Nieuwsbrief voorjaar 2009

Jaarverslag 2008 van de Stichting Brabants Industrieel Erfgoed (BrIE)
1.

Per 1 januari 2008 bestaat het bestuur van de BrIE uit vier leden en drie
aspirant-leden. Het Bestuur vergaderde in 2008 acht keer, we waren te gast bij
Breda Pomotions.

2.

Behalve de drie reeds vermelde koepelorganisaties in het vorige jaarverslag is
in 2008 ook samenwerking tot stand gekomen met de Stichting Industrieel- en
Wetenschappelijk Erfgoed te Leuven (SIWE).

3.

De Stichtingen Industrieel Erfgoed te Deventer, Helmond en ’s-Gravenhage
hebben een tegenbezoek aan de BrIE afgelegd. Ze werden rondgeleid door de
Belcrum en ontvingen het boekje Industrieel Erfgoed in Via Breda.

4.

Via de website van de BrIE (Kenniscentrum) zijn er enkele vrijwilligers
aangetrokken die zullen deelnemen in de verschillende werkgroepen. De
waarde van het kenniscentrum kon aanmerkelijk worden vergroot door de
toestemming van de auteur Jurgen Nieuwkoop tot het opnemen van zijn circa
100 bedrijfstaksstudies over Noord-Brabant. Aangevuld met onze database van
hinderwetvergunningen biedt het nu een zee aan informatie over het
bedrijfsleven in de periode 1875-1950.

5.

De Stichting BrIE heeft ondersteuning verleend aan projecten van:
De Ploeg in Bergeijk
Genta, Loda en Molen te Breda
Graanmolen te Waspik
en is tevens betrokken bij de navolgende projecten:
Getijdenmolen te Bergen op Zoom
Bata-dorp te Best
Sigarenfabriek te Lage-Mierde
Van Puyfelick, oudpapierhandel te Breda
Drie Hoefijzers te Breda
Themapark Helmond

6.

De kontakten met het NHTV in Breda inzake het ondernemers-plan werden in
2008 gestaakt i.v.m. de kosten die realisering van de eventuele opdracht met
zich meebrachten. De plannen met alle voorbereidingen werden overgeheveld
naar de Universiteit Brabant te Tilburg waarmee inmiddels een contract is
afgesloten. De benodigde kosten zijn tot de helft gereduceerd.

7.

Inzake het Grensoverschrijdend Reizend Museum zijn de voorbereidingen
inmiddels afgerond. Een volgende stap is het aan de slag gaan met de diverse
partijen. Het Speelkaarten Museum te Turnhout heeft vergaderruimte
aangeboden wanneer we voor besprekingen bij elkaar komen.

8.

Het Comité van Aanbeveling is versterkt met twee nieuwe leden:
Prof. Dr. P.M.M. Klep,
hoogleraar Economische en Sociale geschiedenis te Nijmegen
Drs. P. Swinkels
Voorzitter Brabants-Zeeuwse Werkgevers Vereniging

9.

De Stichting BrIE presenteerde zich met een Power Point Presentatie:
Bij de Probus te Breda, Bergen op Zoom en Amsterdam
Orde van de Prince West-Brabant, Noorder Kempenland (B) en
Speelkaarten Museum te Turnhout (B),
nam deel aan een projectenmiddag op uitnodiging van de Stichting Cultuur
Historie West Brabant in Schouwburg De Maagd te Bergen op Zoom en was
hier ook aanwezig met een stand.

10.

Donaties werden ontvangen van de volgende sponsors:
S.N.S. Reaal Fonds te Breda
Westplant Interieurbeplanting te ’s Gravenzande
Breda Promotions

11.

De Stichting BrIE was deelnemer aan het symposium “Herbestemming
Steenfabriek” te Gilze en was driemaal aanwezig bij de Federatie NoordBrabants Monumenten Overleg. De voorzitter bepleitte er een grotere
professionalisering van de Federatie, zo dat de aangesloten organisaties er baat
bij hebben.

12.

De Stichting is redactioneel en financieel betrokken bij het tot stand komen van
het boek “Bergen op Stoom”, betreffende de historische ontwikkeling van de
productiebedrijven in de periode van 1800 tot 1950.

13.

Er verscheen in april en november een nieuwsbrief. Deze werden per post
verzonden naar de familie Smits van Waesberghe (8 takken) en andere
geïnteresseerden.

14.

Het contact met de NV Stadsherstel inzake aankoop van ijsfabriek De
Noordpool en pakhuis De Pelmolen heeft daadwerkelijk geleid tot aankoop van

15.

de panden door de NV. Met het nieuwe bestuur van Stadsherstel wordt gezocht
naar een bestemming voor deze Rijksmonumenten.
Met het team van Expeditie Belcrum (kunstenaars), is de Bredase historicus
Jan Brouwers namens de BrIE bezig met het opzetten van een project over de
industriële bedrijvigheid aan de Speelhuislaan in de 20e eeuw. Tweeledig in te
vullen: vanuit de volkscultuur en vanuit industrieel erfgoed.
Beleidsplan Stichting Brabants Industrieel Erfgoed BrIE voor 2009-2011

1.

Vergroten van de naamsbekendheid van onze stichting met het werven van Donateurs
en Sponsors.

2.

De contacten met de Universiteit van Tilburg verder uitbouwen

3.

Beleidsplan van een reizende tentoonstelling over techniekgeschiedenis in het
Hertogdom Brabant realiseren

4.

Het opzetten van een cursus Industriële Archeologie in samenwerking met Adriaan
Linters

5.

Werkgroepen met vrijwilligers verder ontwikkelen

6.

Zoeken naar een onderkomen voor de Stichting

7.

Uitbreiding van het bestuur

8.

Stimulering, ondersteuning en kritisch volgen van de cultuurhistorische cluster in het
Hertogdom Brabant inzake het uitdragen van het Industrieel Erfgoed

9.

Inventarisatie van de reeds bestaande activiteiten op het gebied van Industrieel
Erfgoed in de Provincie Noord-Brabant vanaf 1980 tot heden

10.

Samenwerking stimuleren inzake projecten tussen de Stichting BrIE en de Stichting
Cultuurhistorie West-Brabant

11.

Met regelmaat Nieuwsbrieven publiceren op de Website

12.

Actief deelnemen aan evenementen in het Hertogdom Brabant

13.

Het uitzetten van toeristische routes in samenwerking met ANWB, VVV’s en Dienst
van Toerisme (B)

14.

Financiële ondersteuning verder uitbouwen.

