JAARVERSLAG STIF 2013
Het bestuur bestond in 2013 uit de volgende leden:
-A.J. Barnard, voorzitter
-C.H.R.T. Weevers, secretaris
-Mr. P.E. Plasschaert, penningmeester
-G.R. de Weger, lid
-M. Overbeek, lid
Als adviseur traden op de heren P. Nijhof, R. Bulthuis en H. Meijer.
Het bestuur kwam in 2013 vier maal bijeen. Daarnaast werden veel zaken via de
mail afgehandeld. In 2013 is veel tijd en energie gestopt in het onderzoek naar
Eigenaren van schoorstenen. Dit gebeurde door eigenaren die bekend waren,
schriftelijk te benaderen. De respons was zodanig goed dat besloten werd om een
studiedag te houden. Dit gebeurde op 4 oktober 2013 te Amersfoort in
samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), Donatus en
Schoorsteen bouwbedrijf Harm Meijer Schoorsteenbouw.
De volgende aspecten kwamen aan de orde.
De fabrieksschoorsteen: een lust of een last? Behoud, de mogelijkheden en / of
onmogelijkheden, een behoudsstichting, verzekeren, beveiligen en blikseminslag.
Het programma werd besloten met een vijftal praktijk voorbeelden van diverse
aanpak uit het hele land.
De opkomst met ongeveer tachtig personen liet duidelijk zien dat er grote
behoefte was en is aan duidelijke informatie. Een van de uitkomsten van deze dag
was dat er belangstelling was om te komen tot een soort Vereniging van
Eigenaren van Schoorstenen. Dit wordt nader uitgewerkt. Voor watertorens kent
men reeds zo’n constructie.
Verder werden er weer de nodige adviezen gegeven zoals te Haarlem, Eindhoven,
Rotterdam en Millsbeek. De inspanningen voor het behoud van de vierkante
schoorsteen te Haarlem, ook bekend onder de naam Cavex schoorsteen hebben
helaas niet geleid tot het behoud van deze unieke schoorsteen en het inpassen in
het nieuwe plan voor het terrein. Het draagvlak en de intentie om enige
aanpassingen te doen bleek onvoldoende groot.
Voor de donateurs verschenen er twee nummers van “Rookpluimen”.
Op zaterdag14 november werd de Schoorsteen kalender 2014 ten doop gehouden
in Zutphen, in de thans in restauratie zijnde stoomwasserij “De IJsselstroom”. Het
thema voor 2014 was “Schoorstenen op blikken”.

Externe contacten werden onderhouden met de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed (RCE), Harm Meijer Schoorsteenbouw, Donatus, Federatie Industrieel
Erfgoed Nederland, Heemschut.
De secretaris

