
Nieuw werklust te Hazerswoude-Rijndijk.

De verdwenen werkspoor 
schoorsteen.

Kromme schoorsteen te Aijen.
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monumentenbeleid binnen de gemeente op dit 
onderdeel aan en veroorzaakt precedentwerk-
ing die niet is te overzien (aldus Heemschut).

Utrecht: schoorsteenactie 
Werkspoorkantine 

Stichting USINE (Utrechtse Stichting voor in-
dustrieel erfgoed) wil via een crowd funding  

actie de schoorsteen van Werkspoor in Zuilen 
opnieuw opbouwen. Het grote terrein van Werk-
spoor Utrecht heeft in 2012 haar laatste schoor-
steen verloren. De schoorsteen stond bij het 
ontspanningsgebouw van Werkspoor (Vlampijp-
straat Utrecht) en is gebouwd ca. 1954.  In 2012 
is de schoorsteen vanwege de zeer slechte staat 
afgebroken tot op het achtkantige basement. 

Voor het herstel heeft USINE al een groot 
bedrag toegezegd gekregen, een ervaren 

schoorsteenbouwer uitgezocht en de eigenaar 
enthousiast gemaakt. Alles lijkt rond, de schoor-
steen kan hersteld worden, maar de stenen ont-
breken nog. Van het bedrag van € 39.000 voor 
de complete schoorsteen ontbreekt het bedrag 
dat overeenkomt met de aankoop van 7.200 
speciaal te bakken stenen. Daarvoor is € 9.000 
nodig welke men via deze actie hoopt binnen te 
krijgen. 

Voor een bescheiden donatie kan men al met 
een pakketje stenen bijdragen aan het her-

stel van dit ultieme symbool van het industriële 
tijdperk. Lees meer over het ontspanningsge-
bouw, de schoorsteen, de bouwer, en de crowd-
funding op: www.herstel-schoorsteen.nl Elke 
bijdrage is welkom en vergeet niet: de stenen 
blijven tientallen jaren staan.

kamerik

De schoorsteen 
van het voormalige stoomgemaal ‘’Teylin-

gens’’ in Kamerik (Utrecht) is eind 2014 weer 
geheel hersteld en weer op de oorspronkelijke 
hoogte gebracht door schoorsteenbouwer Harm 
Meijer. Ook is de oorspronkelijke kop van de 
schoorsteen weer gereconstrueerd, waardoor 
het gerestaureerde gemaal een prachtige uits-
traling heeft gekregen. De verhoging van bijna 
6 meter zorgt ervoor dat je de schoorsteen van 
kilometers afstand kan zien staan. Met strakke 
zwarte ijzeren banden is het een stoer gezicht 
en omdat de binnenkant is afgestreken en de 
bovenrand met een plaat is beschermd tegen 
de regen, zien we Harm Meijer daar voorlopig 
niet meer terug om onderhoud te plegen.

Hij heeft in 2008 de schoorsteen ook al onder 
handen genomen, maar om een onverklaar-

bare reden is de schoorsteen toen niet op de 
oorspronkelijke hoogte gebracht, ondanks dat 
daarvoor subsidie was toegezegd, maar deze is, 
als het goed is, niet uitbetaald. Immers subsidie 
wordt alleen uitbetaald als het werk is uitgevo-
erd en je de rekening kan overleggen.

Het gerestaureerde stoomgemaal met de 
schoorsteen is op zaterdag 9 mei officieel 

heropend als museum door de commissaris van 
de koning in Utrecht. 
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scheef schever scheefst.
In het begin van zijn schoorsteenonderzoek 

kwam uw voorzitter wel eens door het Lim-
burgse Aijen. Zijn aandacht werd dan getrokken 
door een schoorsteen die erg scheef stond: de 
schoorsteen was kromgetrokken. Dat kan ver-
schillende oorzaken hebben. De metselkalk kan 
inwendig door rook met  zuren deels opgelost 
zijn, waardoor de schoorsteen aan een zijde als 
het ware in zakt. Ook kan door weersinvloeden 
het metsel- en voegwerk aan de buitenzijde aan-
getast zijn waardoor de voegen langzaam  weg-
spoelen. De elasticiteit van de vroeger gebruikte 
schelpkalk maakt dat de schoorsteen pas in een 
laat stadium onder het gewicht van het wegzak-
kende deel omvalt.

De keramiekfabriek  Nieuw Werklust in Haz-
erswoude-Rijndijk is al vele jaren buiten ge-

bruik. Op het terrein staan drie  schoorstenen, 
waaronder een kleine kromme. Maar de eerst 
recht lijkende grote schoorsteen is onder een 
andere hoek gezien ook krom.

De schoorsteen van Aijen was op een bepaald 
moment verdwenen. Maar we kennen nog 

wel enkele kromme voorbeelden.

Groenlo
De schoorsteen van een voormalige zuivelfab-
riek te Groenlo wint hier toch duidelijk de hoofd-
prijs! De fabriek heeft bestaan van 1915 tot 
1953. De schoorsteen met de gebouwen zijn er 
(mei 2015) nog steeds. 

Groenlo voormalige zuivelfabriek.

COLOFON

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 bestuder-
ing 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: G.R. de Weger, Hoefslagmate 90, 8014 HH Zwolle, Tel: 038-
4658116, Email: g.r.deweger@wxs.nl

Informatie: A.J. Barnard, voorzitter STIF, Oosteinde 13, 7772 CA  Harden-
berg, Tel: 0523-261786, Fax: 0523-260867, Email: barna047@planet.nl. 
 

Website STIF: www.stif.nl
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rotterdam

De oplettende lezer wacht nog op een ver-
volg op het raadsel van Rotterdam, zoals 

beschreven in  Rookpluimen 32 van mei 2014: 
Een honderdjarige, maar nog net niet...  Het STIF 
bestuur is nog steeds bezig met het behoud 
van de Van Sillevoldt schoorsteen. Wij hebben 
inmiddels van verschillende fondsen toezeggin-
gen voor herstelbijdragen gekregen. Echter in 
verband met de nog lopende gesprekken tussen 
de eigenaren en de gemeente Rotterdam kun-
nen we er nu (mei 2015) nog niet verder op in 
gaan.

stif-UitreikinG klimijzerprijs 
2015.

Op vrijdag 24 april organiseerde STIF in 
Leiden de uitreiking van de 2-jaarlijkse 

Klimijzerprijs, de prijs voor het meest geslaagde 
schoorsteen-restauratieproject van de afgelo-
pen twee jaar. Dit keer werd de prijs toegekend 
aan de heer en mevrouw Van Exter te Leiden, 
voor de restauratie van de schoorsteen van de 
voormalige broodbakkerij van de Fa. Tijster-
man aan de Oude Rijn. Zij hebben zich sedert 
begin 2012 ingezet voor de restauratie van de 
toen vervallen schoorsteen. Na veel tegensla-
gen lukte het uiteindelijk in 2014 om voldoende  
subsidies voor het herstel in de wacht te slepen. 
Schoorsteenbouwer Harm Meijer restaureerde 
de schoorsteen in 2014.  Deze had op eigen ris-
ico vooruitlopend op een mogelijke restauratie 
de schoorsteen reeds voorzien van een ‘korset’. 

De inpandig gesitueerde schoorsteen werd 
ca. 1900 gebouwd door een onbekende 

schoorsteenbouwer. De 20 meter hoge schoor-
steen is qua verschijning uniek voor Neder-
land, vanwege de bijzondere decoratie met een 
ruitvormige versiering in gele radiaalsteen. De 
schoorsteen is beeldbepalend en is de laatste 
vertegenwoordiger van een groep schoorstenen 
van voormalige bakkerijen in de Leidse binnens-
tad. De schoorsteen is sind 1918 buiten gebruik.

Op de zonnige dag verzamelden zich ca. 40 
deelnemers aan de prijsuitreiking voor een 

boottocht door de Leidse stadsgrachten. Deze 
voerde allereerst 
naar de locatie 
van de schoor-
steen aan de 
Oude Rijn waar 
om 12.30 de of-
ficiële onthulling 
door de heer en 
mevrouw Van Ex-
ter plaatsvond 
van het schil-
dje met de Klim-      
ijzerprijsvermeld-
ing aan de gevel 
van het pand 

waarachter zich de schoorsteen bevindt. Daar-
na kon de schoorsteen vanaf de achterzijde van 
het pand worden bezichtigd. 

Tijdens de lunch bij de Leidse Burcht werd de 
Klimijzerprijs door de voorzitter van STIF, Ar-

jan Barnard, overhandigd aan mw. Diana van 
Exter. Hij prees het haar en haar echtgenoot 
voor hun onvermoeide inzet om de restauratie 
van de schoorsteen, ondanks vele tegenslagen, 
toch tot een 
succes te ma-
ken. 

Het middag-
p ro g r a m -

ma bestond uit 
een boottocht 
over de Leidse 
Rijn waarbij 
vanaf de boot 
onder meer 
het vervallen 
fabr iekscom-
plex (met drie 
schoorstenen) 
van de klei-
warenfabriek    
‘’Nieuw Werk-
lust’’ kon wor-
den bekeken. 
Helaas is dit 
complex al jaren een ruïne. Daarna werd, ook 
per boot, een bezoek gebracht aan de keramiek-
fabriek van de Fa. Ginjaar in Leiderdorp, een van 
de laatste nog authentieke, ambachtelijke kera-
mische bedrijven in ons land. De kleiwarenfab-
riek  van de Fa. Ginjaar bestaat al sinds 1920,  
en is gespecialiseerd in de productie van kera-
mische dakversieringen, schoorsteenpotten,  
afdekpannen en bloempotten. Vooral in de res-
tauratiebranche vinden deze producten hun be-
stemming.  De excursiedeelnemers werden door 
het bedrijf geleid waarbij een zeer deskundige 
uitleg werd verzorgd door de eigenaresse van 
het bedrijf, Jolanda Ginjaar, kleindochter van 
een van de oprichters van de fabriek. Na deze 
zeer geslaagde en boeiende excursie keerden 
de excursiedeelnemers  weer per boot terug 
naar Leiden. 

oosterhoUt

De schoorsteen van de voormalige stoom-
wasserij ‘’Juliana ‘’ in Oosterhout wordt met 

sloop bedreigd. De schoorsteen aan het Wil-
helminakanaal Oost is gebouwd ca. 1925, en is 
buiten gebruik sinds de sloop van de wasserijge-
bouwen in 2007. Het college heeft besloten de 
procedure in gang te zetten voor een sloopver-
gunning voor de monumentale schoorsteen, 
ondanks  een advies van de Monumentencom-
missie. Mochten voor behoud extra middelen 
nodig zijn, dan is het college van mening dat 
hierover een voorstel aan de raad moet worden 
voorgelegd   Vooruitlopend op het slopen van de 
schoorsteen moeten eventueel noodzakelijke 
maatregelen worden getroffen om de veiligheid 
te waarborgen. De schoorsteen is in juli 2001 
op de lijst van gemeentelijke monumenten gep-
laatst.  Voor de locatie van de wasserij worden 
nieuwbouwplannen  ontwikkeld. 

Erfgoedvereniging Heemschut heeft in maart 
2015 per brief bezwaar gemaakt tegen het 

voornemen van het college van burgemeester 
en wethouders van Oosterhout om de sloop-pro-
cedure op te starten. Heemschut begrijpt  niet 
dat de gemeente als eigenaar van de schoor-
steen kenbaar heeft gemaakt het monument te 
slopen omwille van de huidige onderhoud situa-
tie en de beperkin-
gen die het behoud 
van de schoorsteen 
zou meebrengen 
met betrekking 
tot bouw- of uit-
b r e i d i n g s m o g e -
lijkheden in de         
directe omgeving.

Mo n u m e n te n 
worden aan-

gewezen om ar-
c h i t e c t o n i s c h e , 
s tedenbouwkun-
dige of cultuurhis-
torische waarden 
voor de toekomst 
te behouden. Het 
instemmen met 
de sloop tast het    

Schoorsteen van de voormalige broodbakkerij 
van de Fa. Tijsterman

Een medewerker van de firma 
Ginjaar droeg voor deze 
dag passende kleding.


