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Gecombineerde viering te Nijkerk.

O

Geert Jacobs en Theo Holthuysen en Arjan Barnard na de onthulling van het schildje dat de klimijzerprijs symboliseert

MILSBEEK
de tweejaarlijkse

D

Klimijzerprijs

e schoorsteen van de oude pottenbakkerij
in Milsbeek ontving dit jaar onder feestelijke
omstandigheden en tijdens Open Monumentendag,
het klimijzer. De prijs die STIF tweejaarlijks uitreikt
als waardering voor de getoonde inzet ten behoud
van een fabriekschoorsteen.

I

n Milsbeek is de restauratie van de hierbij horende
bloempottenbakkerij bijna voltooid. Dit na jarenlange inspanningen van vrijwilligers en regionale
bedrijven. In deze oude pottenbakkerij heeft keramist Geert Jacobs zijn atelier en wordt binnen afzienbare tijd ook een pottenbakkersmuseum gerealiseerd.

O

m aan de jubileumviering een extra feestelijk tintje te geven, is het eerste exemplaar
van de kalender uitgereikt aan Mevrouw Jeanine
Hennis-Plasschaert lid van de Tweede Kamer
voor de VVD. (inmiddels Minister van Defensie)

N

adat onze voorzitter een feestrede uitgesproken
had onthulden keramist Geert Jacobs en Theo
Holthuysen, voorzitter van stichting de Oude Pottenbakkerij, het emaille bordje aan de schoorsteen.

V

oor de liefhebbers
http://www.deoudepottenbakkerij.nl/
kijk ook eens bij de video link

nder toezicht van ruim 30 aanwezigen
werden 19 oktober in het gemaal Hertog
Reijnout een bijeenkomst gehouden, werd stil
gestaan bij het feit dat de Stichting Fabrieksschoorstenen in december 15 jaar bestaat en
actief is op het gebied van behoud en advies.
Dat deze bijeenkomst te Nijkerk bij het gemaal
werd gehouden had te maken met de presentatie van de zesde STIF kalender die wij samen met
Harm Meijer Schoorsteenbouw samenstelden.
Het thema voor de kalender 2013 is “gemalen”.
Met een bezoek aan het Putter Stoomgemaal
en het gemaal Hertog Reijnout welke op slechts
enkele minuten rijden van elkaar liggen was dit
een uitstekende locatie. De presentatie van de
kalender viel samen met de afloop van de tentoonstelling Rokend Verleden welke enige maanden in het gemaal te zien is geweest. De gasten
konden beide gemalen onder stoom in werking
zien.

Het emaille schildje dat nu al op 8 plaatsen zichtbaar is.

3. Studiemiddag

E

r zijn plannen eind 2013 een studiemiddag over
de problematiek rond schoorsteenonderhoud te
organiseren, zijn er leden die suggesties hebben voor
te behandelen onderwerpen?

COLOFON

B

ij de aanbieding blikte de voorzitter Arjan
Barnard van STIF in zijn toespraak terug op
15 jaar aandacht voor dit deel van ons 		
Industrieel Erfgoed. Hij noemde een aantal
acties die gevoerd zijn om schoorstenen te
behouden. Een groot deel met succes maar

Minister Jeanine Hennis-Plasschaert staat
tussen Henk Weevers Arjan Barnard Geert de
Weger en Koos Havelaar

ook enkele niet gelukte behoudspogingen
werden genoemd. De oude nummers van
ons bulletin Rookpluimen geven een beeld
van het verloop van de werkzaamheden.
Een lijn van actie voeren voor behoud werd
meer en meer een beweging naar het
adviseren van de manier en de wijze
waarop behoud mogelijk is. Sloop is in tegenstelling tot vroeger niet meer de eerste
optie. De voorzitter noemde nog een aandachtspunt voor de toekomst, “ wij richtten
ons tot nu toe op bakstenen schoorstenen,
maar het is wenselijk om voor Nederland
een betonnen schoorsteen te selecteren
om van elk type schoorsteen een exemplaar te behouden.”

M

evrouw Jeanine Hennis-Plasschaert
reageerde bij de aanbieding van de
kalender met waardering voor het werk van
de stichting. Vanuit haar jeugd was haar
belangstelling voor Cultuur en Erfgoed in
het algemeen meegegeven.

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, Den Haag.
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.
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E

n nu met haar aanwezigheid op deze bijeenkomst realiseerde zij zich dat Industrieel Erfgoed in de politiek toch wat te weinig aandacht
krijgt. Ze bood aan de stichting STIF samen met
de
Federatie Industrieel Erfgoed Nederland
( FIEN ) eens nader voor te stellen aan betreffende portefeuille houders binnen de politieke
partijen. Wij waren haar zeer erkentelijk voor
deze bijdrage.

100 jarige schoorsteen Lindeboom
Brouwerij

N

adat in 2011 werd gevierd dat de schoorsteen van BV Stokkenfabriek Zonjee v/h
F. Zonjee in Uitgeest 100 jaar was geworden,
werd het tijd om een volgende 100 jaar oude
schoorsteen te vinden die in het zonnetje gezet

Rookpluimen

De keuze viel uiteindelijk op de schoorsteen van
Brouwerij Lindeboom in Neer (Limburg). Een bijzonderheid daarbij is dat de firma Geelen die de
schoorsteen destijds in 1912 bouwde, eveneens
uit Neer komt . Dat aannemer en bierbrouwerij in
hetzelfde dorp gevestigd zijn, met een nog steeds
in gebruik zijnde honderd-jarige schoorsteen is
landelijk gezien vrij uniek.

O

p 7 september 2012 is het dan zover. Voorafgaand aan de onthulling van het spandoek,
worden in het brouwhuis van Lindeboom een
tweetal lezingen gehouden, een over monumentale fabrieksschoorstenen en de andere
over de historie van Lindeboom Bierbrouwerij,
haar schoorsteen en de schoorsteenbouwer
Sjeng Geelen. Een vijftigtal belangstellenden
luisterden geboeid en waren tevens benieuwd
naar de speciale editie van Rookpluimen. Deze
brochure, geschreven door Jos Geraerts en Pierre
Geelen, is volledig gewijd aan de honderdjarige
schoorsteen uit Neer, de bouwer en Lindeboom
Bierbrouwerij.
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W

aarnemend burgemeester de heer J.C.J.
Smulders van de gemeente Leudal ontving van onze voorzitter, Arjan Barnard, het eerste
exemplaar. Burgemeester Smulders sprak met
enthousiasme over de inzet van STIF alsook over
de inzet van de Lindeboom Bierbrouwerij: ‘Met
gevoel voor behoud van cultuurhistorisch erfgoed
ondernemen, en het nemen van initiatief tot het
actief stimuleren en verbinden hieromtrent is
van grote waarde voor Limburg,’ aldus Smulders.
Voorwaar een mooi compliment. Na het formele
gedeelte werd iedereen uitgenodigd een biertje
van hier te gebruiken, waarna alle aanwezigen
een exemplaar van Rookpluimen ontvingen.
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1.Bergen op Zoom

N

edalco Schoorsteen wint award”. De Nedalco
Schoorsteen in Bergen op Zoom is tijdens de
internationale beurs Prolight & Sound in Frankfurt
bekroond met een award in de categorie ‘Buildings
exterior’. Lichtontwerper Leon van Warmerdam van
Lichtpunt Theatertechniek wilde de nadruk leggen op
de historie van Nedalco, waar alcohol en spiritus werd
gemaakt uit melasse. Daarom zocht hij naar leds die
de blauwachtige kleur van brandende spiritus kon
evenaren. ‘De Spiritus’, zoals de schoorsteen inmiddels liefkozend door de Bergenaren wordt genoemd,
geeft een blauwe gloed die tot in de wijde omgeving
te zien is. Op 31 december 2011, om precies middernacht, werd het lichtobject voor het eerst ontstoken.

D

e Nedalco Schoorsteen dateert uit 1938 en was
ernstig in verval, met name de top. In samenwerking met Monumentenfonds Brabant heeft BOEI
het monument zijn oorspronkelijke lengte van 75
meter teruggegeven. Eind 2011 werd een vijftien
meter hoge staalconstructie in één keer als bekroning
op de schoorsteen gehesen. Deze constructie wordt
van binnenuit verlicht met twaalf ledlampen, met
een totaal vermogen van minder dan 150 Watt. De
armaturen zijn special voor dit project gemaakt.
De
Nedalco Schoorsteen is niet de eerste schoorsteen met een lichtobject in de top, de schoorstenen
van IJlst en Eibergen gingen Bergen op Zoom voor.
Burgemeester J.C.J Smulders met het eerste exemplaar.

2. Enkele korte berichten

V

anwege de drie lange verslagen komen enkele andere berichtten aandacht te kort waarover in het
volgende nummer meer.

D

e behoudsactie voor Cavex schoorsteen te Haarlem dreigt niet te lukken.(11-11-2012)

D

e actie voor herstel van de bakkerij schoorsteen
van bakkerij Tijsterman loopt nog steeds.

Pierre Geelen verteld over zijn vader als
schoorsteenbouwer.

M

aar eerst onthulde Bernd Geenen, onder luid
applaus, vanaf het dak op 7 september een
spandoek ter ere van de honderd-jarige schoorsteen van Lindeboom Bierbrouwerij. Op het spandoek staat de trotse tekst te lezen: “Deze is 100
jaar”. Bernd is nazaat van de oprichter (1870)
van de brouwerij Willem Geenen.

Bernd Geenen onthult met Harm Meijer het spandoek.

Dhr. P. Joosten ontvangt een aandenken.

D

e aanwezige pers maakte van de gelegenheid
gebruik een paar interviews af te nemen. Ook
onze voorzitter kwam zodoende voor de camera.
Voor de liefhebbers kijk eens op http://www.3ml.
nl/gemist.php?id=2371 tussen minuut 12.23 en
12.26.

A

l met al een zeer geslaagde middag met
louter vrolijke gezichten.

I

n Groningen is met het aanlichten middels LED
verlichting van “de laatste Pijp” van Groningen de
restauratie van deze schoorsteen afgerond.

D

e 7 (opblaas) schoorstenen die tijdens de
openingsceremonie van de Olympische spelen in
Londen gebruikt werden kwamen uit Nederland !

