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AALTEN

D

e voormalige textielfabriek van de familie
Driessen wordt na een periode van ca. 20
jaar (!) leegstand en verval gerestaureerd en herbestemd in opdracht van de nieuwe eigenaren
van de fabriek (TPN uit Den Bosch). In opdracht
van TPN heeft BOEi de restauratiewerkzaamheden begeleid, waarbij onder meer het dak van
de voorbouw is gereconstrueerd, het ketelhuis
in oude luister is hersteld en de 30 meter hoge
schoorsteen weer “recht is gezet”.. De eigenaren hebben zelf de herbestemming van het rijksmonument op zich genomen. In de voorma-

lige fabriek komen onder meer gebruikers in de
sfeer van de gezondheidszorg en er kan in de
fabriek geparkeerd worden onder een bijzondere gietijzerconstructie; op die manier ‘zorgt’ de
fabriek opnieuw voor de bewoners van Aalten
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DOETICHEM

N

a een periode van 10 jaar leegstand en
verval is aannemingsbedrijf van Wijnen uit
Doetinchem in september 2014 begonnen met
het herstel van het ketelhuis met schoorsteen
van de voormalige bandenfabriek Vredestein.
Ketelhuis en schoorsteen dateren uit 1947. De
40 meter hoge, ronde gemetselde schoorsteen
is gebouwd door De Ridder en is een van de
twee laatste behouden fabrieksschoorstenen
van Doetinchem. Voor het ketelhuis is nog geen
nieuwe bestemming gevonden.

33

H

et vorige openingswoord voor nummer 32 begon met het eerste raadsel van Rotterdam. Een
oplettende lezer zou dus nu deel twee verwachten,
maar dat laat nog even op zich wachten. Niet dat
het een geheim is maar de uitwerking wacht nog
op enkele aanvullingen. Het gaat hierbij om de
vier 40 meter hoge schoorstenen die in Rotterdam
Overschie hebben gestaan in een betrekkelijk klein
gebied. Van deze vier schoorstenen zijn die van de
verffabriek Van Klaveren en die van de vernisfabriek
van Van Wijk nog aanwezig. De laatste schoorsteen
is precies 100 jaar oud, en is daarmee even oud als
de schoorsteen van de gasfabriek Feyenoord. Zoals
ook in het vorige nummer aangekondigd waren wij
van plan in het kader van honderdjarige schoorstenen iets met Rotterdam te doen.

W

elnu dat doen wij ook maar eerst op een
heel andere manier. De kontakten met de ﬁrma Quaker Oats leerden dat hun 100 jaar ( 1915)
oude schoorsteen aan een grote onderhoudsbeurt
toe is. Sterker nog dat er misschien een keuze gemaakt zou moeten worden tussen herstel en mogelijk sloop met vervanging door een roestvrij stalen
schoorsteen. Het zou te betreuren zijn wanneer dit
precies in het honderdste levensjaar zou geschieden. De schoorsteen kampt met enige scheefstand
en heeft een sterke uitslag veroorzaakt door zouten
en zwavel. Het bedrijf wilde wel meedenken over
restauratie maar gaf ons mee dat zij met behoud
aanzienlijk duurder uit zouden zijn dan met sloop
en vervanging door nieuwbouw. Het prijsverschil bedraagt ongeveer € 60.000,=. Wij hebben als bestuur
toegezegd om te kijken of er mogelijkheden zijn dit
probleem op te lossen.

D

e oorspronkelijke oprichter van de fabriek,
gesticht als een Rijstpellerij, de heer Sillevoldt
heeft na zijn overlijden een fonds nagelaten voor verschillende maatschappelijke doeleinden.

W

ij als STIF bestuur hebben onderzoek gedaan
naar mogelijkheden dit fonds te benutten voor
herstel van de schoorsteen.

LAATSTE NIEUWS UIT ROTTERDAM

Doetichem
COLOFON

P

Website STIF: www.stif.nl

Rookpluimen is het informatiebulletin voor donateurs en sponsors van STIF
en verschijnt 2 x per jaar.
De Stichting Fabrieksschoorstenen (STIF) stelt zich ten doel: de bestudering
en instandhouding van fabrieksschoorstenen,
die tot het industrieel erfgoed gerekend kunnen worden.
Donateur kan men worden door overmaking van: € 15,- voor particulieren,
€ 115,- voor bedrijven en organisaties, op Rabobank rek.nr. 384966144,
t.n.v. penningmeester STIF, Den Haag.
Secretariaat: C.H.R.T. Weevers, Zomervaart 206 F, 2033 DN Haarlem, Tel:
023 - 5353624, Email: chrt.weevers@upcmail.nl
Informatie: A.J. Barnard, voorzitter STIF, Oosteinde 13, 7772 CA Hardenberg, Tel: 0523-261786, Fax: 0523-260867, Email: barna047@planet.nl.

Sillevoldt
Watertoren Rotterdam

er brief deelde het bestuur van de Stichting
Bevordering van Volkracht te Rotterdam ons
mede dat zij met een bijdrage uit de gelden van
de Stichting Neyenburgh ( destijds een initiatief van de heer C.M. Van Sillevoldt, de oprichter
van de Rijst- en Specerijenhandel Van Sillevoldt,
nu de gebouwen van Quaker Oats ) ons mede
dat zij in hun vergadering besloten hebben het
initiatief van de stichting STIF aangaande het
herstel en behoud van de Van Sillevoldt schoornr. 33, december 2014
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steen te honoreren met een bedrag van
€ 30.000,-. Wij hebben nog andere subsidieverzoeken lopen en hopen er met elkaar uit te
komen om het ontbrekende bedrag bijeen te
kunnen brengen.

KALENDERPRESENTATIE GOIRLE
anneer u deze nieuwsbrief leest zal de presentatie van de achtste STIF schoorsteenkalender inmiddels hebben plaatsgevonden.
De kalender 2015 met als thema textielfabrieken werd bij een van de mooiste schoorstenen
van Nederland gehouden, bij de schoorsteen
van Van Puyenbroek te Goirle. Een afbeelding
van deze schoorsteen mag dan ook niet ontbreken.

W

bereiden van een bijeenkomst speciaal voor
deze groep belangstellenden in schoorstenen.
Deze zal dan mogelijk in 2015 plaatsvinden.

DEN HAAG

D

e schoorsteen van de voormalige wasserij
“De Waschman” te Den Haag is in november
gesloopt. Van de schoorsteen resteerde nog een
deel waarbij alleen de letters “…schman “nog
leesbaar waren.
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a de herfststormen van vorig najaar was er
een levensgevaarlijke situatie ontstaan omdat er een breuk is geconstateerd in de kop van
de schoorsteen. Volgens experts zou een restauratie € 80.000,= kosten. Een dergelijk hoog
bedrag is echter voor de VVE te veel gevraagd.
Echter ook de steigerkosten kwamen aanvankelijk voor rekening van de VVE. De steigers
waren noodzakelijk om de schade vast te stellen en dienden volgens de aannemer ook om
de schoorsteen te stutten. De sloopkosten zijn
echter nog ongewis, want mocht er asbest in de
schoorsteen zitten, dan worden de kosten hoger.

D

e eigenaren stellen projectontwikkelaar
Voorsterpoort en bouwbedrijf Schutte
aansprakelijk voor de kosten van de sloop.
Bovendien wenst de vereniging compensatie
voor de sloop omdat het toen gemaakte bouwrapport de veiligheid van de schoorsteen garandeerde.

ELST

I

n het kader van het Ruimte voor de Rivierproject Elst is het bedrijf Boskalis op 10 juni
gestart met het aftoppen en restaureren van
de schoorsteen van de steenfabriek die hier
vroeger heeft gestaan. De schoorsteen is een
herkenbaar landmark voor Elst en houdt de herinnering aan het verleden van de steenfabriek
levend. De bovenste 20 meter van de nu 50-meter hoge schoorsteen zijn in een zo slechte staat
dat restauratie en aansluitend langjarig beheer
te kostbaar is. Deze worden gesloopt. De onderste 30 meter wordt gerestaureerd.

ZUTPHEN
“De Waschman”

Goirle

EIGENARENDAG

E

en vervolg op de succesvolle studiedag in
2012 bij de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed in ,te Amersfoort is in voorbereiding.
Er werden tijdens deze dag vragen gesteld
door vooral particuliere eigenaren van fabrieksschoorstenen. Het bestuur is bezig met het voor-

BALK

D

e schoorsteen van de voormalige stoomzuivelfabriek ‘’de Eendracht’’, gebouwd in
1916, is in mei 2014 gesloopt. De kosten van
de sloop bedroegen € 12.000,= en komen
voorlopig voor rekening van de Vereniging van
Eigenaren (VVE) de Eendracht.

O

nlangs is een start gemaakt met herstel
en restauratie van de schoorsteen van de
voormalige stoomwasserij De IJsselstroom. De
stalen banden rondom de schoorsteen zijn
verwijderd en hiervoor in de plaats zijn tijdelijk
stalen stroppen geplaatst.

A

an deze stroppen is een klimsteiger bevestigd, waarmee de restauratie specialisten zichzelf omhoog hijsen, een spectaculair
gezicht. De schoorsteen is rondom aan de
buitenkant schoon gebikt. De klimsteiger hing
aan een kraaiennest aan de top van de schoor-
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steen op 15 meter hoogte.

T

ijdens de afdaling wordt het kapotte metselwerk hersteld, scheuren gerepareerd en alles
opnieuw gevoegd. Deze werkzaamheden gebeuren zowel binnen in de schoorsteen als buitenom. De nieuwe metalen banden voor om de
schoorsteen liggen al klaar. Zie voor afbeeldingen Rookpluimen nummer 31 december 2013.

EZINGE

D

e oude schoorsteen van de voormalige zuivelfabriek in Ezinge is binnenkort deﬁnitief
verleden tijd. De fabriekspijp levert volgens de
gemeente Winsum een gevaar op voor de omgeving. Genoeg reden voor Winsum om de in
slechte staat verkerende pijp tegen de vlakte
te werken. ‘Restauratie is ﬁnancieel geen haalbare optie zodat alleen sloop een optie is’, aldus burgemeester Rinus Michels. ‘Er vallen nu
veel stenen naar beneden en de schoorsteen is
gevaarlijk’. Een ﬂinke herfststorm zou de schoorsteen omver kunnen blazen.

J

arenlang heeft de stichting Behoud Schoorsteen Ezinge geprobeerd de fabriekspijp te
redden. Maar dit verliep zeer problematisch. Zo
zijn er diverse rechtszaken geweest en is een
paar jaren geleden de restauratie stil gelegd.
Het geding was aangespannen door de buurman van de schoorsteen, het bedrijf Doornbosch. Die vond dat er niet volgens de regels
gewerkt zou worden.

D

e stichting noemt het besluit om de schoorsteen te slopen schandalig. Ze vindt dat de
gemeente te weinig heeft gedaan om het oude
bouwwerk te redden. Tot op het laatste moment
is de stichting bezig geweest met een reddingsplan. ‘De schoorsteen hoort bij Ezinge’, aldus
voorzitter Harri Ferwerda. ‘We hadden de Friese
stichting DBF, die al vele historische bedrijfspanden heeft weten te redden, weten te interesseren voor het hele zuivelcomplex. Echter de
gemeente heeft niet serieus gereageerd op dit
plan.’

D

e gemeente gaat proberen de sloop kosten
te verhalen op de stichting, maar Winsum
zal dit waarschijnlijk zelf moeten betalen. Wanneer de sloop gaat beginnen is nog niet duidelijk.

