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Op steenworp afstand van het centrum van 
Bergen op Zoom staat een  bijzonder monu-

ment: de Nedalco schoorsteen. In februari 2010 
heeft de Stichting Schoorsteen Nedalco, een 
samenwerking tussen N.V. Monumenten Fonds 
Brabant en BOEi, de schoorsteen gekocht van 
eigenaar Nedalco.

In deze fabriek werd alcohol gemaakt uit 
melasse. De schoorsteen, gebouwd in 1938 

is met zijn 75 meter hoogte een van de hoog-
ste nog bestaande  gemetselde schoorstenenen 
van Nederland. Dit monument is in de laatste 
jaren echter ernstig verzwakt en een deel van 
de top moest worden verwijderd. Bij de restau-
ratie zal de schoorsteen haar originele hoogte 
terugkrijgen, door plaatsing van een 15 meter 
hoog stalen frame dat ‘s nachts wordt verlicht 
en zo als landmark voor Bergen op Zoom gaat 
fungeren.

Voor de kleur van de verlichting is gekozen 
voor lavendelkleur, een verwijzing naar de 

spiritus en alcohol die hier gemaakt werd. 

In het voorjaar  op 29 mei 2011 werkten wij 
op verzoek van Virginie Mes in Goirle mee aan 

een presentatie “Waar rook is is vuur”, een dri-
eluik over stoomketels, ketelhuizen en schoor-
stenen in Nederland en Goirle . De presentatie 
werd twee keer met een korte pauze gehouden 
om mensen of in het begin- of aan het einde van 
de middag de gelegenheid te geven de bijeen-
komst bij te wonen beide sessie werden door 
rond de 30 / 40 belangstellenden bezocht. Een 
goede opkomst voor een zondagmiddag.
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De defi nitie van een fabrieksschoorsteen  zou 
kunnen zijn een schoorsteen welke bij een 

fabriek hoort. Wat is een fabriek, een gebouw 
wat voor industriële processen gebruikt wordt? 
Dit lijkt een redelijke verklaring maar een oude 
bakkerij kan ook ambachtelijk zijn een meubel-
makerij kan ook een fabriek worden. Een was-
serij kun je niet een fabriek noemen maar kan 
wel een fabrieksschoorsteen hebben. Dan de 
koppeling maken dat een fabrieksschoorsteen 
gekoppeld moet zijn aan een stoommachine?    
Is ook niet sluitend, verwarmingsinstallaties kun-
nen bij fabricageprocessen horen. Kortom niet 
geheel correct. Ik liep eens met Industrieelerf-
goed geïnteresseerden langs een kerkgebouw 
met hun industriële achtergrond noemden ze 
dat kerkgebouw met toren een “kapelaanplet-
terij” oneerbiedig,  maar als je de kerktoren als 
schoorsteen ziet  en de gebeden als een soort 
rook die middels de toren omhoog gaat… 

Deze gedachte kwamen boven toen een STIF 
delegatie dit voorjaar  op werkbezoek was in 

Haarlem. Wij waren getipt dat er een kerkelijke 
schoorsteen bij de Nieuwe St.Bavo zou zijn, nu 
deze was er inderdaad.

De bouw van de kerk begon in  1895 het 
was een ontwerp van Joseph Cuypers, 

de bouw werd in verschillende fases  uitge-
voerd de 2e fase begon in 1902 in 1906 
werd de kerk offi cieel in gebruik genomen 
daarvoor was hij al enkele keren gebruikt 
voor bijzondere bijeenkomsten. Pas in 
1927 werden de twee grote torens toege-
voegd. 

Voor het eerst heeft STIF het initiatief ge-
nomen de honderdste verjaardag van een 

schoorsteen te gedenken. Dit gebeurde in goede 
samenwerking met de Stokkenfabriek van  Zon-
jee te Uitgeest. Op open Monumentendag werd 
op de schoorsteen door mevrouw Zonjee sr. een               
tijdelijk banier onthuld wat  de 100e  verjaardag 
van de schoorsteen aangaf. Na een ontvangst in 
het bedrijf werd het eerste nummer van de spe-
ciale uitgave van Rookpluimen aan de Burge-
meester van Uitgeest t aangeboden. De voorzit-
ter gaf een lezing met als thema :”versieringen 
in schoorstenen” daarna war en nog een rondlei-
ding door het bedrijf en een afsluitende borrel. 
Het is de bedoeling komende jaren nog en aantal 
100 jarigen op deze wijze aandacht te geven. Het 
themanummer treffen de leden van stif bijgaand 
aan.

STIF kalender2012

Opnieuw geeft STIG in samenwerking metHarm 
Meijer de inmiddels beroemde schoorsteen 

kalender uit dit jaar met als thema schoorstenen 
bij zuivelfabrieken De presentatie zal plaatsvin-
den bij de zuivelfabriek van  ’s Heerenbroek . Een 
uitnodiging voor deze bijeenkomst kunt u …….. 
ontvangen  

 

Fabrieksschoorsteen? 

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
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5. CRUQUIUS

Deze werd door de kweker in rustige perioden 
gestort in zinken vormbakken en nadat er vol-

doende stenen waren gemaakt, werd de schoor-
steen gebouwd.

Leiden heeft nog slechts een tiental fabrieks- 
en bedrijfsschoorstenen terwijl het er ooit 

meer dan zestig zijn geweest. Tot de schoorste-
nen die ooit de status van monument verwierven, 
behoren de ’pijpen’ van

 
De laatst bewaard gebleven fabrieks      

schoorsteen in Oldenzaal blijft bewaard 
voor het nageslacht. De gemetselde schoorsteen  
staat bij het vroegere machinehuis van de hout-
zagerij De Volharding aan de Oude Losserse-
straat in Zuid-Berghuizen. Volgens de provinciale 
welstandscommissie Het Oversticht heeft het ge-
bouwtje als restant van de houtindustrie in Old-
enzaal een zeer hoge cultuurhistorische waarde. 
Een van de redenen voor de gemeente Oldenzaal 
de procedure in gang te zetten om machinehuis 
en schoorsteen aan te wijzen als gemeentelijk 
monument.

Met het naar beneden halen van een doek 
rond het bovendeel van de schoorsteen van 

de Cruquius, onthulde prof. Mr. Pieter van Vollen-
hoven ‘de kroon’ op de restauratie van de Cruqui-
us, de kantelen die na vele jaren weer op de pijp 
zijn teruggebracht.  

De schoorsteen aan de Vliststraat in de Leidse 
Rivierenbuurt wordt gerenoveerd. Het bouw-

werk verkeert in een zeer slechte staat. 

Het monument dat ook wel bedrijfsschoor-
steen of kwekersschoorsteen wordt geno-

emd, wordt waarschijnlijk al in augustus opge 
knapt. De gemeente heeft daarvoor 70.000 euro 
beschikbaar gesteld.

De monumentencommissie van Leiden advi-
seerde al in 2002 positief over het behoud 

van de schoorsteen die als een symbool voor het                                                                          
agrarisch verleden van Leiden geldt. Later werd 
de pijp uit het eerste deel van de vorige eeuw ri-
jksmonument. Het bouwwerk was eigendom van 
het op die plek gevestigde tuindersbedrijf van de 
familie De Koning in de Roomburgerpolder. De 
zaak was gespecialiseerd in groenteteelt, aldus 
het tijdschrift over de geschiedenis van werkend 
Leiden, Stielz. De polder was lange tijd in gebruik 
als tuin- en landbouwgrond.

De taps toelopende bedrijfsschoorsteen is 
opgemetseld in lichte, kalkhoudende baks-

teen. De bovenkant heeft een gemetselde band. 
Om de schoorsteen zijn zes metalen banden ter 
versteviging aangebracht. Tegen de pijp bevindt 
zich een vierkant fundament, een overblijfsel van 
het voormalige stookhok. Vermoed wordt dat de 
schoorsteen zijn oorspronkelijke lengte heeft be-
houden.

De restauratie wordt uitgevoerd door een ge-
specialiseerd bedrijf uit het Groningse Ten 

Boer. Voor zover de restaurateur heeft kunnen 
vaststellen, is dit de enige schoorsteen in ons 
land die is opgemetseld met door de kweker zelf 
gemaakt betonsteen. 

in juni heeft de Fa. Beelen Sloopwerken uit 
Harderwijk in 4 dagen tijd de monumentale  be-

tonnen schoorsteen bij het zogenaamde ‘’Mer-
catorgebouw’’ gesloopt, op het terrein van de 
Betafaculteit van de Radboud Universiteit in de 
wijk Heyendaal in Nijmegen. De 55 meter hoge 
schoorsteen werd gesloopt met behulp van een 
75 meter hoge kraan, met daaraan een beton-
schaar, waarmee de bovenste 20 meter werd 
weggehaald. De rest van de schoorsteen werd in 
stukken gezaagd en naar beneden getakeld.

De schoorsteen werd ca. 1958 gebouwd en is 
opgetrokken uit betonelementen, met ribbels 

aan de buizenzijde, waardoor deze lijkt op het 
systeem ‘’Hennebique’’. Het ketelhuis waar de 
schoorsteen bij hoorde, werd al eerder gesloopt. 
Beide waren niet meer nodig omdat het Merca-
torgebouw een nieuw verwarmingssysteem heeft 
gekregen. (Cobouw  6 juni 2011).

Rouveen – De grote schoorsteen op het fab-
riekspand van Rouveen Kaasspecialiteiten 

wordt momenteel gerestaureerd, kosten 25.000 
euro. Zowel van binnen als van buiten wordt het 
gevaarte onder handen genomen. De klus duurt 
vier weken.

De restauratie maakt deel uit van een af-
spraak met de gemeente Staphorst. Omdat 

de      fabriek uitbreidt, wilde de gemeente com-
penserende maatregelen, zoals veel groen als 
afscheiding, ook omdat de uitbreiding ten koste 
gaat van twee gemeentelijke monumenten. Eve-
neens werd afgesproken dat de schoorsteen 
moest  blijven staan. Het bedrijf wilde eigenlijk 
van het ding af, omdat het onderhoud te duur 
was en de pijp geen functie meer had. Volgens 
de gemeente hoort de pijp bij het dorpsgezicht. 
Het bedrijf laat de schoorsteen nu dus opknap-
pen, zodat deze weer jaren kan blijven staan. 
Ook krijgt de pijp weer een functie. Er wordt een 
afvoerkanaal op aangesloten, zodat er af en toe 
weer stoom uit de schoorsteen komt. 
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Oldenzaal, houtzagerij de Nijverheid

Het 160-jarige gebouw was er belabberd aan 
toe: het houtwerk was verrot, de stortvloer 

voor water rond het machinegebouw zo lek als 
een mandje, diverse ijzeren onderdelen verroest 
en de cementvoegen aan de buitenzijde namen 
teveel water op. 

Het noodzakelijke geld, zo’n 1,6 miljoen euro, 
kwam er ook door diverse subsidies en een 

bijdrage van de Bankgiroloterij.  De kroon op het 
werk is het terugbrengen van de kantelen op de 
schoorsteen die er al in 1888 zijn weggehaald.

In Haarlem is fel protest gerezen tegen de sloop 
van de oude schoorsteen van de Cavex-fabriek 

in het Scheepmakerskwartier. Zo’n 25 stichtin-
gen en organisaties keren zich tegen het plan van 
de gemeente om op die plek huizen te bouwen. 
Volgens de tegenstanders van de sloop gaat het 
om één van de laatste vierkante schoorstenen in 
Nederland en waarschijnlijk de oudste en groot-
ste.


