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7. WINTERSWIJK

8. SCHEEMDA

en zuidoosten van Winterswijk, in een idyllisch landelijke omgeving ligt het terrein van
de voormalige blekerij met het aangrenzende
bleekveld. De blekerij deed in het verleden
dienst als bleekveld voor de vier grote Winterswijkse textielbedrijven. Na de aanleg van het
Strandbad in 1933 bleef alleen het westelijk
deel als bleekterrein over. Het
Bleekhuis werd in
1884 in traditionele vakwerkstijl
gebouwd. In dit
bleekhuis
werd
tot 1940 diem
(afgeleid
van
‘’denim’’), een katoenen
weefsel
gebleekt. Na jaren
van verwaarlozing
is het Bleekhuis
ca. 1980 in elkaar
gestort . Van het
complex
bleven
wonderwel alleen
de twee vierkante
gemetselde
schoorstenen overeind staan. Deze
schoorstenen
zijn nu in slechte
staat, in een van
de schachten is
een groot gat ontstaan.
Er zijn
momenteel plannen om het voormalige Blekershuis
te herbouwen, inclusief een herstel van de twee
schoorstenen. De beide identieke schoorstenen
zijn uniek in ons land, omdat het waarschijnlijk
de laatste nog bestaande vierkante tweelingschoorstenen zijn.

et
imposante
fabriekscomplex
van
de voormalige strokartonfabriek ‘’de
Toekomst’’ bij Scheemda wordt gerestaureerd. Na de sluiting van de fabriek in 1968
heeft het complex 40 jaar leeg gestaan en ontstond hier de grootste industriële ruïne van
Nederland. Met een miljoenensubsidie van de
RCE is eigenaar
projectontwikkelaar
Simon Benus uit
Stadskanaal nu bezig
met het herstel van
de fabriek, inclusief
de 40 meter hoge
gemetselde schoorsteen met ketelhuis.
De schoorsteen is
als onderdeel van
de fabriek gebouwd
in
1908
naar
ontwerp van architect
Pieter Cremer. Na de
sluiting van de fabriek raakte ook de
in rode radiaalsteen
gemetselde schoorsteen
gaandeweg
steeds meer in verval. De laatste jaren
is de top van de
schoorsteen al enkele meters afgebrokkeld. Vanaf het
voorjaar van 2010
is schoorsteenbouwer Harm Meijer
uit Ten Boer bezig
met het herstel van
de schoorsteen. De verdwenen top zal worden
gereconstrueerd. Na het herstel van het fabriekscomplex, begin 2011 zal het complex een nieuwe bestemming krijgen, met onder meer een museum voor de strokartonfabricage en toeristische
educatieve functies.
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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, Hardenberg.
Secretariaat: drs. J.J. Havelaar, J. Schorerlaan 72, 2525 ZA Den Haag, Tel: 070-389 75 08, Email: fabrieksschoorstenen@hetnet.nl.
Informatie: A.J. Barnard, voorzitter STIF, Oosteinde 13, 7772 CA Hardenberg, Tel: 0523-261786, Fax: 0523-260867, Email: barna047@planet.nl.
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W

anneer u goed opgelet heeft, is het u opgevallen dat deze nieuwsbrief was gefrankeerd
met een eigen STIF-postzegel. Ter gelegenheid
van het 25e nummer van Rookpluimen hebben
wij deze zegel laten maken. Ter geruststelling van
onze donateurs kost de zegel gewoon 44 cent
wanneer je hem in een oplage van 1000 stuks
laat maken. Met de verzending van de Rookpluimen en de kalender gaan er nog wel wat zegels
onder onze handen door.

digitale afbeeldingen en waar de rechten van
de schilders zich bevonden. Dit bleek nog een
hele klus. Gelukkig zijn bijna alle rechthebbenden achterhaald, en de reacties waren zo positief dat de meeste rechthebbenden afzagen van
een vergoeding, en genoegen namen met enkel
toegezegde kalenders als tegenprestatie.

BESTUURSWISSELING

E

ens in de 25 nummers mogen de bestuursleden zelf eens in beeld komen. Echter wel
met een bedoeling. In het eerste nummer zagen
we voorzitter secretaris en penningmeester bij
het tekenen van de oprichtingsacte van STIF in
1997. Nu bij het afscheid van Koos Havelaar als
secretaris van STIF.

FOTO-SELECTIE KALENDER

V

oor het verspreiden van deze nieuwsbrief
heeft u een uitnodiging ontvangen voor de
presentatie voor onze jaarlijkse kalender. Dit
maal een met een bijzonder thema. Dit jaar verschijnt er in samenwerking met Harm Meijer
schoorsteenbouw weer een schoorsteenkalender, met als thema schoorstenen op schilderijen.

E

r zijn bekende en minder bekende schilderijen waarop schoorstenen afgebeeld worden,
wij hebben met hulp van particulieren en musea
een leuke selectie kunnen maken.

H

oe is de selectie tot stand gekomen? Na
het verschijnen van de kalender van vorig
jaar kregen de bestuurders opdracht uit te kijken
naar schoorstenen op schilderijen. Als richtlijn
gold dat de schilder of het schilderij van Nederlandse oorsprong moest zijn. Het liefst ook een
afspiegeling van de schilderkunst door de jaren
heen. Tevens moest de afbeelding zich lenen
om een uitsnede van de schoorsteen te maken
die passend is in de vormgeving van de kalender.
In juni kwam het bestuur bijeen om een selectie van ruim 40 plaatjes te bekijken. Daar is een
selectie uit ontstaan. Daarna werd gezocht naar

Op de foto zit de voorzitter lichtelijk somber te kijken nadat
Koos hem vertelde dat hij afscheid neemt van STIF. Koos kijkt
opgelucht na het opgeven van zijn zware functie.

O

nze secretaris Koos Havelaar heeft aangegeven wegens verandering van zijn werksituatie per 1-1-2011 als secretaris te willen
terugtreden. Hij was een van de oprichters van
STIF in 1997. Wij zijn nog zoekende naar een
opvolger, maar deze bijeenkomst geeft U de gelegenheid hem nog in de functie van secretaris te
ontmoeten.

B

ij het 25e nummer van Rookpluimen hoort
dan weer een beetje een nieuw begin. Bij
het ter perse gaan van dit nummer was er nog
geen nieuwe secretaris bekend, daar wordt nog
aan gewerkt. We gaan meer samen werken met
de Stichting Historie Grof Keramiek vooral ook
om doublures in planning van evenementen te
voorkomen.
nr. 25, november 2010

|

Rookpluimen

2

1. COEVORDEN

I

n Coevorden staat sinds 1908 de aardappelmeelfabriek
“De
Centrale“,
gelegen aan het Overijssels kanaal. De fabriek
functioneerde tot 1963. De karakteristieke gebouwen waren erg bouwvallig geworden en zijn
gesloopt. Tijdens de sloop in oktober viel op
dat de voorgevel met een metalen frame gestut was. Navraag bij de Gemeente Coevorden
leerde dat de voorgevel van de fabriek geïntegreerd zal worden in de nieuw te bouwen
appartementen. Er komen zestig tot tachtig
appartementen en woningen in het gebouw en
op het terrein eromheen. Eerst moet het terrein
bouwrijp gemaakt worden en onderzocht op mogelijk achtergebleven vliegtuigbommen. De nu
te behouden voorgevel is na een bombardement
ingrijpend gewijzigd. Voor ons is belangrijk te
weten dat ook de schoorsteen uit 1909 gebouwd
door De Ridder behouden zal worden. De schoorsteen was oorspronkelijk 30 meter hoog maar
is enkele malen ingekort. Er staat nu nog ongeveer 20 meter met de nog aanwezige sierrand
van gele radiaalsteen. STIF heeft de gedachte
geopperd de schoorsteen naar originele hoogte
te herstellen.

2. DORDRECHT

D

e schoorsteen van de voormalige Dordrechtse Melk Inrichting (DMI) staat sinds januari
2010 op de gemeentelijke monumentenlijst. De
melkfabriek werd op 1 mei 1891 gesticht aan
het Kromhout nr. 65. Bij een uitbreiding van het
bedrijf werd de nu nog bestaande schoorsteen
in 1931 gebouwd door schoorsteenbouwer De
Ridder in rode radiaalsteen. In gele baksteen is
op halve hoogte het opschrift ‘’D.M.I.’’ ingemetseld. In 1966 is de zuivelfabriek gesloten. De 25
meter hoge schoorsteen is de laatst overgebleven
historische fabrieksschoorsteen van Dordrecht.

Rookpluimen
4. TOLKAMER

D

e steenfabriek van de Fa. Daams in Tolkamer is gesloten. Hiermee komt een einde aan
anderhalve eeuw baksteennijverheid op deze
locatie aan de Rijndijk. Het bedrijf Daams
produceerde straatstenen. Wat er met de
fabrieksgebouwen en de 50 meter hoge fabriekschoorsteen gaat gebeuren is nog onduidelijk.
Het terrein met de opstallen staat nu te koop.
De monumentale schoorsteen is gemetseld in
oranjerode radiaalsteen en heeft een fraaie uitkragende kop. Waarschijnlijk is de schoorsteen
gebouwd door de Fa. de Ridder gezien het type
van de kop. De schoorsteen dateert uit ca. 1920
en is een indrukwekkend landmark in het rivierlandschap.

5. ZAANSTREEK

D

e gemeente Zaanstad heeft de sloop van
twee fabrieksschoorstenen verhinderd door
de schoorstenen aan te wijzen als gemeentelijke
monument. Het gaat hierbij om twee gemetselde
schoorstenen van de Zaanlandsche Olierafﬁnaderij (ZOR) en ADM Cocoa in Koog aan de Zaan.
Voor beide schoorstenen was een sloopvergunning aangevraagd. Door de sloop van een 60 jaar
oude schoorsteen van de Verkadefabriek aan de
Westzijde in februari dit jaar is er onrust ontstaan
over de weinige nog resterende oude fabrieksschoorstenen in de Zaanstreek. De Vereniging
Zaans Erfgoed heeft de gemeente geattendeerd
op het belang van het behoud van enkele oude
fabrieksschoorstenen, die immers kenmerkend
zijn voor de geschiedenis van de industrialisatie
van de Zaanstreek.

D

e fabrieksschoorsteen van de voormalige
vlasfabriek
in
het
Zeeuws-Vlaamse
Koewacht, dicht bij de Belgische grens, is op 28
oktober gesloopt. Een duw van de sloopkraan
was voldoende om de schoorsteen uit 1938
omver te duwen. Het complex van de voormalige coöperatieve vlasbedrijf ‘’St. Andries’’ wordt
geheel gesloopt om plaats te maken voor vier
villa’s. Pogingen om het vervallen fabriekscomplex te behouden en een nieuwe bestemming te
geven, zijn mislukt.

BIJZONDERE DAG

O

p 24 mei 2010 was het een bijzondere dag,
tenminste als we het getal 25 nog eens in
aanmerking nemen. Op 24 mei 1985 werd de
schoorsteen van Zuivelfabriek Salland te Hardenberg gesloopt. De schoorsteen was gebouwd in
1928 en was 36 meter hoog de val leidde tot de
start van de interesse voor fabrieksschoorstenen
van de voorzitter wat uitmondde in de oprichting
van STIF in 1997.

3. HAARLEM

Coevorden | Na het bombardement van 21 Februari 1944
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6. KOEWACHT
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D

e fabrieksschoorsteen van de chemische
fabriek van de Fa. Witco aan het Spaarne
is op 11 augustus afgebroken. Voor het terrein
van de chemische fabriek, nu eigendom van
de Fa. Sonneborn, is een herbestemmingsplan
ontwikkeld dat uitgaat van woningbouw. Van de
oude fabriek uit de dertiger jaren zouden enkele
bouwdelen bewaard blijven, waaronder de
schoorsteen. De plotselinge sloop van de schoorsteen heeft kritische vragen opgeroepen bij
lokale politieke partijen, waaronder het CDA.
Het blijkt nu dat alle oude fabrieksgebouwen inclusief de schoorsteen worden gesloopt, terwijl
de gemeente eerder het uitgangspunt had dat
enkele bouwdelen zouden behouden blijven.
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