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V
M

erder wordt ook onderzocht in hoeverre er
subsidiemogelijkheden hiervoor zijn.

et fase 3 is in feite nu al een start gemaakt, deze voorziet onder andere in een
kelder aan de voet van de schoorsteen voor de
berging van onder andere de apparatuurkasten van de LOM (Lokale Omroep Mill) waarvan
de zendantenne boven op de schoorsteen geplaatst zal worden. De kabels zijn inmiddels wel
al getrokken in de schacht van de schoorsteen.
De LOM zal bovendien door middel van haar
uitzendmogelijkheden een belangrijke ondersteuning leveren aan de promotiecampagne
voor de uitvoering van de fase 2 en 3.

6. Beltrum

I

n dit Achterhoekse dorpje, onderdeel van de
gemeente Berkelland, wordt de voormalige
zuivelfabriek binnenkort gesloopt. Sinds najaar
2011 zijn behoudsacties voor dit complex gevoerd door Heemschut, de Stichting Industrieel
Erfgoed Gelderland-Flevoland (SIEGF) en de
Stichting Oud Beltrum. De gemeente heeft echter onlangs besloten de sloop van het complex
door te zetten. Op de locatie van de zuivelfabriek, een gebouw uit de jaren ‘dertig, komt een
nieuwe woonwijk. Wel wordt in overleg met de
gemeente nu geprobeerd de voormalige schoorsteen van de zuivelfabriek als industrieel monument voor het dorp te behouden. De 35 meter
hoge, ronde gemetselde schoorsteen dateert
van ca. 1930, de top van de schoorsteen is later
verwijderd. De fabriek met de schoorsteen is
gebouwd naar een ontwerp van architect Gerrit
Feenstra. De schoorsteen is inmiddels gesloopt.

7. Haarlem

D

e strijd om het behoud van de voormalige CAVEX-schoorsteen aan het Spaarne,
naast windmolen De Adriaan, gaat door. STIF
heeft eind 2011 een rapport naar de gemeente

H

aarlem gestuurd waarin werd gewezen op het
unieke cultuurhistorische belang van deze
schoorsteen en ingesproken bij de beroepenbezwaarcommissie.
De schoorsteen is de
laatste
vierkant gebouwde fabrieksschoorsteen van Haarlem, en is gebouwd ca. 1900.
Voor het terrein waar de schoorsteen staat zijn
nieuwbouwplannen ontwikkeld, die geen ruimte
bieden voor het behoud van de schoorsteen. In
een reactie op het STIF-rapport meldde de gemeente Haarlem onlangs dat de schoorsteen in
de visie van de gemeente niet van groot belang
is, en dat alternatieven zoals het verplaatsen van
de schoorsteen niet aan de orde zijn. Stif blijft betrokken bij de vervolgprocedures.

V

an 9 augustus tot 19 oktober is in het
Stoomgemaal Hertog Reijnout te Nijkerk de
tentoonstelling “Rokend Verleden” te zien met
materiaal uit de privé collectie van Harm Meijer www. Harmmeijer.nl Bij de afsluiting van de
tentoonstelling zal er aandacht besteed worden
aan het 15 jarig bestaan van STIF. STIF –leden
ontvangen een uitnodiging. www. Stoomgemaalnijkerk.nl

D

e tweejaarlijkse Klimijzerprijs 2011 gaat
naar de Oude Pottenbakkerij te Millsbeek,
vanwege de inzet voor en het behoud en restauratie van de schoorsteen. De prijs wordt uitgereikt
op Open monumentendag zaterdag 9 september Stif –leden ontvangen een uitnodiging.
www.deoudepottenbakkerij.nl

1
A

00 jarige schoorsteen te Neer:

ls vervolg op de aandacht voor de 100
jarige schoorsteen te Uitgeest vorig jaar
krijgt de schoorsteen van de Lindeboombrouwerij te Neer dit jaar extra aandacht vanwege het
100 jarig bestaan. op vrijdag 8 september wordt
er in de middag een programma met rondleiding samengesteld. Stif –leden ontvangen een
uitnodiging. www. Lindeboom.nl
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Bulletin van de Stichting Fabrieksschoorstenen (STIF)

Beeldmerk met schoorsteen.

V

orig jaar december werd in s’Heerenbroek
de jaarlijkse STIF kalender gepresenteerd.
De kalender heeft voor 2012 als thema Zuivelfabrieken, vandaar dat de presentatie in de voormalige zuivelfabriek van s’Heerenbroek plaats
vond. Naast een rondleiding door de gebouwen
hebben we de bijeenkomst opgeluisterd met
een korte presentatie van zuivelfabrieken met
schoorsteen. Om die willekeurige reeks ansichtkaarten nu een verhaallijn mee te geven dacht
de voorzitter er een mini quiz aan te verbinden.
Wie herkent het verband in de presentatie? eigenlijk heel simpel, de plaatjes waren gesorteerd
op de plaats van de schoorsteen op de kaarten.
Op de eerste kaart stond de schoorsteen geheel
links bij de laatste geheel rechts, simpel en aardig voor een quiz, maar bij een quiz hoort een
prijs en wat is er nu toepasselijker dan een prijs
te geven met een verpakking met een schoorsteen daarop afgebeeld. In de zuivel was deze
niet te vinden wel in de suiker. Het pak suiker
van de Wester suikerfabriek is het enige nu
nog
verkrijgbare product waar, zij het vaag,
een schoorsteen te herkennen is, mits men de
achtergrond van de verpakking kent . Het huidige vignet is een aftreksel van het oude lang
gebruikte
fabriekssilhouet . Dit silhouet is
een redelijke weergave van de werkelijke vorm
van de gebouwen van de Wester Suiker Raf-

ﬁnaderij zoals deze aan de Van Noordtkade te Amsterdam gestaan hebben. In
november 1965 werd de fabriek gesloten
wegens importbeperkende maatregelen.

D

e oudste bouwtekeningen dateren van
1882 de foto toont het beeld zoals de
fabriek er tussen de jaren 1898 en 1919
heeft uitgezien. In 1919 fuseerde de fabriek met de N.V. Suikerfabriek Hollandia
uit Vlaardingen en ander particuliere en
coöperatieve suikerfabrieken tot de N.V.
Centrale Suiker Maatschappij ( C.S.M. )

E

r werden in 1910 veel suikerfabrieken
gebouwd, naast de twee schoorstenen
voor de Suikerfabriek Holland in Halfweg
van 36 en 45 meter bouwde De Ridder
ook nog bij een andere suikerfabriek in
Amsterdam, Spakler en Tetterode aan de
Lijnbaansgracht een schoorsteen van 50
meter deze fabriek ging in 1921 failliet.

D

e afgebeelde schoorsteen bij de C.S.M.
werd gebouwd door De Ridder in 1910
met een hoogte van 55 meter. De Ridder
bouwde in 1910 In Amsterdam 28 schoorstenen waarvan dit de hoogste was. Canoy
Herfkens deed veel minder in Amsterdam
zij bouwden 16 schoorstenen in de periode 1905-1910 te Amsterdam

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.
Streepverpakkingen

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.

De gebouwen van de Wester Suikerfabriek te Amsterdam
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1.WINTERSWIJK

2. UTRECHT-STAD

A

an de zuidrand van Winterswijk ligt een natuurgebied, met als bijzondere cultuurhistorische elementen het strandbad uit de jaren
dertig van de vorige eeuw en de overblijfselen
van de voormalige Winterswijkse Bleek. Op dit
laaggelegen terrein, doorsneden met een kunstmatig aangelegd slotenstelsel, werden vroeger
de textielproducten van de Winterswijkse textielfabrieken gebleekt, een ambachtelijk proces
dat al eeuwen oud is. De Winterswijkse Bleek
werd gesloten ca. 1950 en raakte daarna in de
vergetelheid. Het voormalige Blekershuis, waar
met stoomkracht de textielgoederen werden bewerkt, raakte in de loop der jaren totaal in verval
door leegstand, en in de jaren tachtig zakten de
muren in elkaar. Wonderwel bleven van het complex de beide vierkante gemetselde schoorstenen overeind staan. Dit voor Nederland unieke
ensemble van een tweelingschoorsteen wordt
vanaf
januari 2012 gerestaureerd. Bij deze
operatie wordt het zwaar aangetaste metselwerk
van beide schoorstenen zorgvuldig hersteld, en
wordt het beton, dat in 1980 in de schoorstenen is gestort, weer verwijderd. Na voltooiing
van de restauratie van de schoorstenen, zullen
de contouren van het verdwenen blekerijgebouw
worden geaccentueerd. De schoorstenen zijn in
2011 op de lijst van gemeentelijke monumenten geplaatst. De Bleekweide is in 2009 al door
Natuurmonumenten in de oorspronkelijke staat
teruggebracht. Het ensemble van het bleekveld,
de nabijgelegen Slingebeek en de beide schoorstenen vormen een uniek en zeldzaam gaaf voorbeeld van een 19e eeuwse blekerijcomplex.

|
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met het industrieel erfgoed in Utrecht, heeft de gang van zake
de sloop van de schoorsteen aangekaart bij de gemeente Utr
verwoest werd. Vroeger stonden er acht van zulke
beeldbepalende schoorstenen in en om Franeker. Volgens de “Vrienden van de stad Franeker” zou het een
schande zijn dat de schoorsteen verdwijnt. De vereniging wil dat er een gemeentelijke monumentenlijst
voor dit industriële erfgoed. Een dergelijke lijst heeft
de gemeente Franekeradeel nog niet in tegenstelling
tot vele andere gemeenten. De gemeente heeft al
een sloopvergunning afgegeven, maar de vereniging
“Vrienden van de stad Franeker” wil de pijp behouden
voor het nageslacht

Foto : aanwezig

vijftig of zestig van de vorige eeuw verwijderd.

3.Franeker: in Franeker wordt een actie op touw gezet om de
de laatste fabrieksschoorsteen te voorkomen.

I

n december 2011 is de schoorsteen van het
voormalige Werkspoor-kantinegebouw aan de
Spoorlaan afgebroken. De schoorsteen werd door
de eigenaar gesloopt vanwege ‘’bouwvalligheid’’
Het kantinegebouw met de karakteristieke
schoorsteen is een van de laatste gebouwen die
nog herinneren aan de voormalige Stork-Werkspoorfabriek in de Utrechtse wijk Zuilen. Het complex werd ontworpen door architect F.J.Duintjer in
1939. Volgens Zuilen-kenner en buurtbewoner
Wim van Scharenburg is het
doodzonde dat
de karakteristieke schoorsteen tegen de vlakte
is gegaan. Het voormalige ontspanningsgebouw
van Werkspoor is voor veel oorspronkelijke bewoners van Zuilen een bekende plek. “Heel Zuilen vierde er Sinterklaas”, zegt van Scharenburg.
Het gebouw is inmiddels al weer jaren in gebruik
als zalencentrum. Van Scharenburg opperde in
2009 al om het pand met de schoorsteen op de
monumentenlijst te zetten, maar daar is het nooit van gekomen. Stichting USINE, die zich bezig
houdt met het industrieel erfgoed in Utrecht,
heeft de gang van zaken rondom de sloop van de
schoorsteen aangekaart bij de gemeente Utrecht.

3.FRANEKER

I
H

n Franeker wordt een actie op touw gezet om de sloop
van de laatste fabrieksschoorsteen te voorkomen.

Winterswijk
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et gaat om de schoorsteen van de voormalige
meubelfabriek Fristho. De huidige eigenaar,
schoonmaakbedrijf Vlietstra geeft elk jaar duizenden
euro’s uit aan onderhoud van de pijp en kan dat niet
langer. Vlietstra wil de schoorsteen ook wel behouden
als er dan maar een oplossing wordt gevonden voor de
kosten van het onderhoud. De 30 meter hoge Schoorsteen is gebouwd in 1920 en is het laatste wat nog
over is van de meubelfabriek Fristho, die door brand

Groningen, Boterdiep
Franeker, Meubelfabriek Fristho

5. MILL

Het
gaat om de schoorsteen van
de voormalige
e restauratie
van de monumentalemeubelfab
fabrieks
4.GRONINGEN-STAD
schoorsteen uit 1943 van het voormalige HoutFristho.
De huidige eigenaar,D
schoonmaakbedrijf
Vlietstra
bedrijf
van Hout is in november 2011 voltooid.
Hiere laatste oude fabrieksschoorsteen in de stad
door
is
de
toekomst
van
‘’Grootste
Leugenaar
van
D
Groningen
is gered en wordt euro's
gerestaureerd.uit
Dit aan onderhoud van de pijp
jaar
duizenden
en k
Mill’’
voor
de
lange
termijn
verzekerd.
De
restauratie
is mogelijk dankzij een laagrentende lening die een
is geﬁnancierd door de provincie Noord-Brabant, de
paar
jaar geleden
speciaal voor dit
soortdemonulanger.
Vlietstra
wil
schoorsteen
ook wel behouden als er
gemeente Mill en Sint Hubert en de eigenaar zelf. Met
mentale bouwwerken in het leven is geroepen.

beëindiging van de restauratiefase 1 kan nu een
een oplossing wordt gevondende
voor
de kosten van het onderh
start gemaakt worden met de bouwfases 2 en 3.
meter hoge Schoorsteen is gebouwd
invan1920
en ismonument
het laatste
e restauratie
het gemeentelijke
is
D
na de start einde augustus 2010 in oktober 2010
over is van de meubelfabriek Fristho,
diealsdoor
stil komen te liggen
gevolg vanbrand
de complexeverwoes
planvorming in de directe omgeving door de projectontwikVroeger
stonden er vijf van zulke
schoorsten
kelaarsbeeldbepalende
Aartsen en Peters Projectontwikkeling.
e fabrieksschoorsteen aan het Boterdiep is geD
bouwd in 1916 in opdracht van het Groninger arFraneker.
Volgens de "Vriendenolgens
vande eigenaar
de stad
Franeker"
van de schoorsteen,
Hein vanzou h
chitectenbureau Kuiler & Drewes (namens de ﬁrma
VHout,verdwijnt.
kan de schoorsteen nu verder ontwikkeld
N.V. Vleesconservenfabriek Gerzon) en uitgevoerd
schande
zijn
dat
de
schoorsteen
De
vereniging
wil
worden
tot
een toeristische
en recreatieve
attractie
door de ﬁrma De Ridder & Co. uit Den Haag. De veertig
door
de
uitvoering
van
de
fases
2
en
3.
meter
hoge schoorsteen is de laatst
bewaard geblevgemeentelijke
monumentenlijst
voor dit industriële erfgoed. E
en monumentale fabrieksschoorsteen in de binnenase 2 voorziet in het aanbrengen van een spiltrap
stad
van Groningen uit
een tamelijk
vroege
periode.
F
in de
schoorsteen en een bordes rondom
top
dergelijke
lijst
heeft
de
gemeente
Franekeradeel
nogdeniet
in te
De ronde schacht van de schoorsteen heeft een divan de 60 meter hoge schoorsteen. Een belangrijk
ameter
van 0,9 meter
en is opgebouwd
uit helderrode
van de ﬁnancieringheeft
hiervoor moet
tot vele
andere
gemeenten.
Dedeelgemeente
al echter
eennogsloopv
radiaalstenen. De pijp wordt opnieuw
gevoegd,
gevonden worden. Er wordt hiervoor in de komende
binnenen buitenklimijzers
worden de
vervangen,
het
tijd "Vrienden
een beroep gedaan van
op het Millse
afgegeven,
maar
vereniging
de bedrijfsleven
stad Franek
aanbrengen van een nieuwe bliksemaﬂeider en het
voor sponsoring.
terugbrengen
van de originele kop.
Deze ishet
in de jaren
pijp behouden
voor
nageslacht.
Dankzij deze leningen zijn van de ruim 500 stadGroninger monumenten inmiddels vijf stuks op een
voordelige manier gerestaureerd. De regeling is,
zeker ook landelijk gezien, een succes en zal de komende jaren zonder twijfel positief uitwerken op tal
van andere gemeentelijke monumenten.

