
Noppen, Johannes Jacobus van. — Architect. — Geb.
9 Mrt. 1876 te Kruiningen in Zeeland, is een der bekendste
architecten te Haarlem, in welke stad hij nu al langer dan
een kwart eeuw de geheele ontwikkeling en uitbreiding van

N.-Hollands
hoofdplaats en
omringende ge-
meenten heeft
meegemaakt. —
Aan vankelij k

werkte v. N. te
Amsterdam,

waar hij de Mu-
seumscholen be-
zocht. Op ver-
schillende kan-
toren was hij als
opzichter en
teekenaar in
functie, terwijl
hij tevens als
leeraar in de
bouwk. aan de
Industries chool
v/d Mij. voor
den Werken-
den Stand was
verbonden. Na
nog eenige jaren
als chef-de-bu-
reau bij den ar-
chitect Ed. Cuypers werkzaam te zijn geweest, volgde zijn
benoeming tot architect in dienst van de gemeentewerken
te Haarlem. Na verloop van 3 jaren verliet hij den gemeen-
tedienst, daar hij zich als part. architect wenschte te vesti-
gen. - Hij bouwde daarop allereerst het perceel Verspronck-



weg l, waar zijn kantoor gevestigd werd en bleef. Nadien
kwamen onder zijn leiding tal van bouwwerken tot stand,
w.o. woningbouw aan den Schotersingel, in het Kleverpark
en aan de Tempeliersstraat, het gebouw van den Ned. Pro-
testantenbond aan de Voldersgracht, de Chr. Ger. kerk aan
de Raaks, het Verkooplokaal aan de Bilderdijkstraat, de
Werf „Hubertina", de Haarl. Stoomverffabriek, de Haarl.
Ijzergieterij, enz. - Tot de belangrijkste werken uit latere
jaren behooren bijna alle gebouwen van de N.V. Droste's
Cacao en Chocoladefabrieken, belangrijke uitbreidingen en
vernieuwingen van de turbinegebouwen, ketelhuizen en
transportinrichtingen e.d. aan de Gem. Lichtfabrieken, de
Nutsspaarbank aan de Jansstraat met bijkantoor aan den
Rijksstraatweg, de winkel van de Fa. Peek en Cloppen-
burg, het Volksbadhuis aan de van Egmondstraat, het
Kindervacantiehuis te Oostvoorne, landhuizen te Bloe-
mendaal, Overveen en Aerdenhout en uitbreiding en ver-
nieuwing van verschillende bijkantoren in het westelijk
rayon van de N.V. „De Twentsche Bank". - v. N. was be-
stuurslid van de M.T.S., van het Witte Kruis, van de Mij. tot
Nut van 't Algemeen en gedurende vele jaren examinator
voor de Mij. tot bevordering der Bouwkunst. - Ter bestu-
deering van de bouwstijlen en voor het houden van lezingen
daarover maakte v. N. verschillende buitenlandsche reizen.
Hij heeft veel interesse voor ceramiek in 't algemeen, maar
in 't bijzonder voor de Oostersche, van welke laatste een
fraaie collectie in zijn bezit is.


