Noordpool te Breda.1 In Hoorn kregen de vleeshouwers in 1911 de beschikking over een ijsfabriek bij
het gemeentelijke slachthuis, die later afbrandde.2
Tot de latere voorbeelden behoort de coöperatieve
ijsfabriek West-Friesland te Enkhuizen die in 1926
tot stand kwam op initiatief van een groep lokale slagers.
IJsfabriek voor de Enkhuizer slagers
Op 10 mei 1926 verschenen de statuten van de coöperatieve ijsfabriek te Enkhuizen in de Staatscou1 De Noordpool, Breda, rijksmonument 10232
2 Enkhuizer Courant, 8 augustus 1911, p. 4.
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Afb. 3. De ijsfabriek te
Enkhuizen in de jaren dertig van de twintigste eeuw.
Vereniging Oud Enkhuizen.

Afb. 4. De voorgevel aan de
Vette Knol (vroegere Zuider
Boerenvaart). Foto Klaas
Koeman.

Afb. 5. Detail voorgevel.
Foto auteur.
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Afb. 6. Voorgevel koelcel. Foto auteur.

rant.3 Kort daarvoor vond de aankoop plaats van een
kwekerij van de bloemisten Karel Loots en Jan Slot
langs de zuidzijde van de Zuider Boerenvaart, die
destijds nog overwegend een groen karakter had.4
De slagers uit het bestuur (Johan Theobold Kroeb,
Lourens van der Spruyt, Jacob Conijn, Meinardus
Johannes Botman, Hendrik Lakeman, Simon de
Hart, allen slager te Enkhuizen, Jan Kuin, zonder
beroep, uit Enkhuizen en Cornelis de Boer, zonder
beroep, uit Bovenkarspel) lieten plannen maken
door timmerman P. Vis.5 Op 22 januari 1926 vond
3 Bijvoegsel tot de Nederlandsche Staatscourant woensdag 10
maart 1926, no 48, Akten betreffende coöperatieve vereenigingen, no. 8156.
4 Kadaster Archief Viewer (KAV), Enkhuizen, leggerartikel
4866 (firma Loots en Slot, firmanten Karel Loots, bloemist,
en Jan Slot, bloemist), D1893, erf, dj 1927, verkoop, stichting, D2037, kwekerij en kas, dj 1927, verkoop; D1893, hulpkaart 248, opgemaakt februari 1910; 6712 (Coöperatieve IJsfabriek West-Friesland), D1893 en D2037gaan na vereniging
en afsplitsing over in D2295, IJsfabriek, erf, dj 1947, verkoop;
D2295, hulpkaart 314, opgemaakt december 1926.
5 Westfries Archief, Hoorn, toegangsnr. 1325-BD Gemeente
Enkhuizen, bouwvergunningen 1905-1979, inventarisnr. 5349,
Enkhuizen, Zuider Boerenvaart 13, bouw IJsfabriek [werd later
Vette Knol 9 en daarna nr. 121], 7 januari 1926. Dit stuk kon

Afb. 7. Westelijke zijgevel. Foto auteur.

de aanbesteding plaats in Die Port van Cleve aan de
Dijk.6 Als laagste inschrijver nam P. Bot uit Heerhugowaard de bouw van de fabriek aan voor 11.986
gulden.7 Half juni meldde de Enkhuizer Courant dat
de ijsfabriek kon leveren.8 De ongeveer veertig aangesloten slagers betrokken hun ijs bij de fabriek.9
Om de slagers in Medemblik en omgeving te kunnen bedienen, stelde het bestuur mei 1927 de heer
K. Zwaan uit Medemblik aan als ijsrijder.10 Per nacht
werden in ijzeren mallen tot 250 staven ijs van 25 bij
25 centimeter gemaakt.
Ook niet-leden die vis verwerkten of verhandelden, mochten ijs uit de fabriek betrekken. Dat vishandelaren inderdaad ijs kochten, blijkt uit het verslag van een rechtszaak in 1928: ‘Tijdens de groote
niet geraadpleegd worden vanwege coronamaatregelen.
6 Onze Courant, 9 januari 1926; Nieuwe Hoornsche Courant, 12
januari 1926; Onze Courant, 14 januari 1926; De Nieuwe Courant, 13, januari 1926, p. 3.
7 De Tĳd: godsdienstig-staatkundig dagblad, 25 januari 1926.
8 Medemblikker Courant, 19 juni 1926, p. 3.
9 De Amsterdammer, 21 juni 1926.
10 Medemblikker Courant, 7 mei 1927, p. 6.
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Afb. 8. Bouwtekening westelijke zijgevel uit 1926.
Westfries Archief, Hoorn.

Afb. 9. De achtergevel. Foto auteur.
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Afb. 10. Plattegrond (bouwtekening) uit 1926. Westfries
Archief, Hoorn.

haringvangsten in het laatst van de maand Maart
van dit jaar, was het voor de Enkhuizer visschers
van het grootste belang, in verband met den uitvoer
naar Duitschland, om over ijs te kunnen beschikken
wanneer ze dat wilden. De ijsfabriek aldaar deed er
al haar best toe, maar kwam erdoor in conflict met
de arbeidswet. J. Kuin, penningmeester der coöperatie, tevens de verantwoordelijke persoon voor de
naleving van de arbeidsvoorwaarden, stond terecht
terzake dat hij den machinist Jansen eenige dagen
daartoe, zonder daartoe vergunning te hebben,
had laten overwerken, die daardoor dus een week
had gemaakt van 65 uur, terwijl de arbeidsinspectie maar 55 uur toestond. De machinist had hoegenaamd geen bezwaar gehad tegen dat overwerken,
omdat hij ’s winters genoeg weken niet meer dan 20
uur werkzaam was en de noodzakelijkheid van den
langeren arbeidsduur inzag. Getuige v. d. Spruit,
voorzitter der ijsfabriek, verklaarde, dat het force
majeur was geweest. Een derde kracht kon men niet
krijgen en wilde men meehelpen de arme visschers
een boterham te laten verdienen, dan moest men
wel zorgen dat de fabriek, gedurende de haringperiode bleef draaien. De Ambtenaar, hoewel concludeerende dat het ten laste gelegde wettig en overtuigend bewezen was, hield er rekening mee, dat hier

overgewerkt was, speciaal met het doel andere takken van den handel in stand te houden. In de practijk blijkt dikwijls de moeilijkheid van uitvoering
der arbeidswet. Met genoegen constateert hij dat
de oorzaak van het proces-verbaal niet te wijten is
aan arbeidsschuwheid, doch aan de activiteit van de
arbeidsinspectie. Z.ED. zal een lichte straf eischen.
n.l. ƒ 15.—. De kantonrechter vereenigde zich met
dezen eisch’.11
Het einde van de fabriek
In de jaren dertig kwamen elektrische koel- en vriescellen op de markt, die de slagers en vissers meer
gebruiksgemak boden dan de koeling met ijs. Aanvankelijk verboden de statuten van de coöperatie
de aangesloten slagers dergelijke koelinstallaties aan
te schaffen op straffe van royering van het lidmaatschap, omdat dit ten koste zou gaan van de afzet
van de ijsfabriek. Op de ledenvergadering van 4 november 1937 veranderde de vergadering dit statuut
en mochten de leden alsnog een elektrische koelcel
aanschaffen.12 Het belang van de fabriek nam daarna
snel af.
11 Nieuwe Hoornsche Courant, 2 juni 1928.
12 Bijvoegsel tot de Nederlandsche Staatscourant van Woensdag 16 februari 1938 no. 33. Coöperatieve IJsfabriek.
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Afb. 11. De westelijke fabriekshal gezien naar de achterzijde.
Foto auteur.

Afb. 12. De westeljike fabriekshal. Foto auteur.

Afb. 13. Vloer westelijke
fabriekshal. Foto auteur.
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Afb. 14. De plint in de westelijke hal. Foto auteur.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog gebruikte de
Duitse bezetter de fabriek als voedseldepot voor de
troepen. Op 19 november 1944 slaagde een Enkhuizer knokploeg erin de voorraad buit te maken en af
te voeren met twee polderschuiten. De Enkhuizen
bevolking kwam er genadig af met een herstelbetaling.13 Na de oorlog staakte de fabriek de productie.
Een lokaal dagblad bood uitleg: ‘De coöperatieve ijsfabriek “West-Friesland” aan de Zuider Boerenvaart
is sinds lang niet meer rendabel, nu de slagers allen
eigen koelkasten hebben. De Duitschers brachten er
destijds nog wat leven in, maar nu is het de dood in
de pot. De vraag naar staven ijs is zeer gering. De
eigenaars bieden daarom gebouw en installatie te
koop aan!’14 Een dag later verscheen de eerste advertentie: ‘De thans nog in volle werking zijnde IJSFABRIEK van de Coöperatie “West-Friesland” te
Enkhuizen, met daarbij behoorende machinerieën
en gereedschappen, alsmede een daartegenover gelegen WOONHUIS met garage. De onroerende en
roerende goederen worden afzonderlijk en in com13 P.J. de Vries, ‘Kroniek van een knokploeg in oostelijk WestFriesland’, West-Friesland Oud en Nieuw, 1994, p. 115-139.
14 Nieuw Noordhollandsch Dagblad, 24 april 1946, p. 2.

Afb. 15. De centrale as met aandrijfwiel in de westelijke
hal. Foto auteur.

binatie te koop aangeboden, zooals in het inschrijfformulier nader is omschreven. Gegadigden kunnen
bij inschrijving in aanmerking komen door invulling
van het betreffende formulier, dat bij den Secretaris,
den Heer Jb. Conijn, St. Jansstraat 19 te Enkhuizen
is aan te vragen. De inschrijving wordt op 15 Mei
gesloten. Het Bestuur van de Coöperatieve IJsfabriek West-Friesland in liquidatie.’15 Johan Theobold
Kroeb en nog een aantal veehandelaren kochten het
leegstaande gebouw. Sinds 1977 duidde het kadaster
het pand aan als bouwval met erf. In 1981 kocht de
schipper Hendrik Willem Hortensius uit Marken
het pand, die het inrichtte tot scheepswerkplaats.16
Om boten binnen te kunnen halen, plaatste hij in de
middenbeuk een bredere deur.17
15 Nieuw Noordhollandsch Dagblad, 25 april 1946, p. 4.
16 KAV, Enkhuizen, leggerartikel 8023 (Johan Theobold Kroeb,
veehandelaar e.a.) D2295, fabriek, erf, dj 1966, stichting; 7509
(Wilhelmina Johannes Hansen, zonder beroep) D2295, Zuiderboerenvaart 13, fabriek, erf, dj 1978, verand best., bouwval erf,
dj 1982, verkoop; 10410 (Hendrik Willem Hortensius, schipper, Marken, later Enkhuizen) D2296, Zuider Boerenvaart 13,
ijsfabriek, erf.
17 Westfries Archief, Hoorn, toegangsnr. 1853-BD, Gemeente
Enkhuizen, bouwvergunningen 1980-1995, inventarisnr. 328,
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Afb. 16. De centrale fabrieksmotor in de jaren dertig van
de twintigste eeuw.
Vereniging Oud Enkhuizen.

Afb. 17. De centrale hal met
de ijsgenerator op de bouwtekening (lengtedoorsnede)
uit 1926. Westfries Archief,
Hoorn.

Afb. 18. De centrale hal met
de ijsgenerator op de bouwtekening (ldwarsdoorsnede)
uit 1926. Westfries Archief,
Hoorn.
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Afb. 19. De middenbeuk
gezien naar de voorgevel.
Foto auteur.

Beschrijving
Het fabrieksgebouw bestaat uit drie beuken met
platte daken, de hoogste in het midden. De linker
beuk is aan de achterzijde wat korter (afb. 1).
De bakstenen voorgevel in kruisverband vertoont eenvoudige versieringen in metselwerk
(afb. 2-4). Een rondboogfries met segmentbogen
bekroont de middenpartij. De zijvleugels vertonen
friezen met verticale elementen onder een horizontale lijst. Aan weerszijden van de middenpartij gaat
een liseen op met bovenin een uitkragend, hoger
gedeelte, waarin verticaal gemetselde bakstenen.
Onder het fries bevat een tegeltableau met de naam
van de fabriek in letters gestileerd in Art Deco: ‘Coöperatieve IJsfabriek “West-Friesland”’ (afb. 5). Onderin bevindt zich in de lisenen eveneens verticaal
gemetselde bakstenen. De rollaag boven deze plint
zet zich voort over de volle breedte van de gevel. De
eindlisenen aan weerszijden steken ook weer iets uit
boven de rest van de zijbeuken uit. De voorgevel van
de linker beuk bevat nog het oorspronkelijke deuren het vensterkozijn. Beide zijn aan de bovenzijde
afgezet met een rollaag. De oorspronkelijke vensterindeling van de middenbeuk met een groot venster en een brede deur (afb. 2) maakte in 1981 plaats
voor de huidige opening. Een stalen balk vangt het
muurwerk erboven op (afb. 4). De gevel van de linker beuk (oostzijde) bevat twee spaarnissen met een
rollaag erboven (afb. 6). Achter de gevel bevond zich
de koelcel voor de opslag van ijs. De enige opening
betreft een klein rechthoekig gat, waardoor de staven ijs naar binnen en naar buiten kwamen.
De westelijke zijgevel is geleed door lisenen en
vijf segmentbogige spaarnissen. Deze bevatten boveranderen van de voorgevel van het bedrijfsgebouw, 8 juni
1982.

venin een venster met een stenen onderdorpel en
aan de bovenzijde een bakstenen strek en. Ze bevatten een stalen kozijn (afb. 7, 8). Boven de lisenen
verheffen zich boven de daklijst een soort van kantelen. Dit motief wordt herhaald boven de middenbeuk (afb. 8). Met de romaanse motieven lijken deze
toevoegingen naar de middeleeuwen te verwijzen.
Aan de achterzijde hebben de westelijke beuk en de
hogere middenbeuk een gemene gevel met stalen
kozijnen. De stalen ankers dienen ter bevestiging
van de centrale aandrijfas van de fabriek (afb. 9).
Bovenin rechts in de middenbeuk bevindt zich een
ventilatieopening van de lage vliering. Aan de achterzijde bleven decoraties achterwege.
Interieur
In de westelijke beuk bevinden zich aan de voorzijde een entree en een vertrek dat als kantoor diende
(afb. 10). De hal erachter vertoont aan de westzijde
hooggeplaatste vensters (afb. 11). Net als buiten bevinden deze zich in ondiepe muurnissen met een
segmentboog (afb. 12). Op de vloer liggen tegels of
platen granito (afb. 13). Boven de plint van witte en
bruine wandtegels bevindt zich een met sjablonen
geschilderd biesje (afb. 14). Vooraan stond een compressor. Achterin stond een 18 pk ruwe olie Crossley
motor (afb. 16). Met een riem dreef deze een zware
as aan, die doorliep tot in de middenbeuk (afb. 15).
Met zware ijzeren constructies is deze verankerd in
het muurwerk.18 De aandrijfriemen waren niet afgeschermd. In april 1932 werd een 21-jarige arbeider
door een van de riemen gegrepen, waardoor hij in
het ziekenhuis belandde.19
18 Paul Gutter, ‘Als motor draaide, schudde hele Klopperstraat,
Henk Hortensius heeft scheepswerkplaats in oude ijsfabriek’,
Noordhollands Dagblad, 9 augustus 2006.
19 De Maasbode, 23 april 1932; De Grondwet, 25 april 1932.
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Afb. 20. De centrale aandrijfas
in de middenbeuk.
Foto auteur.

Afb. 21. De loopkat in de
middenbeuk. Foto auteur.

Afb. 22. De koelcel gezien
naar de achterzijde.
Foto auteur.
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Afb. 23. De geteerde kurklaag
boven de deur van de koelcel.
Foto auteur.

In de middenbeuk bevond zich de ijsgenerator in de vorm van een enorme bak (afb. 10, 17 en
18). Daarvoor stonden een ‘ontdooirek’ en een ‘stortrek’. Van deze voorzieningen bleef niets bewaard
(afb. 19). In de middelste beuk dreef de hoofdas
van de fabriek de machines aan (afb. 20). In de hal
loopt een hijsinrichting met een loopkat (afb. 21).
Deze staat niet aangegeven op de bouwtekening van
de fabriek, maar mogelijk diende deze voor het verplaatsen van de mallen. Boven de hal bevindt zich
een lage vliering.
De kortere oostbeuk bestaat uit een dubbelwandig ijsmagazijn met binnen kalkzandstenen wanden
en een betonnen zoldering ondersteund door stalen balken (afb. 22). Tussen het dikke, dubbelschalige muurwerk bevindt zich een laag geteerde kurk
(afb. 23). De dikke zware deur bevat eveneens een
dergelijke laag (afb. 24). De staven ijs konden aanen afgevoerd worden via een rechthoekige opening
aan de voorzijde.

hal bevinden zich nog delen van de oorspronkelijke
tegel- en granitovloer en delen van de betegelde plint
met geschilderde bies. Van de machinerie resteert
nog de centrale aandrijfas in de twee fabriekshallen. In de middenbeuk bevindt zich bovendien een
hijsinrichting met een loopkat. De koelcel in de oostelijke beuk, geïsoleerd met geteerde kurk, bewaart
nog zijn gesloten karakter en de oorspronkelijke, geïsoleerde deur naar de middenhal. Via een rechthoekige opening konden de ijsstaven naar buien worden
gestoken.
Afb. 24. De deur van de koelcel. Foto auteur.

Conclusie
De ijsfabriek Enkhuizen betreft een laat voorbeeld
van en type, waarvoor een nieuw, driebeukig gebouw tot stand kwam. De voorgevel vertoont eenvoudige versieringen in het metselwerk, die zijn ontleend aan het neoromaans, dat vanaf de negentiende
eeuw vaker toepassing vond in de industriële bouw.
Eigentijds waren de verticaal gemetselde bakstenen,
zoals die ook op decoratieve wijze toepassing vonden in de architectuur van de Amsterdamse School.
De architect kan vermoedelijk worden achterhaald,
zodra de bouwtekeningen van de fabriek in het archief geraadpleegd kunnen worden. In de westelijke
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