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Secretaris Henk Weevers

De schoorsteen van de voormalige stro-
kartonfabriek ‘’de Toekomst’’ bij Scheemda 

is gerestaureerd. De schoorsteen is een sterk 
beeldbepalend element in het aanzicht van het 
monumentale fabriekscomplex.  Na jaren van 
verwaarlozing na de sluiting van de fabriek in 
1968 verkeerde de gemetselde schoorsteen in 
slechte conditie, 
de pijp was aan 
de top  kromge-
trokken en de kop 
was verdwenen.
S c h o o r s t e e n - 
bouwer H. Meijer 
heeft de schoor-
steen weer in de 
oude staat terug-
gebracht, inclu-
sief een nieuwe 
kop. De 37 meter 
hoge schoorsteen 
staat op een hoge 
vierkante gemet-
selde voet. Op 
26 maart werd 
de schoorsteen 
weer even ‘’ac-
tief’’, toen er 
tijdens een thea- 
tervoorstelling in 
de fabriek een 
vuur in werd ge-
stookt en er voor 
het eerst na 43 
jaar weer rook uit 
de schoorsteen 
kwam. De fabrieksgebouwen en de schoorsteen 
staan op de lijst van rijksmonumenten.
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Soms kom je in den lande iets 
tegen waarvan je denkt is 

dit nu een schoorsteen of niet. 
Wanneer je van uit de verte kijkt 
denk je dat moet een schoor-
steen zijn. De locatie, vast aan 
een kerkgebouw, lijkt niet logisch 
maar mogelijk een deel van een 
verwarmingsinstallatie?

Zonder navraag zou het een 
mysterie blijven. Maar dankzij 

en medewerker van het kerk-
bestuur zijn we uit de droom ge-
holpen. Het blijkt een oude zuil 
te zijn die onderdeel uitmaakte 
van het gebouw.

Maar de merkwaardige aan-
bouw  was geen schoor-

steen maar een pilaar van het 
vroegere koorgedeelte dat in 
1646 na een brand van de 
kerk niet meer is herbouwd. 
Deze pilaar is gebleven en na 
de brand in 1964 hersteld.
 

STIF heeft een nieuwe secretaris, Henk Weevers
is al jaren doende in de wereld van het in-

dustrieel erfgoed. Onder meer als secretaris van 
FIEN, medewerker van het Projectbureau Indus-
trieel Erfgoed etc. Per 2011 dus als secretaris 
van de STIF.

Op 29 mei organiseren Stichting Steen-
goed Goirle en Heemkundige Kring 

De Vyer Heertganghen een middag over 
fabrieks-schoorstenen, stoomketels 
en stoommachines. Om 13.00 uur, met 
een herhaling om 15.00 uur, vinden lez-
ingen plaats. Doorlopend is een mini-
expositie te bezichtigen waaraan een 
prijsvraag verbonden is. 

In Goirle deed de industrialisatie haar in-
trede in 1871. De eerste fabrikant die 

een stoommachine en stoomketel plaatste 
was Willem van Enschot. In de jaren daarna 
volgden meer fa-brikanten het voorbeeld tot 
het bouwen van een machinale fabriek, zo-
als in 1876 Cornelis van de Lisdonk, in 1885 
Gerard van Besouw en Hendrik Van Puijen-
broek en in 1900 Cornelis Pijnenburg. De 
industrialisatie had gevolgen voor de inrich- 
ting van een fabriekscomplex. Ketelhuizen 
werden gebouwd en fabrieksschoorstenen 
tekenden het Goirlese landschap. lees verder op pag.4

Op open monumentendag zaterdag 11 
september wordt er door STIF een stud-

iemiddag met excursie gehouden met o.a. 
een lezing over versieringen in schoorstenen. 
Deze vindt plaats bij  de stokkenfabriek Zon-
jee te Uitgeest.  Een familiebedrijf dat al 9 
generaties  Zonjee’s  als eigenaren heeft. 
Het bedrijf bestaat meer dan 200 jaar en 
maakt stokken, bezemstelen en trapspijlen. 
Het bedrijf werkt nog met een eigen stroom-
voorziening opgewekt door een Crossley mo-
tor. Noteer de datum u ontvangt t.z.t nog een 
uitnodiging. 

vervolg van pag. 1 

Drie sprekers gaan in op deze typische
elementen van de industrialisatie. Arjan 

Barnard, voorzitter van Stichting Fabrieksschoor-
stenen (STIF) spreekt over de architectuur en 
werking van fabrieksschoorstenen. Jan Reijnen, 
bestuurslid van stoomgemaal De Tuut, neemt 
de stoomketels onder de loep. Afsluitend vertelt 
Peter Nijhof, industrieel erfgoedspecialist van de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, over histo-
rische industriële stoommachines.

Ter ondersteuning van de lezingen is een mini-
expositie ingericht over fabrieksschoorstenen 

in Goirle. Aan de hand van foto’s kan men zien 
dat Goirle een groot aantal schoorstenen telde, 
waarvan er nu nog drie over zijn. Aan deze mid-
dag is ook een prijsvraag verbonden waarvan 
het antwoord te ontdekken is op de expositie. 
 
 

echt of vals?

nieuwe secretaris

waar rook is was vuur

vooraankondiging

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 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: 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. 
 

Website STIF: www.stif.nl

7. scheemda

fred dibnah

Fred Dibnah, een Engelsman, was een
enthousiast verteller over Industrieel Erfgoed 

in Engeland, hij maakte vele t.v. programma’s 
over stoom en stoommachines. Een vriend van 
hem Alan McEwen schreef een boek over de 
sloop van Fabrieksschoorstenen, met vele illus-
traties. “Fred Dibnah’s Chimney Drops” ISBN: 
0-9532725-0-8. Het boek kost 25 Engelse pon-
den, Stif gaat mogelijk enkele exemplaren bestel-
len, heeft u belangstelling, laat het dan weten.

Zondag 29 mei 2011
 
Heemerf 
De Schutsboom, Nieuwe Rielseweg 41-43, 
5051 PD Goirle  
 
Aanvang lezingen: 
13.00 uur, herhaling om 15.00 uur 
 
Entree gratis
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2. groningen

5. best

6. bergen op zoom4. zaandam

De gemeente Zaanstad heeft begin maart 
zes fabrieksschoorstenen en een fabrieks-

gebouw op de gemeentelijke monumenten- 
lijst geplaatst. De fabrieksschoorstenen zijn van 
cultuurhistorisch belang volgens de gemeen-
te, en zijn mede bepalend voor de industriële 
identiteit van de Zaanstreek. Eind 2010 wees 
de gemeente al twee schoorstenen, van de 
ZOR en van ADM Cocoa, aan als monument. 
Met de aanwijzing van de zes andere hebben 
nu alle resterende bakstenen schoorstenen in 
Zaanstad een monumentenstatus. De eigenaren 
kunnen nog bezwaar aantekenen, hetgeen al door 
de firma’s ZOR en ADM is gedaan. In het geval 
van de voormalige beschuitfabriek van de Firma 
Hille in Zaandam, is behalve de schoorsteen ook 
het fabrieksgebouw aangewezen als gemeente- 
lijk monument. De overige nu aangewezen 
schoorstenen zijn die van de firma Tate & Lyle 
in Koog aan de Zaan, Forbo in Krommenie, het 
gemaal Rapide in Krommenie en de oude zeep-
fabriek Hilko in Zaandam. De gemeente meldt 
op termijn subsidies te kunnen geven voor het 
instandhouden van de schoorstenen. 

De schoorsteen van de voormalige klompen-
fabriek aan de Oirschotseweg wordt ge-

restaureerd met financiële steun van de provin-
cie Noord-Brabant. Het restauratieproject maakt 
deel uit van het provinciaal beleid om gelden be-
schikbaar te stellen voor behoud van industrieel 
erfgoed in de provincie. Hiervoor is in totaal 50 
miljoen euro beschikbaar. De fabrieksschoor-
steen, na de sloop van de klompenfabriek het 
enige restant van de fabriek, zal worden ingepast 
in het nieuwbouwplan van een woonwijk.  Het 
herstel van de schoorsteen kost ca. € 30.000,-. 
Volgens gedeputeerde Van Haaften van Cultuur, 
zijn ‘’’schoorstenen bakens van het heden en 
verleden, en waard om te behouden’’. De ronde 
gemetselde fabrieksschoorsteen, een gemeen-
telijk monument,  is ca. 50 meter hoog en dateert 
uit de jaren vijftig van de vorige eeuw. Voor het 
herstel werd het voegwerk vernieuwd, de kapotte 
kop opnieuw opgemetseld en de stalen trekban-
den vervangen. Ook werd een nieuwe bliksem-
afleiding aangebracht. Het werk werd uitgevoerd 
door bouwbedrijf Schreuder Bouwmanagement 
BV uit Veldhoven. 

In de vroege ochtend van zondag 19 maart is 
de betonnen fabrieksschoorsteen van de voor-

malige Suikeruniefabriek ten westen van de stad 
Groningen opgeblazen. Daarmee kwam een 
einde aan het bestaan van dit 107 meter hoge 
landmark, dat sinds de bouw in 1974 de skyline 
van de stad Groningen domineerde. Protesten te-
gen de sloop van de schoorsteen hebben niets 
uitgehaald, de locatie van de schoorsteen moet 
vrijgemaakt worden voor toekomstige nieuw-
bouw. Wel blijft de oude gemetselde schoorsteen 
staan, de in 1914 gebouwde voorganger van de 
nu opgeblazen betonnen schoorsteen. Deze is 
mede op advies van de STIF als industrieel monu-
ment behouden gebleven. 

 
 

Op 20 april gaf voorzitter A.J. Barnard voor Stif 
een lezing over vierkante schoorstenen in 

het algemeen en over de schoorsteen van Cavex. 
Deze schoorsteen blijkt een vroeg vierkant exem-
plaar te zijn en daarmee waarschijnlijk de oud-
ste vrijstaand gebouwde vierkante schoorsteen 
van het land. Het initiatief voor de lezing werd 
genomen door een samenwerkingsverband van 
diverse Verenigingen uit Haarlem  samen als 
doel de schoorsteen van het Cavex terrein te be-
houden.

 

Hilversum | Restauratie Melkfabriek, maart 2011

De schoorsteen van de voormalige zuivelfa-
briek aan de Larenseweg in Hilversum wordt 

gerestaureerd. Sinds januari 2011 staat de 
ronde gemetselde schoorsteen in de steigers. De 
gebouwen van de voormalige zuivelfabriek wor-
den in opdracht van de woningbouwmaatschap-
pij Dudok-wonen gerenoveerd en zullen een 
nieuwe bestemming krijgen als woonruimte, 
ateliers, werkplaatsen, een basisschool en een 
Kinderopvang. Het fabriekscomplex, een goed 
voorbeeld van wederopbouwarchitectuur met in 
beton opgetrokken bedrijfshallen, werd in 1954-
1955 gebouwd door De Ridder met een hoogte 
van 35 meter, in opdracht van de Verenigde 
Gooise Melkbedrijven (VGM), naar een ontwerp 
van de architecten Breebaart, Martens en Kra-
mer.   In 2005 werd het buitenbedrijf geraakte 
complex inclusief de schoorsteen op de gemeen-
telijke monumentenlijst geplaatst.  Deze schoor-
steen is de laatste overgebleven fabrieksschoor-
steen van de omroepstad. De aannemer, Slokker 
Bouwgroep uit Almere hersteld de schoorsteen 
waarbij onder meer het voegwerk en de stalen 
trekbanden worden gerepareerd. Van de nu nog 
ca. 28 meter hoge schoorsteen ontbreekt de 
kop, die al jaren geleden is gesloopt. De herstel-
de schoorsteen zal een functie krijgen als lucht- 
afvoerpijp voor de uitlaatgassen van de nog te 
bouwen ondergrondse parkeergarage, die een 
plek zal krijgen onder de gebouwen van de Melk-
fabriek. 

1. hilversum

3. haarlem

Groningen | Suikeruniefabriek                       Haarlem| Cavex

Bergen op Zoom | Nedalco-spiritusfabriek

De schoorsteen van de voormalige Nedalco-
spiritusfabriek in Bergen op Zoom wordt ge-

restaureerd. De gemetselde schoorsteen behoort 
tot de hoogste fabriekschoorstenen van Neder-
land.  In het verleden heeft het bedrijf al eens 
12 meter van de top laten slopen vanwege de 
slechte staat waarin de schoorsteen verkeerde. 
In opdracht van BOEI, de nieuwe eigenaar, wordt 
de schoorsteen nu hersteld. Bij de aanvang van 
de werkzaamheden bleek dat er nog eens 10 
meter van het bovenste deel moest worden ge-
sloopt omdat deze in slechtere staat verkeerde 
dan vooraf werd ingeschat. Al met al zal de 
schoorsteen met ca. 22 meter opnieuw worden 
opgemetseld, waardoor de schoorsteen de oor-
spronkelijke hoogte van 77 meter zal hebben 
bereikt. De schoorsteen, die dateert uit 1930, is 
het enige overblijfsel van de Nedalco-fabriek, die 
in 2010 is gesloopt. Rondom de schoorsteen zal 
een nieuwe woonwijk verrijzen.


