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Uitnodiging 
 

Openstelling transformatorstation 
 
Op zaterdag 1 oktober is het voormalig transformatorstation aan Zuid-Oostsingel 39 voor de laatste 
keer voor publiek te bezoeken. Van 11.00 tot 14.00 uur opent Stichting Industrieel Erfgoed Bergen op 
Stoom (SIEB) de deuren dankzij de medewerking van de eigenaar, tanteLouise-Vivensis. 
Urbexfotografen Evelyne Dierikx en Pim Nuijten exposeren hun bijzondere foto impressie van het 
pand. 

 
Het gebouw heeft de functie van transformatorstation gehad. Het is in 1948 gebouwd in opdracht van 
het Gemeentelijk Elektriciteitsbedrijf Bergen op Zoom (GEB) tegen de Ligafabrieken aan en voorziet 
dit bedrijf van elektriciteit. Men verwacht het grote transformatorstation nodig te hebben voor de 
verwachte uitbreiding van de industrie die kort na de Tweede Wereldoorlog is gepland op Plein 13, 
maar uiteindelijk op de Lage Meren neerstrijkt.  
Het gebouw vertegenwoordigt de bouwstroming van het ‘Nieuwe Bouwen’, een internationale 
verzamelnaam voor verschillende bouwstijlen en radicale stedenbouwkundige vernieuwingen uit de 
periode 1915 tot circa 1960. Het trafostation aan de Zuid-Oostsingel 39 is een van de weinige 
gebouwen in Bergen op Zoom, en zeker het enige industrieel erfgoed, dat het ‘Nieuwe Bouwen’ 
vertegenwoordigt. In het gebouw komt het kenmerkende gebruik van nieuwe bouwmaterialen zoals 
beton en glas voor en laat het niet meer in ritme geplaatste kozijnen en ramen zien. 
 
In het gebouw zijn maar liefst drie muurschilderingen aanwezig:  

- Eén van de bekende Bergse beeldend kunstenaar Louis Weijts (1905-1995), geschilderd in 
1949.  

- Eén van Jan Verburgt, voormalig schilder bij het GEB, geschilderd begin jaren ’60. 
- Eén van J. Vriens, geschilderd in 1993. 

 
SIEB is eind juli een actie gestart om geld in te zamelen voor het behoud van de muurschildering van  
Louis Weijts. Het plan is de muurschildering uit 1949 uit het te slopen pand te zagen, te voorzien van 
een stalen cassette, schoon te laten maken en te voorzien van een coating. Een gespecialiseerd bedrijf 
verzorgt deze werkzaamheden. De schildering komt te hangen in het naastgelegen pand van Kees de 
Mooij Fiets en Fitness. De kosten bedragen € 6.500. Inmiddels heeft SIEB € 4.800 bij elkaar weten te 
brengen, onder andere dankzij een gift van het Prins Bernhard Cultuurfonds. SIEB zoekt nog sponsors 
voor de resterende € 1.700. Door ‘Vriend van SIEB’ te worden doneer je € 25 voor het behoud van de 
schildering. SIEB hoopt nog enkele bedrijven of organisaties te interesseren voor een donatie. Voor 
medio oktober moet het geld bij elkaar zijn gebracht. 
 
 
 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Stedenbouwkundige
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Voor meer informatie: 
Stichting Industrieel Erfgoed Bergen op Stoom 
Aak 37 
4617 GA  Bergen op Zoom 
Marc van der Steen 
E. info@bergenopstoom.nl 
M. (06) 46 25 27 20 
 
 
 


