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Brouwerij de Werf

BROUWERIJ DE WERF | ENKHUIZEN

Enkhuizen kent een rijke historie aan bierbrouwerijen. Ooit waren er meer dan 25 brouwe-
rijen in deze 650 jaar oude VOC-stad. Echter, de stad kent al 200 jaar geen brouwerij meer.  
Brouwerij en Proeflokaal de Betonning startte in 2016 de ontwikkeling om in een voormalige 
scheepswerf een brouwerij met proeflokaal en evenementenzaal te realiseren. Het gebouw, 
dat sinds 2006 leeg staat vanwege brand, was sterk in verval geraakt. Dit project verreikt 
de stad, stimuleert activiteit in de haven, geeft een enorme verbetering aan het straatbeeld 
en draagt sterk bij aan de gewenste stedelijke vernieuwing. 

De realisatie kenmerkt zich door een bouwteamproces met lokale partijen. Dat zorgde voor 
uitzonderlijke betrokkenheid en hechte samenwerking. Ook was er een constant spannend 
spel tussen architectuur en budget.  

De eerste ontwerpbeslissing was het strippen van het gebouwen en het te ontdoen van alle 
toevoegingen. Het werd teruggebracht naar de oorspronkelijke industriële vorm. Dit bete-
kende ook bouwkundig herstel van de gevel, het verzwaren van de bestaande constructie 
en het terugbrengen van de gekoppelde strookramen aan de bovenzijde. Het ontwerp draait 
om de tweesplitsing van het gebouw en de plaatsing van een indrukwekkend glazen midden 
element in de dwarsrichting. Dit markeert zowel de entree aan de straat- als de havenzijde 
en geeft bewoners en wandelaars aan de straatzijde weer een doorkijk naar de haven. 

De abstracte contour die ontstond na het strippen is nadien versterkt door gevel en dak 
beide in EPDM uit te voeren. Goten waren niet meer noodzakelijk doordat het water van 
het dak, over de gevel loopt, direct naar een strook Cortenstaal plantenbakken die voor het 
gebouw zijn aangebracht.  Van april tot oktober groeien hier hopplanten, de basis van bier. 
Tevens zorgen de planten voor een natuurlijke temperatuur regeling.

Binnen zorgen de bijzondere contrasten tussen brouwtanks, staalconstructie, bestaande 
betonvloer en het hout voor een warme sfeer in een industriële brouwomgeving.   

Brouwerij de Werf in Enkhuizen is een toonbeeld van moderne interpretatie van industriële 
architectuur. Een prachtig gebouw en tuinterras aan de haven, naast een scheepswerf. 
Eindelijk wordt er weer bier gebrouwen voor zeevaarders en zeilers op een plek waar dat al 
honderden jaren gebruikelijk was. 

Fotografie: Katja Effting
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OUDE SITUATIE

• gebouw heeft in de loop van de 
tijd een transformatie ondergaan 
van loods tot evenementenhal  & 
bowling

• in die transformatie zijn o.a. de 
afgeronde timpanen toegevoegd.

• gebouw staat sinds een brand al 7 
jaar leeg

STRIPPEN

• verwijderen van timpanen
• herstel stucwerk
• herstel van houten kozijnen
• terugbrengen industriele uit-

straling
• herintroducering horizontale 

belijning

MIDDENZONE 

• duidelijke entree aan straat- 
en terraszijde

• verdeling van verschillende 
zones in gebouw

• grote vide met “wintertuin”

GEVELS

• uniforme gevel en dak
• industriele look & feel
• bouwfysisch en bouwkundig 

herstel

evenementenzaal

entree

brouwerij

proeverij
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PROGRAMMA

begane grond

1   entree

2   meterkast

3   garderobe

4   proeverij

5   ontvangstruimte

6   brouwerij

7   opslag

8   toiletgroepen

9 berging

10 koelruimte

11 evenementenzaal

verdieping

12 moutopslag

13 brug

14 techniek

15 toilet

16 kantoor

17 technische ruimte

18 dj podium

19 schenktanks

20 kamer moutmolen

H
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Fotografie: Katja Effting
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TUINTERRAS

Ook het voormalig terrein dat toebehoort aan het gebouw heeft een me-
tamorfose ondergaan. Naar ontwerp van John Koomen is hier een speels 
tuinterras ontstaan direct gelegen aan het water, tussen de boten, een 
zwarte draaikraan en bestaande scheepswerf.

Deze bijzondere combinatie van water, boten, de werf, het oude centrum, 
de tuin, het terras én de moderne industriële architectuur geeft nieuw elan 
aan het binnenhavengebied van Enkhuizen.

De oplevering van het tuinterras en aanleg van de hopplanten gebeurd eind 
mei.

VOORGEVEL - PAKTUINEN

ACHTERGEVEL - OUDE HAVEN

ZIJGEVEL PRINCIPE DOORSNEDE

Fotografie: Katja Effting


