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Bouw en hinderwetvergunningen:

Dit is de eerste tekening van de bouw in 1912, waarin 2 handbediende loopkranen met een 
totaal hefvermogen van 10.000 kg. tek. archief  familie Houben

Tevens werd er een gasmotor van     15 PK. geplaatst. n.a.w. 1885/1919 no.171/1912

In 1913 werd er een 2de gasmotor van 8 PK. geplaatst. n.a.w. 1885/1919 no.172/1913

In 1914 volgen er 2 uitbreidingen, aanbouw constructiewerkplaats 10 bij 25 meter.
Verplaatsing van de privaten en het aanbouwen van een poetslokaal en cokeshok.
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g.a.w. bouwaanvraag 1914

In 1915 uitbreiding voor het plaatsen van een stoomketel met stookplaats en schoorsteen.
Het plaatsen van een stoommachine van 35 PK in de bestaande machinekamer. 

               n.a.w. 1885/1919 no. 174/1915
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In 1917 bouw nieuw kantoor aan de Parallelweg op de plaats van de huidige 
Slachterijstraat.
Afmeting 9 bij 5 meter.

g.a.w. bouwaanvraag 1917

Op de achtergrond de ijzergieterij met het 
kantoor.

Gedeelte foto van 26 april 1928 bij de opening 
van de nieuwe export slagerij van de 
verkoopvereniging St. Antonius

g.a.w. krantenknipsel 1928
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In 1920 volgt de 5de bouwfase van de laatste uitbreiding van de gebouwen en een interne 
wijziging.

g.a.w. bouwaanvraag 1920

Al deze gebouwen zijn gerealiseerd in de periode van de eerste directeur en medeoprichter 
Hub van Wegberg.

Na deze laatste uitbreiding en wijziging zijn de volgende ruimten benoemd:

Magazijn, privaten, ruimte naamloos, modelmakerij, magazijn, kopergieterij, kolenhok, 
ketelhuis, machinekamer, tekenkamer, fabriekskantoor, schafthal, draaierij, kernmakerij, 2x 
droogkamer, gieterij, kantoor.

In 1927 werd er nog een Tangymotor van 16 PK geplaatst. n.a.w. 1920/1969 no. 41/1927
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Bouwfase ingekleurd.

1912 Aankoop grond en bouw van de gieterij.
1914 bouw constructiewerkplaats, cokeshok en poetslokaal.
1915 aanbouw voor stoomketel met stookplaats en schoorsteen.
1917 bouw kantoor aan de Parallelweg.
1920 Uitbreiding gebouwen en interne wijzingen.
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12 augustus 1914 Brief 2de bouwaanvraag constructie werkplaats g.a.w. bouwaanvraag



p.v.w.2005 4 - Bouw en hinderwetvergunningen 7/7

23 juli 1917 Vergunning 4de bouwaanvraag nieuw kantoor g.a.w. bouwaanvraag

Tot zover de bouwvergunningen voor de IJzergieterij.


