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Geschenk voor Stif

S

tif heeft goede kontakten met het dakpannenmuseum in
Alem, bij Zaltbommel, een echte aanrader voor wie daar
nog niet geweest is. Initiatiefnemer Huub Mombers kwam bij
zijn zoektochten iets unieks tegen. Een tekening van een fabrieksschoorsteen met ingebouwd water reservoir. Hiervan zijn
er slechts weinigen geweest. Alleen in Rotterdam ( gasfabriek
Feyenoord ) zien we nu nog een betonnen exemplaar en aan
de schoorsteen te Arnemuiden zijn nog randen te zien waar er
een gestaan heeft. De tekening werd door Huub aan STIF geschonken, waarvoor onze dank.
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Uitnodiging.

Z

oals u al via een persoonlijke brief heeft
kunnen vernemen is er dit jaar weer een
klim-ijzerprijs uitreiking na de verlaat uitgereikte prijs van 2011 zijn we er voor 2013
vroeg bij, vandaar twee keer kort achter elkaar
een prijsuitreiking. U kunt zich voor deze dag
aanmelden door de gevraagde bijdrage over
te maken op bankrekening no. 384966144
ten name van de stichting fabrieksschoorstenen Den Haag. Leden van STIF betalen € 15,per persoon en niet leden € 20,-. Er is ruimte
voor maximaal voor 50 deelnemers.

H

et bestuur van de Stichting Fabrieks
schoorstenen nodigt u uit voor het bijwonen van de uitreiking van de tweejaarlijkse
stimuleringsprijs ‘Het Klimijzer`, een aanmoedigingsprijs voor personen of organisaties
die op een bijzondere wijze een historische
fabrieksschoorsteen een nieuw leven heeft
weten te geven.

VOORAANKONDIGING

O

p 4 Oktober organiseert de Stif in samenwerking met Harm
Meijer schoorsteenbouw en de Rijksdienst Cultureel Erfgoed een studiedag over de problematiek van het behoud van
schoor-stenen alle aspecten van behoud zullen hier aan de orde
komen. Reserveer vast de datum nader aankondiging volgt.

D

e prijs van 2013 gaat naar de stichting
De Laatste Pijp, te Groningen voor het
genomen initiatief tot restauratie van, de in
1916 gebouwde schoorsteen van de voormalige Vleesconservenfabriek Gerson aan het
Boterdiep in Groningen.

P

COLOFON

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.

30

is zonder subsidie omgevormd tot een
multifunctioneel gebouw onder de
naam ‘Het Paleis’, waarin o.a. gevestigd een hotel, woningen, ateliers en
een creatieve broedplaats. In de collegezaal vertelt Bart, onder vertoning
van lichtbeelden, over de restauratie
van de schoorsteen en over het gebied rond hier om heen.
16.00
uur: Stadswandeling, met gids, door
het stadscentrum, naar Groningen
Centraal, aankomst circa, 17.30 uur,
waarna einde
programma.

HAARLEM

Z

oals in het vorige nummer al
aangegeven is het behoud van de
Cavex Schoorsteen te Haarlem niet
gelukt. Stif is er lang bij betrokken geweest, enkele jaren geleden waren
de eerste contacten

rogramma:
10.15 uur: Inschepen op rondvaart boot,
voor een tocht door Groninger binnenstad. De
boot ligt afgemeerd aan de steiger tegen over
NS Centraal in Groningen Ontvangst met kofﬁe
en Groninger koek, vertrek precies! om 10.30
uur.
11.40 uur: Uitstappen bij Maagdenbrug, waarna korte wandeling naar restaurant
‘Het Gasfornuis’, voor de lunch. 13.30 uur:
naar het bedrijf ‘Op Maat’, alwaar een rondleiding en de uitreiking van het klimijzer 2013
aan Dhr. Bart Kempinga voorzitter van de
stichting ‘De Laatste Pijp’. 14.30 uur: K o r t e
wandeling naar het voormalige Scheikundig
Laboratorium van de Rijks Universiteit Groningen, gebouwd in 1910-1912. Dit laboratorium
nr. 30, mei 2013
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M

aar doordat er vanuit het Haarlemse verenigingsleven ook een beroep op Stif gedaan werd
werden de kontakten intensiever. Een woord van dank
aan Henk Vijn die binnen Haarlem veel werk verzet
heeft om de schoorsteen te behouden. Voorzitter en
penningmeester hebben namens Stif besprekingen
gevoerd met o.a. wethouder Cassee. Deze verliepen
prettig en constructief, echter het knelpunt was zoals vaak de ﬁnanciële kant van de zaak. Behoud
op de zelfde plaats was onbespreekbaar. Maar een
verplaatsing naar een nabij gelegen locatie kon op
medewerking rekenen. Opleveringsclausules voor het
terrein waarop de schoorsteen stond maakten dat we
binnen de gestelde termijn niet aan voldoende zekerheden voor herplaatsing konden voldoen. STIF heeft
toen laten weten dat wij daartoe niet in staat waren.

HOOGEVEEN

R

estauratie fabriekspijp kaasfabriek DOC Hoogeveen is voltooid. Begin 2011 werd - mede door
bemiddeling van SIEN-N in de commissie leegstand
en herbestemming Drenthe - de DOC-pijp in Hoogeveen weer toegevoegd aan de lijst van de Versnellingsagenda leegstand en herbestemming.

N

a contact van de gemeente Hoogeveen met de
zuivelcoöperatie ging deze akkoord met een
waardestelling van de schoorsteen in Hoogeveen.
Juni 2012 zijn de mensen van Harm Meijer bezig met
de restauratie van de pijp.

P

aul Hagens van de Suiker Unie betreurt de uitspraak van de Raad van State en legt zich erbij
neer. Hij gaat er vanuit dat de gemeente geld uittrekt
voor het onderhoud van de monumentale fabrieksdelen. Burgemeester André Borgdorff van de gemeente Binnenmaas vindt de reactie van de Suiker Unie
“ﬂauw”, maar geeft aan dat het bedrijf wel recht heeft
op de subsidie voor het onderhoud.

e afbrokkelende schoorsteen van de voormalige
koekjesfabriek Timp aan de Leidse Haarlemmerstraat is voorlopig gered. Burgemeester en wethouders hebben besloten maximaal de helft mee te betalen aan de circa 85.000 euro kostende restauratie.
Nu is overleg gaande voor het resterende deel van de
ﬁnanciering. De schoorsteen is in afwachting daarvan
tijdelijk met balken verstevigd.

|

3

D

aar moet wat aan gedaan worden, vindt de partij, die het college oproept actie te ondernemen.
“Is het college bereid, om op zo kort mogelijke termijn, het kantoorgebouw van de Faam en de karakteristieke delen van de oude fabriek, waaronder de
schoorsteen, het ketelhuis en de tuinmuur, te toetsen
aan de Erfgoedmeetlat en te beoordelen welke verhoging van bescherming van dit Bredase erfgoed mogelijk is?” En mochten burgemeester en wethouders
dat niet van plan zijn, dan wil D66 ook graag weten
waarom niet. D66 meldt in haar brief ook het jammer
te vinden dat de hallen van de voormalige Backer en
Rueb fabriek geen gemeentelijke monumentenstatus
toegekend hebben gekregen. “Hierdoor verliest Breda
op deze plek een deel van haar markante industriële
geschiedenis”

H

et zag er even naar uit, dat de schoorsteen ten
dode was opgeschreven. Restauratie van het
monument is dringend nodig, maar de eigenaars
kunnen de kosten daarvan niet opbrengen. En de
gemeentelijke regels stonden een bijdrage van maximaal 5000 euro toe.

D

e schoorsteen moest wijken voor de bouw van het
Scheepmakerskwartier op de oostelijke Spaarneoever, de verkoop van de woningen is inmiddels van
start gegaan. Boei wilde wel een deel van de verplaatsingskosten voor haar rekening nemen maar bij
gebrek aan andere partijen werd een verplaatsing en
dus de redding van de schoorsteen een onhaalbare
zaak.

D

m verdere sloop te voorkomen heeft de gemeente
Binnenmaas deze twee restanten nu op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst. Onderhoudskosten voor gemeente

D

it standpunt heeft andere partijen toen alsnog
bij elkaar gebracht om behoud te realiseren, De
gemeente wilde nog wel bezien of de schoorsteen
wellicht te verplaatsen valt naar een andere plek. Stif
heeft hiervoor Boei benaderd, een organisatie die
zich bezighoudt met herbestemmen van industrieel
erfgoed. Boei zag nog mogelijkheden voor een nieuwe
toekomst voor de schoorsteen.

e Historische vereniging Oudheidkamer Rhenen
en Omstreken is samen met het Utrechts landschap en de Verenging Dorpsbelang Elst begonnen
met een behoudsactie voor de schoorsteen van de
voormalige steenfabriek in de uiterwaarden van Elst.
De steenfabriek, opgericht in 1877, werd in 2009 gesloten, waarna de bedrijfsgebouwen werden gesloopt
in opdracht van Rijkswaterstaat, in het kader van het
plan ‘’Ruimte voor de rivier’’. Na de sloop is alleen de
schoorsteen overgebleven. Men wil de schoorsteen
behouden als industrieel monument en ter herinnering aan de vroegere baksteenfabricage bij Elst. De
schoorsteen verkeert in slechte staat, een restauratie
is noodzakelijk, waarvan de kosten worden geraamd
op 200.000 euro. .De schoorsteen van de voormalige steenfabriek bij Elst lijkt nog maar een kort leven
beschoren. De kans is groot dat het bouwsel in de
uiterwaarde begin volgend jaar gesloopt wordt. De publieksactie onder de Elster bevolking leverde tot nu tot
1.500 euro op. Dat is bij lange na niet toereikend om
de schoorsteen te restaureren.

O

LEIDEN

D

ELST (UTR.)
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PUTTERSHOEK

D

elen van de suikerfabriek in Puttershoek krijgen
alsnog de monumentenstatus. Het gaat om de
schoorsteen en de mechanische werkplaats. De Raad
van State heeft woensdagochtend het bezwaar tegen
dit besluit vernietigd.

H

et college van burgemeester en wethouders van
de gemeente Binnenmaas besloot al in januari
2011 dat de overgebleven delen van de fabriek de
monumentenstatus moeten krijgen. De Suiker Unie
wil samen met de provincie een nieuw bedrijfsterrein
op de plek ontwikkelen en ging in beroep tegen de
beslissing van de gemeente. Belangrijkste werkgever
de suikerfabriek van Puttershoek was sinds het begin van de 20ste eeuw de grootse en belangrijkste
werkgever in het dorp. Na een jarenlange leegstand is
de oude fabriek de afgelopen maanden grotendeels
gesloopt. Alleen de schoorsteen en de mechanische
werkplaats staan nog overeind.

p elke regel zijn echter uitzonderingen. En dit
geval is een uitzondering zeker gerechtvaardigd,
stelt wethouder Jan-Jaap de Haan (CDA, monumenten). ,,Sloop zou een verlies zijn voor de stad’’, zegt
hij. ,,Leiden heeft niet veel industriële schoorstenen
meer, en dit is een uniek object.’’

BREDA

D

OORNBOS-LINIE - D66 is bezorgd over het behoud
van de karakteristieke panden van De Faam nu
eigenaar Starsweets heeft aangekondigd de fabriek
met ingang van 2014 te sluiten.

D

at schrijven Frank Toeset en Reginald Kluitmans
in een brief met vragen aan het college. De Faam
maakt volgens de partij deel uit van het industriële
erfgoed van de stad met name het karakteristieke
gebouw met de stenen tuinmuur gelegen langs de
Terheijdenseweg en de Liniestraat, de fabrieksschoorsteen en het voormalig ketelhuis.

I

n deel 3 van de Erfgoedreeks van Breda “Industrieel
erfgoed in Via Breda”, wordt het kantoorgebouw uitgebreid beschreven maar is het nog niet getoetst aan
de Erfgoedmeetlat en geniet daardoor slechts beperkte bescherming”, zo constateren de democraten.

Breda: de Faam

ULFT

D

e oude fabrieksschoorsteen van de zuivelfabriek
Vika te Ede, is in maart j.l. afgebroken en in losse
delen getransporteerd naar het DRU industrieprak in
Ulft. Daar wacht het bouwwerk een nieuw leven als
onderdeel van het gerestaureerde industriecomplex
van de voormalige ijzergieterij van de DRU. De schoorsteen is voor het transport in tien stukken gezaagd
van 9 ton en met drie diepladers in vijf ritten naar
Ulft vervoerd. De schoorsteenoperatie is uitgevoerd
op initiatief van de Stichting Monument voor de Arbeider. De schoorsteen zal op de nieuwe locatie worden herbouwd als eerbetoon aan de lange industriele
geschiedenis van de arbeiders in de ijzerindustrie in
Ulft.

