NIEUWSBRIEF zomer 2012
Project “Oirschots Bier”
v/h Brouwerij De Kroon te Oirschot
De in de historische kern van Oirschot gelegen
voormalige brouwerij De Kroon was een perfect
voorbeeld van een traditioneel, op ambachtelijke
wijze producerend bedrijf. Na oriënterende
gesprekken tussen de familie en de BrIE is er een
voortgangsoverzicht opgesteld met de
navolgende conceptideeën:
1. het moet een levendige brouwerij blijven
2. bestemd voor daghoreca
3. brouwsel is bestemd voor het café
4. museum zelfstandige positie……
5. zaalruimte creëren voor vergaderingen/
workshops
6. brouwerij wordt inclusief het museum
verhuurd aan een exploitant
7. het museum is een stichting die zorgt voor
het onderhoud
8. de casco van het gebouw blijft in handen van
de familie.

Afbraak Strijp R

Zij vertellen over de emoties die gepaard gingen
met het verdwijnen van de fabriek. De BrIE heeft
met de auteurs meegedacht hoe dit boek onder
de aandacht van een groter publiek te kunnen
brengen.

A. Lubbers 1949, Gezicht op Eindhoven met de Philipsbedrijven

Zuiderwaterlinie
De Monumentenfederatie uit Den Bosch heeft
aan het begin van 2012 het traditionele Erfgoed‐
café georganiseerd. Onderwerp: “Zin en
zichtbaarheid van de Zuiderwaterlinie”.
Binnenkort wordt subsidie, een lening en de
bouwvergunning aangevraagd. Vooralsnog
wordt er eerst opgeruimd en het nodige
gesloopt. Het is de bedoeling dat de verbouwing
begin 2013 aanvangt, zodat de opening in de
herfst kan plaatsvinden.
Strijp R, de neergang van
Philips beeldbuizenfabriek in 2008
Oud‐werknemers van Philips hebben in maart
een boek “Buiten beeld geraakt” uitgebracht
waarin foto’s en interviews met voormalige
collega’s staan.

De projectleider van de Gemeente Bergen op
Zoom sprak over het ontstaan en de functie van
de West‐Brabantse waterlinie die voor een
gedeelte al herontwikkeld is.
Een beleidsmedewerker van de Provincie
Noord‐Brabant deelde mede dat de linie van
Antwerpen tot Grave loopt en dat dit hele gebied
dus moet worden meegenomen bij renovatie/
herbestemming. Er zal, in verband met
klimaatverandering, extra aandacht worden
besteed aan de waterberging.
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Door de hoge kosten van dit project (lopend van
2012 tot 2015) zal een bijdrage uit Europese
Fondsen noodzakelijk zijn.
De adjunct‐directeur Stadsbedrijven Gemeente
’s‐Hertogenbosch wierp een blik op de toekomst
en vroeg zich af hoe de linie zich tot de nieuwe
economie verhoudt. Aan de hand van een aantal
voorbeelden gaf hij aan dat samenwerking met
ondernemers essentieel is omdat zij het project
kunnen promoten en nieuwe initiatieven kunnen
ontwikkelen.
Project Drie Hoefijzers
De Rijksmonumenten Brouwhuis, Machine‐
kamer, Ketelhuis en de Schoorsteen

individuele kantoorruimtes zijn inmiddels voor
65 % bezet. Er worden rondleidingen in het
gebouw georganiseerd en diapresentaties
getoond over de Firma F. Smits van Waesberghe
(1892‐1920).
Project
“Herontwikkeling van de Donge‐oevers”
De provincie Noord‐Brabant heeft per 1 januari
2012 de Dongecentrale van Essent gekocht.
Het is de bedoeling dat zij, in samenwerking met
BOEI (Nationale maatschappij tot behoud,
ontwikkeling en exploitatie van industrieel
erfgoed) de centrale en het filtergebouw
herontwikkelen.

A. Verhorst 1922, Dongecentrale
De schoorsteen met de drie hoefijzers prominent in beeld

zijn aangekocht door T.T.R.R., project‐
ontwikkelaar in Breda. Het plan voor
herbestemming, dat in het voorjaar in
samenwerking met Amstelland gepresenteerd
zou worden, loopt vertraging op vanwege de nog
niet afgegeven benodigde vergunningen.

Of de Donge‐oevers bij deze plannen betrokken
worden, zoals B&W van Geertruidenberg dit
wenst, is nog niet bekend.
Project Arrangementen
Een van de doelstelling van de BrIE is het slaan
van een brug tussen het ambacht in de 19e /20ste
eeuw en de nieuwe technologieën en processen
van de 21ste eeuw. Vandaar dat de BrIE in 2010
is begonnen met het organiseren van industrie‐
arrangementen. Voor 2012 staan de volgende
bezoeken op de lijst:
‐

twee “Suiker” arrangementen in Dinteloord
(okt – nov),

Het brouwhuis uit 1930

De contactpersoon namens de BrIE is de oud‐
P.R. woordvoerder van Interbrew.
“Offices for You” heeft het voormalige Drie
Hoefijzers directie‐kantoorpand gehuurd en
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Suikerbrood

‐

een bezoek aan het Leder/schoenen‐
museum in Waalwijk en de leerlooierij
te Dongen met bezoek aan Durea te
Drunen waar schoenen geproduceerd
worden.

schoenmaker

‐

een bezoek aan metaal‐ en ijzergieterij bij
Melis gieterij te Tilburg.

In 2011 zijn met deze stichting contacten gelegd
die er toe geleid hebben dat in februari jl. de
eerste serieuze besprekingen zijn opgestart om
een Brabant‐Route netwerk te realiseren.

metaalgieterij

Zodra de plannen helemaal afgerond zijn komt
de informatie over data, kosten en het aantal
bezoekers per item op de website te staan.

Stoomgemaal De Cruquius en

Project ERIH
(European Route of Industrial Heritage)
In de metropoolregio Amsterdam is de Holland‐
Route inmiddels ontwikkeld. Deze route ontsluit
erfgoedlocaties van handel, nijverheid, techniek,
industrie, waterbeheersing, infrastructuur en
landschap.
Duidelijke bewegwijzering langs de route brengt
toeristen en recreanten langs een gevarieerd
aanbod aan erfgoedattracties zoals historische
molens, gemalen, handelsbeurzen, oude
fabrieken, vervoersmusea, forten en historische
musea. Ook zijn speciale plekken om te eten,
drinken en slapen langs de route te vinden.

Stoomgemaal Halfweg zijn beiden onderdeel van de Holland
Route

Cultuur‐educatie
Eind maart was de BrIE aanwezig bij een
presentatie van vier West‐Brabantse
Marktplaatsen voor Cultuur‐educatie die
bemiddelen tussen de vraag van het onderwijs
en het aanbod van de cultuuraanbieders. De dag
werd georganiseerd in het Religieus Erfgoed, het
voormalig seminarie “Bovendonk” te Hoeven.
De directeur van de Vereniging Nederlands
Cultuurlandschap sprak over de invloed van
klimaatverandering bij de mens en zijn
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omgeving. Omdat 2012 het jaar is van de
Historische Buitenplaatsen werden de
onderwerpen inzake natuurlijke omgeving,
renovatie en herbestemming extra belicht.
Bovendien kon men deelnemen aan workshops
waarbij Erfgoedhuis Brabant toonde hoe men
met leerlingen via de digitale weg met een
lespakket dit onderwerp kon onderzoeken.

Dit gegeven heeft de BrIE, de Stichting Brabants
Industrieel Erfgoed aangegrepen samen met een
aantal partners, een middagseminarie te
organiseren over bouwkundig erfgoed in
Brabant. In dit seminarie wil de BrIE samen met
een aantal partners uit de bouwwereld, u de
rijkdom van dit bouwkundig erfgoed en de
toekomstmogelijkheden ervan tonen aan de
hand van de volgende thema´s: technologie,
duurzaam bouwen, veiligheid en strategie.
________________________________________________________
Bestuursmededelingen:

De lesideeën zijn toepasbaar op het industriële
erfgoed bij de school in de buurt. Voorbeelden
hiervan zijn: interviewen oude fabrieks‐
arbeiders, kijken naar de bouwstijl en nadenken
over herbestemming.
In 2011 kwamen de brancheorganisaties van
de Nederlandse en Belgische grafische industrie
samen in Turnhout (B) die in 2012 culturele
hoofdstad van Vlaanderen is.

Aangezien de penningmeester zich niet
herkiesbaar stelde na de eerste bestuurstermijn
gingen wij op zoek naar een opvolger. Een
tijdelijke adviserende administrateur heeft
inmiddels de resultatenrekening 2011 en de
balans voor 2011 opgesteld. De vacature voor
het penningmeesterschap is per 1 januari 2012
opgevuld.
Ook de secretaris heeft vanwege veranderde
werkomstandigheden besloten om wel in het
bestuur te blijven, maar niet meer het
secretariaat te bemannen. Tijdens de
vergadering van eind april is een nieuwe
secretaris benoemd die vanaf begin 2012 de
vergaderingen al notuleerde.
Bovendien hebben zich in het voorjaar twee
aspirant‐bestuursleden aangemeld.

Wanneer u het Brabantse Industrieel Erfgoed
een warm hart toedraagt kunt u ons financieel
steunen Wij houden u graag op de hoogte van de
activiteiten van de Stichting.

In 2012 zijn er gesprekken opgestart met de
Heijmans N.V., toonaangevend bouwbedrijf in
Rosmalen, om een soortgelijk ontmoeting te
realiseren tussen de bouwers in Nederland en
België. De aanleiding voor het leggen van
contacten is de verandering in de bouwwereld
op het gebied van duurzaam bouwen, veiligheid,
automatisering en huidige economische situatie.
Tegenwoordig is er tijdens het bouwproces weer
meer aandacht voor historische bouwtechnieken
en restauratieambachten. Men is met name
geïnteresseerd in hoeverre de technieken en
methodieken van vroeger kunnen worden
toegepast op de huidige manier van bouwen.
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Wij nodigen u graag uit om donateur van de
BrIE te worden door overmaken van een bedrag
op het bankrekeningnummer 10.38.08.396
(IBAN NL29 PSTB 0002 1662 93; BIC
PSTBNL21) ten name van de Stichting Brabants
Industrieel Erfgoed te Oosterhout onder
vermelding van “donateur”.
Het e-mailadres van de BrIE is:
brabantsindustrieelerfgoed@gmail.com
Postadres: Markt 9
4931 BR Geertruidenberg
KvK 20124215 Anbi-status 8158.90.527

