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Algemene gegevens 
Naam:    Stichting Industrieel Erfgoed Bergen op Stoom 
Datum oprichting:  31 december 2008 
KvK:    20148050 
Bank:    14.87.80.075 (Rabobank) 
Correspondentie adres:  Aak 37, 4617 GA  Bergen op Zoom 
E-mail:    info@bergenopstoom.nl 
Telefoon:   (06) 46 25 27 20 (Marc van der Steen) 
Website:   www.bergenopstoom.nl 
 
Bestuur stichting 
Het bestuur bestaat in 2011 uit: 

‐ Toon Franken, voorzitter 
‐ Gijs Asselbergs, secretaris 
‐ Marc van der Steen, penningmeester  
‐ Cees Boerhout 
‐ Henk Franken 
‐ Gerrit Groeneweg 
‐ Willem Heijbroek 

 
Stichting Industrieel Erfgoed Bergen op Stoom 
Industrieel erfgoed is een paraplubegrip dat in Nederland staat voor: alle tastbare getuigen van 
voorbije fasen in de ontwikkeling van bedrijf en techniek. 
Hieronder vallen zowel niet-gebouwde zaken als bedrijfsarchieven, beeld- en geluidscollecties, 
roerend erfgoed (machines, apparatuur), mobiel erfgoed (alle denkbare verkeersmiddelen) als 
gebouwd en infrastructureel erfgoed. Het gebouwde erfgoed omvat een breed scala aan objecten, 
variërend van productie (bedrijfsgebouwen, schoorstenen, fabrikantenvilla`s, arbeidershuisvesting), 
opslag (pakhuizen, vemen), transport (bruggen, spoorwegstations), handel (winkels, beursgebouwen), 
openbare nutsvoorzieningen (gasfabrieken, watertorens, tv-torens) tot waterstaatkundige objecten 
(sluizen en stuwen). Het infrastructurele erfgoed omvat vaarwegen en havens, verkeerswegen, spoor- 
en tramwegen en vliegvelden met alle bijbehorende voorzieningen. 
 
De Stichting Industrieel Erfgoed Bergen op Stoom heeft als doel het verspreiden van de kennis over en 
bevordering van het behoud van het industrieel erfgoed van de gemeente Bergen op Zoom.  
 
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 

a. Het inventariseren en documenteren van industrieel erfgoed en het bestuderen van bronnen 
over dit erfgoed. 

b. Het uitgeven van boeken, brochures en andere publicaties over industrieel erfgoed en de 
samenhang met andere aspecten van de lokale samenleving.  

c. Het organiseren van of medewerking verlenen aan lezingen, symposia en evenementen. 
d. Het stimuleren van herstel, renovatie en verantwoorde herbestemming van industrieel erfgoed. 

 
De stichting tracht hiermee te bereiken dat de Bergse bevolking, bedrijven en gemeente waarde 
hechten aan het behoud van het industrieel erfgoed van Bergen op Zoom en de naaste omgeving.  
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Verslag activiteiten 2011 
Stichting Industrieel Erfgoed Bergen op Stoom (SIEB) is op vele fronten actief geweest met het 
werken aan haar doelstelling het verspreiden van de kennis over en bevordering van het behoud van 
het industrieel erfgoed van de gemeente Bergen op Zoom.  
Een overzicht van de activiteiten: 
 
Categorie Activiteit Realisatie 
a. Het inventariseren en documenteren 

van industrieel erfgoed en het 
bestuderen van bronnen over dit 
erfgoed. 

Foto archief Machinefabriek en IJzergieterij P.J. 
van Mechelen (in het bezit van SIEB) 
Inventarisatie door Cees Boerhout 
Documentatie door Toon Franken   
 
Bemiddelen onderbrengen archief Suikerfabriek 
Van Loon & De Ram (CSM Steenbergen) in het  
archief van Cosun 
Namens SIEB: Toon Franken en Willem 
Heijbroek 

Inventarisatie 
gereed; nog te 
documenteren 
 
 
Gereed 

b. Het uitgeven van boeken, brochures 
en andere publicaties over 
industrieel erfgoed en de 
samenhang met andere aspecten van 
de lokale samenleving.  

Boek ‘Bergen op Stap’  
Auteur: Henk Franken 
 
 
Boek ‘Bergen op Weg’  
Auteurs namens SIEB: Gerrit Groeneweg, 
Willem Heijbroek, Toon Franken, Gijs 
Asselbergs 
Gastauteurs: Marius Broos, John Roovers, Alex 
Beets 
 
Publicatie: ‘De Hemel, herbestemming van een 
voormalige drukkerij tot kunst- en proeflokaal’  
Namens SIEB: Gijs Asselbergs 

Nov. 2012; 
doorgeschoven 
naar 2014 
 
Nov. 2013 
 
 
 
 
 
 
10 september 

c. Het organiseren van of 
medewerking verlenen aan 
lezingen, symposia en 
evenementen. 

Open Monumentendagen  
i.s.m. gemeente Bergen op Zoom en erfgoed 
organisaties 
Lezing: ‘De Hemel, herbestemming van een 
voormalige drukkerij tot kunst- en proeflokaal’  
Namens SIEB: Gijs Asselbergs 
 
School van Geschiedenis, 1e leerjaar 
Les 6 Vroege bedrijvigheid en industrie 
Namens SIEB: Marc van der Steen 

10/11 september 
 
 
 
 
 
 
Januari en 
december 2011 
 

d. Het stimuleren van herstel, 
renovatie en verantwoorde 
herbestemming van industrieel 
erfgoed. 

Behoudplan weervisserij 
Namens SIEB: Gijs Asselbergs en Marc van der 
Steen 
 
 

2011/2012/2013 
 
 
 
 



 
 

5 

Categorie Activiteit Realisatie 
Behoudplan RNR 
i.s.m. gemeente Bergen op Zoom en Hans 
Smeenk van Aannemersbedrijf Cauwenborgh 
Namens SIEB: Marc van der Steen 
 
Behoud muurschildering L. Weijts in het  
transformatorstation (Zuid Oostsingel 39) 
Namens SIEB: Marc van der Steen 
 
Behoud Waterschans 
Namens SIEB: Willem Heijbroek 

2011/2012 
 
 
 
 
2011/2012 
 
 
 
2011 
 

e. Netwerkcontacten / samenwerking Overleg Cultuur Historische Organisaties 
Bergen op Zoom 
Namens SIEB: Toon Franken  
 
Werkgroep Kunsten in de Monumenten 
Namens SIEB: Gijs Asselbergs 
 
Toetreding tot de Federatie Industrieel Erfgoed 
Nederland (FIEN) 
Namens SIEB: Toon Franken, Willem Heijbroek 

Doorlopend 
 
 
 
Doorlopend 
 
 
Sinds 2 april 
2011 
 

f. Overig Het Nederlands Kachelmuseum moet in 
november wegens verkoop het monumentale 
pand waar het in Alkmaar is gevestigd 
noodgedwongen de deuren sluiten. SIEB neemt 
een vijftal kachels in bruikleen, omdat de 
kachels niet passen in het collectiebeleid van Het 
Markiezenhof Historisch Centrum. I.s.m. met 
het Breda’s Museum en MHC zijn de kachels 
naar Bergen op Zoom getransporteerd: 
1. Beckers kolenhaard (ca. 1960) 
2. Geers & Zoon kolenhaard (1910-1920) 
3. De Schelde kolenkachel Salamander (1940-1950) 
4. De Schelde kolenkachel Salamander (1935-1945) 
5. De Schelde oliekachel Scaldis I – de Robot (1957-1958) 

December 2011 
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A. Inventariseren en documenteren van het industrieel erfgoed 
 
Foto archief P.J. van Mechelen 
In aanloop naar de Gieterijdag van 26 september 2010 komen we te spreken met de heer Louis van 
Mechelen, oud-directeur en oud-eigenaar van IJzergieterij en Machinefabriek P.J. van Mechelen. Hij 
blijkt te beschikken over twee dozen oude foto’s van de bedrijven waarop het gehele gietproces, 
producten en gebouwen te zien zijn. De heer Van Mechelen schenkt zijn fotoarchief aan SIEB. 
De inventarisatie heeft inmiddels plaatsgevonden. Documentatie vindt nu plaats. Als dit gereed is zal 
de collectie via de beeldbank van het Markiezenhof Historisch Centrum (MHC) te raadplegen zijn.  
 

 
De gieterij Van Mechelen (Zuidsingel, 1950) 

 
 
B. Uitgeven van boeken, brochures en andere publicaties over industrieel erfgoed 
 
Bergen op Stap 
In juni 2010 keurt SIEB de begroting goed van een nieuw boek: Bergen op Stap. Het boek wordt een 
historische wandeling door het rijke horecaverleden van Bergen op Zoom. Auteur Henk Franken 
beschrijft verdwenen en nog bestaande cafés: historie café, bijzondere uitbaters, bijzondere klanten, 
activiteiten, verenigingen. Dit alles gelardeerd met foto’s en afbeeldingen (selectie uit 20 ordners 
beschikbaar materiaal). Henk heeft nu al circa 450 locaties in beeld gebracht met daaraan gekoppeld 
750 cafénamen.  
In 2011 heeft het schrijven volop plaatsgevonden. Henk Franken heeft het algemene hoofdstuk over 
het ontstaan van de drankwet in 1881 en de ontwikkeling ervan in 70 daarop volgende jaren afgerond. 
Hetzelfde geldt voor het beschrijven van de horeca etablissementen in de straten die beginnen met de 
letter A, B en C. Het gevolg is wel dat de planning is aangepast met ten minste twee jaar. Geplande 
lancering is met de huidige inzichten november 2014. 
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Links: Logement Het Nieuwe Brandyzer van C.J.A. Soeters (Korenbeursstraat 26, circa 1927-1930) 
Rechts: Café Het Markiezenhof  van L.A. van Nijnatten (Steenbergsestraat 7, circa 1950-1955) 

 
Bergen op Weg 
In juni 2011 keurt SIEB de begroting goed van het derde deel van de ‘Bergen op ….’ -trilogie: Bergen 
op Weg. Het boek behandelt de geschiedenis van transport en logistiek van de gemeente Bergen op 
Zoom met name vanaf 1800. We behandelen dit onderwerp vanuit drie invalshoeken: transport over de 
weg, transport over spoor en transport over water.  
 
Het wordt geschreven door een collectief van auteurs: 

‐ Transport over de weg: Willem Heijbroek, Toon Franken, Gijs Asselbergs 
‐ Transport over water: Gerrit Groeneweg 
‐ Transport over spoor: Marius Broos, John Roovers, Alex Beets 

 
Geplande lancering is november 2013, het jaar waarin Bergen op Zoom precies 150 jaar is aangesloten 
op het spoorwegennet en het jaar waarin Meeus Transport 80 jaar bestaat. 
 

    
 
 
 

Firma W. van Egeraat gevestigd aan Zuidzijde Haven 85 (foto links jaren ’20, foto rechts jaren ’50)  
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Publicatie: ‘De Hemel, herbestemming van een voormalige drukkerij tot kunst- en proeflokaal’  
Het landelijke thema voor de Open Monumenten Dagen is herbestemming met als titel ‘Nieuw 
gebruik – oud gebouw’. SIEB en gemeente overtuigen de eigenaar van het meestal gesloten Café De 
Hemel, voormalig Drukkerij P. Harte, het gebouw te openen tijdens de Kunsten in de Monumenten op 
10 en 11 september. 
 
Ter gelegenheid van de deelname van SIEB aan KidM 2011 onderzoekt SIEB de historie van het pand 
en de functies. Gijs Asselbergs en Marc van der Steen houden zich hier vooral mee bezig. Het 
resultaat van het onderzoek en een nieuw ontdekte fotoserie uit 1971 (eigendom van W. Heijboer uit 
St Annaland) legt SIEB vast in een publicatie van 8 pagina’s (formaat A4). De publicatie is te 
downloaden via de website www.bergenopstoom.nl. 
 

    
 
 
 

Drukkerij P.Harte gevestigd aan Moeregrebstraat 35 (foto links jaren ’20, foto rechts 1971)  

 
 
C. Lezingen, symposia en evenementen 
 
Kunsten in de Monumenten 
Onder de noemer Kunsten in de Monumenten geeft de gemeente Bergen op Zoom een eigen invulling 
aan de Open Monumentendagen die altijd plaatsvinden in het tweede weekend van september.  
 
De vele monumenten komen tot leven met muziek, dans, theater en nog veel meer vormen van kunst. 
Dat het evenement in trek is blijkt wel uit de deelname van een groot aantal culturele en historische 
verenigingen en een steeds groter wordend bezoekersaantal.  
Met Kunsten in de Monumenten trekt Bergen op Zoom niet alleen publiek uit de eigen gemeente. Een 
derde van het grote aantal bezoekers kwam van buiten de stad. Er was zelf een hele bus vol mensen uit 
Den Bosch (waaronder 4 dames uit Peru) speciaal hier naar toe gekomen. De optredens, presentaties 
en andere activiteiten trekken vooral publiek uit stad en regio, toeristen van verdere oorden komen 
vooral voor de monumenten zelf.  
 
 

http://www.bergenopstoom.nl/
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Veel van de activiteiten stonden in het teken van Nieuw gebruik oud gebouw, het thema van Open 
Monumentendagen 2011. Zo was er een presentatieavond over nieuwe invullingen voor monumenten 
en kon een inspirerende fototentoonstelling over hergebruik bezocht worden. Met deze creatieve 
invulling kwam Bergen op Zoom qua bezoekersaantal in de top 10 van Nederland. Opvallend was 
tevens dat meer dan een derde van de bezoekers van buiten Bergen op Zoom kwam. Naar schatting 
hebben 20.000 mensen de KidM bezocht, 1.000 meer dan in 2010. 
 

 
 
Er waren heel wat kunsten op 10 en 11 september in en om de monumenten van Bergen op Zoom en 
Halsteren. Fort de Roovere werd bezocht door een beroemd Vlaams duo: Suske en Wiske. Op de 
Grote Markt kon iedereen aan tafel bij Pasta Cultura en meedeinen op de zeemansliederen van het 
Shantykorenfestival. Stomme film in de Gertrudiskerk, acrobaten in De Maagd, drukken in De Hemel, 
hemelse klanken in galerie Weids Beeld, liturgische bloemententoonstelling in de Martinuskerk, 
monumentale foto’s op de Grote Markt en in Gebouw T, taichi in Heemkundekring: Kunsten in de 
Monumenten bood de meest uiteenlopende activiteiten.  
 
Naar aanleiding van de evaluatie van KidM 2009 heeft de gemeente Bergen op Zoom gekozen voor 
een brede samenwerking tussen gemeente, erfgoedorganisaties en het culturele veld (kunst, zang, dans, 
toneel). Steeds meer organisaties en verenigingen doen mee met dit drukbezochte evenement dat jong 
en oud op allerlei manieren met kunst, cultuur en historie in aanraking brengt. Dit jaar leverden maar 
liefst 1500 vrijwilligers van ruim 80 organisaties een bijdrage. In de Werkgroep KidM is SIEB 
vertegenwoordigd door Gijs Asselbergs. 
 
SIEB heeft het thema van de Open Monumenten Dagen 2011, ‘Oud gebouw – nieuw gebruik’, 
invulling gegeven door in Café De Hemel (sinds 1980 horecafunctie) de oorspronkelijke functie van 
drukkerij firma P. Harte (gebouwd in 1903) uit te beelden. Het Nederlands Drukkerij Museum (Etten-
Leur) heeft op verzoek van SIEB uitleg gegeven over het zetten en drukken in de eerste 60 jaar van de 
twintigste eeuw. Het publiek kon zelf op de handpers een boekenlegger bedrukken met een tekst. 
SIEB had diverse bijzondere foto’s van Harte uit de jaren ’20 en 1971 uitvergroot waarop een goed 
beeld van de drukkerij te zien was. SIEB liet verder een doorlopende presentatie zien van het boek 
’Bergen op Stoom’. Ook was er informatie te verkrijgen over de activiteiten van SIEB. 
 
De publieke belangstelling was uitstekend. De officiële opening op zaterdagochtend trok 65 
bezoekers. Totaal kwamen er op zaterdag 278 bezoekers naar De Hemel (wie wil daar niet zijn) en op 
zondag 165 bezoekers. Al met al 443 bezoekers, een resultaat waarmee we als SIEB zeer tevreden 
zijn. 

http://www.bergenopstoom.nl/activiteiten/
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Foto links: Marc van der Steen (SIEB) vertelt tijdens de officiële opening over de actualiteiten van het Bergs 
industrieel en de geschiedenis van Harte naar De Hemel. 
Foto rechts: Kunstenaars van Arsis exposeren luchtig in De Hemel 

 
School voor Geschiedenis 
De School voor Geschiedenis is een educatief project van de Geschiedkundige Kring van Stad en 
Land van Bergen op Zoom. Het biedt de cursisten de gelegenheid om kennis te maken met de 
geschiedenis van stad en ommeland, in de context van de regionale en internationale geschiedenis. De 
totale cursus omvat drie seizoenen. In het eerste leerjaar verzorgt Marc van der Steen namens SIEB de 
les over bedrijvigheid en industrie, die een periode van 700 jaar omvat (1300-2000). In het cursusjaar 
2010/2011 hebben 75 cursisten deelgenomen. In het lopende cursusjaar 2011/2012 nemen wederom 
75 cursisten deel. 
 
SIEB verzorgt in het cursusjaar 2012/1013 in het 3e leerjaar de module over bedrijvigheid en industrie: 
1e les Pottenbakkersnijverheid/-industrie door Gerrit Groeneweg  
2e les 1e deel Bierbrouwerijen door Marc van der Steen 
2e les 2e deel IJzer- en metaalindustrie door Cees Boerhout 
3e les Meekrap, suiker en alcohol productie door Willem Heijbroek 
 
 
D. Stimuleren herstel, renovatie en herbestemming industrieel erfgoed 
 
Weervisserij 
De weervisserij, vroeger een bloeiende bedrijfstak, dreigt verloren te gaan. Deze vorm van vissen 
vindt in Nederland alleen nog in de Oosterschelde plaats door één Bergse vissersfamilie. De ansjovis 
vormt een onlosmakelijk onderdeel in het beroemde Bergse AAA-menu: Asperges – Ansjovis – 
Aardbeien. Vanuit toeristisch oogpunt voor Bergen op Zoom en directe omgeving op de Brabantse 
Wal waar de asperge- en aardbeienteelt volop plaatsvindt, is deze combinatie van grote waarde.  
 
Het jaar 2010 heeft in het teken gestaan van het concretiseren van plannen voor behoud van deze 
unieke vangstmethode (weervisserij). In 2011 heeft Stichting Behoud Weervisserij hier uitvoering aan 
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gegeven door het verkrijgen van de nodige subsidies en sponsoring om de voorgenomen plannen te 
kunnen realiseren (uitvoering 2011-2013).  
 
Het Projectplan Weervisserij Bergen op Zoom bevat de volgende elementen: 
1. Restauratie bestaande twee weren op de Speelmansplaten 
2. Opknapbeurt vissersboten ten behoeve van de weervisserij 
3. Toeristische ontwikkeling weervisserij 
4. Restauratie weer op de Hooge Kraaijer/Tarweplaat (heraanleg 3e weer) 
 
Vanuit SIEB is het Projectplan begin 2010 uitgezet naar diverse mogelijke subsidiegevers en 
bedrijven. Toekenningen blijven via SIEB lopen. 
 

     
 
Begroting Projectplan 
De deelbegrotingen van de planonderdelen leiden de volgende totaalbegroting: 
Onderdeel  Begroting Planning 
Restauratie twee bestaande weren €   15.000 2012 
Opknapbeurt vissersboten €   32.000 2012 
Toeristische ontwikkeling weervisserij €   24.000 2012-2013 
Realiseren derde weer €   30.000 2012 
Bevissing derde weer €   40.000 2013 
Onvoorzien (5%) €     7.000 2012-2013 

TOTAAL € 148.000  
Alle bedragen zijn inclusief BTW. 
 
Dekking van het Projectplan 
Dekking Projectplan Weervisserij   
LEADER Wijde Biesbosch en Brabantse Delta - Plaatselijke 
Groep West-Brabant 
Provincie Noord-Brabant € 74.000 
LEADER Noord-Midden Zeeland - Plaatselijke Groep Midden- 
en Noord-Zeeland 
Provincie Zeeland (EU) € 56.750 
Stichting Industrieel Erfgoed Bergen op Stoom 
- Prins Bernhard Cultuurfonds € 10.000 
- Rotary Bergen op Zoom Centrum € 4.000 
- Diverse sponsors € 3.250 € 17.250 
TOTAAL DEKKING € 148.000 
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De eerste helft van 2011 is besteed aan het verkrijgen van een vergunning voor de restauratie en 
exploitatie van de derde weer op de Hooge Kraaijer /Tarweplaat in het kader van de 
Natuurbeschermingswet 1998. De Oosterschelde is immers een Nationaal Park en is aangewezen als 
Natura 2000 gebied. Op 15 juni 2011 is de vergunning door de Provincie Zeeland verleend. 
Dit heeft ons een onverwachte vertraging van 1 jaar opgeleverd. 
Na het verlenen van de genoemde vergunning zijn beide provincies begin september 2011 overgegaan 
tot formele subsidieverlening waarmee het Projectplan Weervisserij Bergen op Zoom definitief tot 
uitvoering kan worden gebracht. Op 30 september is deze mijlpaal in de toepasselijke locatie ’t 
Strandhuys aan de Boulevard in Bergen op Zoom gepresenteerd aan media, erfgoedorganisaties van 
Bergen op Zoom, Vrienden van de Weervisserij en andere belangstellenden. In totaal bezochten ruim 
30 personen de bijeenkomst waaronder journalisten van BN/DeStem en Omroep Brabant Radio. 
 
Het laatste kwartaal van 2011 is besteed aan voorbereiding en feitelijke start van de uitvoering van het 
plan.  
 
Subsidiënten Projectplan Weervisserij Bergen op Zoom: 
 

    
   EUROPESE GEMEENSCHAP - ELFPO 
   “Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland” 
 

   
 

   
 
 
Roger Nerincx Richter 
In december 2009 wordt bekend dat ontwikkelaar E. Verheugt een business club in het inmiddels 
verpauperde kantoorpand (gemeentelijk monument, bouwjaar 1900) van de voormalige ijzergieterij 
Rogier Nerincx Richter wil vestigen. Het College is bij wijze van uitzondering bereid mee te werken 
aan het verstrekken van een horecavergunning op deze locatie. Verheugt is echter al sinds 2003 aan 
het proberen een ontwikkeling op deze locatie tot stand te brengen waarbij het kantoorpand wordt 
gerestaureerd. De herontwikkeling van het terrein en restauratie van het voormalig kantoorgebouw 
RNR komt voorlopig niet tot stand. De eigenaar, Dimorf Holding B.V., is op 23 november 2010 
failliet verklaard.  
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Gemeente Bergen op Zoom en Stichting Industrieel Erfgoed Bergen op Stoom (SIEB) maken zich 
grote zorgen over de toekomst van het kantoorgebouw en wil de verpaupering tegengaan door het 
gebouw wind- en waterdicht te maken en ook het terrein beter afgeschermd te maken en op te ruimen.  
SIEB stelt hiertoe begin 2011 een actieplan op. Het actieplan bevat een drietal stappen: 
1. Conserveren van het pand om verder verval tegen te gaan; uitvoering in 2011, conservering voor 

ten minste 5 jaar. 
2. Opstellen toekomstvisie / herbestemming; uitvoering in 2011. 
3. Zoeken naar investeerders voor behoud / herbestemming; uitvoering in 2011/2012. 
 
Het verruigde terrein van 1.700 m2 wordt volledig gekapt, gesnoeid en leeggeruimd. Op 8 en 9 juli 
2011 heeft dit plaatsgevonden. Met 12 vrijwilligers is circa 50 ton aan groen verwijderd en 
versnipperd. 
  

    
 
Wind- en waterdicht maken 
De muren van het pand zijn in redelijk tot goede staat. De dakconstructie verkeert in een slechte staat. 
Hetzelfde geldt voor de houten verdiepingsvloer en draagbalken. De jarenlange inslag van regen 
hebben het houtwerk volledig aangetast. De doelstelling van de herstelwerkzaamheden is het pand 
constructief gezond maken c.q. houden door slechte elementen te herstellen en indien niet anders kan, 
te vervangen. De rotte delen van het dak, de dakkapellen, goten, en draagbalken van de 
verdiepingsvloer worden vervangen. 
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De gevelopeningen worden wind- en waterdicht gemaakt. De aanpak is het beste te  zien als een groot 
onderhoudsbeurt waarbij 12 jaar achterstallig onderhoud deels wordt goedgemaakt. Bij herstemming 
van het pand kan worden voortgebouwd op deze uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden. Eind januari 
2012 zijn de werkzaamheden uitgevoerd. 
 

   
 

    
 
In dit projectonderdeel wordt samengewerkt door gemeente Bergen op Zoom, provincie Noord-
Brabant, Stichting Samenwerkingsverband Praktijkopleiding Bouw, Hans Smeenk (Aannemersbedrijf 
Cauwenborgh, een gespecialiseerde restauratie aannemer) en SIEB.  
 

   

   

http://www.cauwenborgh.nl/index.html�
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Transformatorstation Zuid-Oostsingel 39 
Op 14 april 2010 vraagt SIEB de gemeentelijke monumentenstatus aan voor het transformatorstation 
gelegen aan Zuid-Oostsingel 39. De eigenaar is Stichting tanteLouise-Vivensis. Zij beschikt over een 
sloopvergunning d.d. 18 januari 2006 in het kader van de totale herontwikkeling van het ABG-terrein. 
 

 
 
Naar ons inziens is het trafostation een voor Bergse begrippen uniek gebouw gelet op de functie dat 
het heeft gehad, de architectuur, de omvang en specifieke kenmerken: 
1. Het gebouw heeft de functie van transformatorstation gehad. Het is in 1948 gebouwd in opdracht 

van het Gemeentelijk Elektriciteitsbedrijf Bergen op Zoom (GEB). Het is gebouwd voor de 
verwachte uitbreiding van de industrie die gepland is op Plein 13. Het wordt in 1948 gebouwd 
tegen de Liga-fabrieken en voorziet dit bedrijf van elektriciteit. 

2. 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. De term ‘Nieuwe Bouwen’ is ontstaan in de jaren twintig en wordt 
gebruikt voor de moderne architectuur die zich in deze periode in Duitsland, Nederland en 
Frankrijk tot een belangrijke stroming ontwikkelt. Het trafostation aan de Zuid-Oostsingel 39 is 
een van de weinige gebouwen en daarmee industrieel erfgoed in Bergen op Zoom uit de 
Wederopbouw periode. 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. 

3. Het gebouw heeft voor een trafostation een aanzienlijk volume, het is zelfs het grootste 
trafostation dat Bergen op Zoom kent. De naar huidig inzicht overdimensionering heeft als reden 
dat het is gebouwd voor de verwachte uitbreiding van de industrie die kort naar de Tweede 
Wereldoorlog gepland is op Plein 13, maar uiteindelijk op de Lage Meren neerstrijkt. 

4. Het gebouw kent een muurschildering van de beeldend kunstenaar Louis Weijts (1905-1995). Uit 
het boekje ‘Alleen waarde wint’ dat wordt uitgegeven ter gelegenheid van de gelijknamige 
overzichtstentoonstelling in Het Markiezenhof blijkt zijn grote diversiteit en kunsthistorische 
waarde voor Bergen op Zoom en daar buiten.  

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Stedenbouwkundige
http://nl.wikipedia.org/wiki/1920-1929
http://nl.wikipedia.org/wiki/Architectuur
http://nl.wikipedia.org/wiki/Duitsland
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
http://nl.wikipedia.org/wiki/Frankrijk
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Op 7 september 2010 besluit van het college van burgemeester en wethouders tot aanwijzing als  
gemeentelijk monument. SIEB is uiteraard zeer verheugd over dit besluit. Zoals te verwachten gaat 
Stichting tanteLouise-Vivensis in bezwaar. In het bezwaarschrift gaat zij in op procedurefouten bij de 
totstandkoming van het besluit tot aanwijzing als gemeentelijk monument. Intern onderzoek bij de 
gemeente levert hetzelfde inzicht op zoals blijkt uit een brief van de gemeente d.d. 13 januari 2011. 
Tijdens de hoorzitting van de Adviescommissie voor de bezwaarschriften d.d. 17 januari 2011 herhaalt 
de gemeente dit standpunt. We vinden het als SIEB uitermate teleurstellend dat de gemeente 
dergelijke procedurefouten heeft gemaakt. Ter zitting geeft Stichting tanteLouise-Vivensis aan de 
muurschildering(en) te kunnen veiligstellen en elders kan onderbrengen. 
 
SIEB kan niet anders dan in overleg te treden met de eigenaar en gemeente Bergen op Zoom om te 
bezien op welke wijze het gebouw te behouden is waarbij de minimale inzet voor behoud de voorgevel 
en de muurschildering is. Het overleg levert niets anders op dan behoud van de muurschilderingen. 
SIEB zet in op fondsenwerving om de kosten van het uitzagen en conserveren van de 
muurschilderingen te realiseren.  
 

    
 

 

Foto linksboven: Muurschildering van L. Weyts (1949) 
Foto rechtsboven: Muurschildering van J. Vriens (1993) 
Foto onder: Muurschildering van J. Verburgt (1960-1965) 

 
Op 1 oktober 2011 heeft SIEB het transformatorstation opengesteld voor publiek. In drie uur tijd 
kwamen 110 mensen een kijkje nemen die samen € 200 doneerden. In combinatie met sponsorwerving 
en de actie ‘Vrienden voor SIEB’ is in 2011 € 5.070 bij elkaar gebracht. De kosten voor het behoud 
van de muurschildering van L. Weyts kost € 7.500. We zoeken dus verder naar financiële middelen. 
Met € 3.200 draagt het Prins Bernhard Cultuurfonds het grootste bij.  De sloop is gepland voor maart 
2012.  
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Behoud Waterschans 
Redding van de laatste Waterschans in Nederland? 

De vesting van Bergen op Zoom gold altijd als onneembaar en werd daarom ‘La Pucelle’(De Maagd) 
genoemd. Tijdens de tachtigjarige oorlog is een uitgebreid stelsel van vestingwerken rond de stad 
ontworpen. Om de haven te beschermen is in 1584 de Waterschans gebouwd. De vele vijanden, die de 
stad hebben belegerd is het nooit gelukt deze schans in te nemen.  
Nadat het zijn oorspronkelijke functie had verloren is deze schans deels afgegraven en zijn stukken 
van de gracht gedempt. Toch is vanuit de lucht nog goed de vorm van het verdedigingswerk te zien 
vooral door de omringende dijk die de stervorm accentueert. Om een deel van de grote verliezen te 
dekken die ontstonden bij het project ‘Bergse Haven’, is een plan gemaakt het binnenterrein van de 
Waterschans te bebouwen met 160 woningen. Een groot aantal erfgoedorganisaties en 
watersportverenigingen verzetten zich hiertegen, omdat de Waterschans een van de weinige nog 
bestaande relicten is van de oude vesting. Bovendien zou door de stedelijke bebouwing een belangrijk 
rijksmonument zwaar worden verminkt. Deze schans is het waard in de oude glorie hersteld te worden 
en daarmee geschikt te maken voor de ontwikkeling tot watersportcentrum met aanverwante 
bedrijvigheid.  
 
De Waterschans is aangelegd, omdat omstreeks 1580 de toenemende oorlogsdreiging door de Spaanse 
troepen meer verdedigingswerken noodzakelijk maakte. De havenmond moest worden beschermd om 
de aanvoer van voedsel en wapens te garanderen en de handelsfunctie van de stad te waarborgen. 
Daarvoor bouwt men aan beide zijden van de havenmond in 1584 een fort: de Noordschans en de 
Zuidschans, later Waterschans genoemd. Ook de Zeeuwen betalen mee aan deze schansen omdat zij er 
belang bij hebben dat Bergen op Zoom (hout U vroom, stut de Spaensche scharen) niet in Spaanse 
handen valt. Deze verdedigingswerken zijn zelfs ouder dan de West-Brabantse Waterlinie met de 
forten De Roovere, Pinssen en Moermont. Ongeveer acht jaar later is rondom de Waterschans een 
dijklichaam (contrescarp) gelegd als eerste verdedigingslinie en bescherming tegen stormvloeden. 
Achter die dijk, op de ‘bedekte weg’, kunnen de verdedigingstroepen zich ongezien verplaatsen. Aan 
de landzijde wordt vervolgens nog een buitengracht gegraven, die in verbinding staat met de ‘nieuwe’ 
havengeul die naar de binnenstad voert. Tussen het Oude en Nieuwe Havenkanaal enerzijds en de 
Waterschans en de stad anderzijds worden de schorren bedijkt en de Stadspolder aangelegd. De 
Waterschans groeit in de eerste helft van de 17e eeuw uit tot een belangwekkend verdedigingswerk 
met ruimte voor wel 300 manschappen, gehuisvest in een tiental gebouwen, soldatenbarakken, 
officierswoningen en wapenopslagplaatsen. De indeling en ligging hiervan zijn het best te zien op een 
kaart gemaakt door Bonaventura Peters uit 1635. In het fort vestigt zich een bakker en bevinden zich 
vier tapperijen, waar forse hoeveelheden bier worden omgezet; alles wijst er op dat hier altijd een 
garnizoen van wisselende samenstelling aanwezig is geweest.  
 
Gedurende eeuwen is deze schans het belangrijkste vooruitgeschoven verdedigingswerk van Bergen 
op Zoom gebleven en is ook nooit ingenomen. In de loop van de tijd worden onder meer door de 
vestingbouwers David van Orliens, Jacob Vleugels en Menno van Coehoorn aanpassingen 
doorgevoerd, zoals de bouw van een kruithuis, nieuwe bastions en geschutsstellingen. De uiterlijke 
vorm verandert niet meer, maar aan het eind van de 18e eeuw verdwijnt een groot deel van de 
bebouwing op het binnenterrein. Als in het derde kwart van de 19e eeuw de vesting wordt ontmanteld 
ontsnappen alleen het Ravelijn op Den Zoom en de Waterschans aan de sloopwoede. Toch is ook hier 
door vergraven en dempen van grachten een en ander verloren gegaan. Het complex wordt een soort 

http://www.bergenopstoom.nl/partners/erfgoedorganisaties/
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bedrijventerrein met oesterputten van De Meulemeester en bijbehorende bebouwing (pakhuis, kantoor 
en woning) . Als gevolg van vervuiling door de zich ontwikkelende industrie na 1900 is het water niet 
meer geschikt voor de oesterkweek, maar nog wel voor een kreeftenpark van Belderbos. Toch blijven 
de contouren van het fort en de grachten wel zichtbaar. Wanneer we een kaart van de Waterschans uit 
1759 leggen op een luchtfoto van de huidige situatie wordt duidelijk dat herstel mogelijk is. Naast de 
oude havengeul zijn een deel van een bastion, de havenkade en een doorgang door de dijk met 
openingen voor vloedplanken (coupure) gespaard gebleven. Het geheel is echter overwoekerd met 
bomen, struiken en onkruid, waardoor de vorm vanaf de grond slecht herkenbaar is.  
Het gespaard blijven van een dergelijke oude Waterschans bij een havenuitgang is zeer waarschijnlijk 
uniek voor Nederland , reden waarom het thans verwaarloosde complex toch rijksmonument is 
geworden.  

De gemeente Bergen op Zoom probeert een deel van de grote verliezen op het plan ‘Bergse Haven’, 
dat als ‘Schelde Veste’ wordt voortgezet, te dekken door het binnenterrein van de Waterschans te 
bebouwen met 160 wooneenheden. Dat zou een zware verminking van dit rijksmonument betekenen, 
waarbij alleen de contouren (enveloppe) nog zichtbaar blijven. Niet alleen een groot aantal 
erfgoedorganisaties , maar ook watersportverenigingen en daaraan gelieerde bedrijven willen dat de 
Waterschans behouden blijft en in zijn totaliteit hersteld wordt. Het complex zou dan een toeristisch 
recreatieve functie kunnen krijgen, in plaats van woningen , die de komende jaren slecht verkoopbaar 
zijn. Bovendien is in het naburige plangebied meer dan genoeg ruimte voor meer dan duizend 
woningen. Nu al blijkt dat grote delen van het project ‘ Schelde Veste’ voorlopig niet ingevuld kunnen 
worden en dus renteloos blijven liggen.  

De Waterschans kan een ideale aanvulling worden voor de jachthaven van de watersportvereniging, 
die in het nabij gelegen oude Havenkanaal komt. De huisvesting van de watersportverenigingen, 
waarvan de jachthaven op een gevaarlijke wijze midden in het industriegebied ligt en van de gemeente 
toch verplaatst moet worden, zou dan binnen de Waterschans plaats kunnen vinden, inclusief de 
nodige extra ligplaatsen . De andere watersportverenigingen en de zeeverkenners, waarvoor dezelfde 
problematiek geldt, zouden daar ook een goed tehuis kunnen vinden. Ook heeft de scheepswerf Bruijs 
de wens uitgesproken toegang tot open water te krijgen, wat in het voorgestelde plan goed mogelijk is.  

De werkgroep van erfgoedorganisaties en watersportverenigingen heeft Prof Dr.Han Leune (expert in 
de historie van vestingwerken) bereid gevonden een lezing te houden over historie, betekenis en 
mogelijke toekomst van de Waterschans. Na een eerste onderzoek heeft Prof. Leune reeds een aantal 
nieuwe gegevens boven water gekregen, waaruit blijkt dat de Waterschans voor de verdediging van 
Bergen op Zoom van essentieel belang is geweest. Bovendien is er van de structuur van de schans nog 
zoveel overgebleven dat met relatief geringe ingrepen de historische situatie kan worden benaderd. 
De lezing is onder grote publieke belangstelling (ruim 100 bezoekers) gehouden op woensdag 31 
augustus in de grote zaal van Den Enghel. 
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Begin oktober heeft een groep vrijwilligers de kademuur en een muur van het fort vrijgemaakt van de 
overvloedige begroeiing. De gemeenteraad heeft in oktober besloten dat over de Waterschans later een 
besluit dient te worden genomen. Vooralsnog is intensieve bebouwing van de baan. 
 
Ontwikkelingen behoud industrieel erfgoed in Bergen op Zoom 
In november 2010 start de restauratie van de Nedalco schoorsteen met een tegenvaller. De bovenste 
negen meter van de schoorsteen, in 1938 gebouwd door Canoy Herfkens uit Tegelen, blijkt in zo’n 
slechte staat te zijn dat deze verwijderd moet worden. Dat betekent dat in 2011 zo’n 23 meter opnieuw 
moet worden opgebouwd. De eigenaar, Stichting Schoorsteen Nedalco, bedenkt echter een variant. 
Omdat de schoorsteen van oorsprong geen bijzondere kop heeft, zet zij in op het creëren van een 
landmark. Na het opmetselen van acht meter wordt de schoorsteen voorzien van een stalen constructie 
van 15 meter hoog. Hiermee wordt de oorspronkelijke hoogte van 75 meter weer gehaald. De top 
krijgt lavendelblauwe verlichting mee, een verwijzing naar de kleur van spiritus. In juli verleent de 
gemeente toestemming voor dit plan. SIEB heeft in een zienswijze haar waardering en ondersteuning 
voor het plan uitgesproken. Op 8 december wordt het kunstwerk op de schoorsteen gehesen. Met de 
jaarwisseling brandt de verlichting ’s nachts. 
 

    
 

Foto links: Bouwvakkers werken op hoogte aan het opmetselen van de schoorsteen (maart 2011). 
Foto rechts: Het metselwerk is gereed. De schoorsteen is klaar voor het plaatsen van het kunstwerk. 

http://www.bergenopstoom.nl/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/Snoeibeurt-Waterschans.jpg�
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Foto links: Het kunstwerk wordt op de schoorsteen gehesen (8 december 2011). 
Foto rechts: De schoorsteen in vol ornaat en 75 meter hoog. 

 
In december 2010 start de restauratie van De Zeeland. De voormalige suikerfabriek (gebouwd in 
1921) krijgt een herbestemming als winkelcomplex. Eind 2011 wordt er nog volop gewerkt. De 
restauratie wordt in 2012 afgerond. 
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De sloop van de Nedalco gebouwen gaat begin 2011 gestaag door. In april zijn alle gebouwen en 
opslagtanks door de sloophamer vernietigd. 
 

     
 
 
Begin januari 2011 wordt bekend dat de eigenaar van de Watertoren een rijkssubsidie van  €400.000 
krijgt voor restauratie waaronder het terugbrengen van het zinken dak. De eigenaar, Marius 
Dielemans, legt zelf nog eens € 200.000 bij de restauratie zodat de rijksmonumentale watertoren 
(gebouwd in 1899) de hoognodige opknapbeurt krijgt. In 2012 wordt de restauratie afgerond.  
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Peter Verswijver verdient met de eerdere restauratie en herbestemming van Suikerfabriek Wittouck 
aan de kaai tot het Interium al een grote pluim. Zijn aankoop van de oude Melkfabriek Hollandia, 
recent nog in gebruik als moskee, aan de Bruinevisstraat is gewaagd. Zijn plan tot opknappen en 
herbestemming tot bedrijvencomplex met een bijzondere maatschappelijke invulling verdient 
ondersteuning en waardering. Een gezondheidscentrum in de ruimste zin van het woord. Bedrijven 
zoals bijvoorbeeld een medical beautycenter, fysiotherapeut, borstvoedingscentrum, tandarts en 
nagelstudio staan op zijn verlanglijstje. Maar ook andere beroeps gerelateerde bedrijven zijn welkom. 
 
Voor Peter Verswijver is de oude melkfabriek meer dan een project. Hij vond het eeuwig zonde dat de 
gemeente overwoog het pand te slopen om er woningen voor in de plaats te laten komen. Daarom liet 
hij zijn gedachten gaan over een invulling voor het pand, zodat het historische gebouw behouden kon 
blijven. Daarin is hij geslaagd. Verswijver kocht het pand om er een bedrijvencomplex van te maken. 
Rekeninghoudende met het bestemmingsplan dat cultuur, gezondheidszorg, onderwijs, 
volksgezondheid, zorg en welzijn toestaat, geeft hij ondernemers in deze branche de ruimte.  
 

    
 
 
 
 

Foto links: Melkfabriek Hollandia (Bruinevisstraat, jaren ’60). 
Foto rechts: Artist impression van De Melkfabriek. 
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Algemeen 
 
Samenwerking 
Door onze activiteiten op vele fronten werken we inmiddels samen met tal van organisaties,  
instellingen, bedrijven en particulieren. In 2011 is samengewerkt met: 

1. Ad van Hooijdonk (Café De Hemel) 
2. Breda’s Museum 
3. C.J. van Dort 
4. Cultuur Historische Organisaties gemeente Bergen op Zoom 
5. De Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom 
6. Erfgoed Brabant 
7. Gemeente Bergen op Zoom – afdeling Cultuur en Toerisme 
8. Hans Smeenk (Aannemersbedrijf Cauwenborgh) 
9. Heemschut PC Noord-Brabant 
10. Johanna Jacobs 
11. LEADER Noord-Midden Zeeland - Plaatselijke Groep Midden- en Noord-Zeeland 
12. LEADER Wijde Biesbosch en Brabantse Delta - Plaatselijke Groep West-Brabant 
13. Marius Broos, John Roovers, Alex Beets 
14. Markiezenhof Historisch Centrum 
15. Overnieuw Communicatie (Rick van Geel en Rob Snepvangers) 
16. Provincie Noord-Brabant 
17. Provincie Zeeland 
18. Rotary Bergen op Zoom Centrum 
19. Stichting Behoud Weervisserij 
20. Stichting Bezichtiging Monumenten 
21. Stichting BOEi 
22. Stichting Samenwerkingsverband Praktijkopleiding Bouw 
23. Stichting tanteLouise-Vivensis 
24. Vereniging Binnenstad 
25. VVV De Brabantse Wal 
26. Werkgroep Kunsten in de Monumenten 
27. Willem Heijboer (Eendrachtsbode) 
28. Wim Lambrechts 
29. Wim de Kort 

 
De Cultuur Historische Organisaties (CHO) komen drie tot vier keer per jaar bij elkaar om elkaar te 
informeren over hun activiteiten en samenwerking te bevorderen. Zo wordt de inzet in de Werkgroep 
Kunsten in de Monumenten afgestemd. 
Het CHO bestaat uit Heemkundekring Halchterth, Geschiedkundige Kring, Vereniging Binnenstad,  
Stichting In den Scherminckel, Stichting Bezichtiging Monumenten, Stichting Jeugd Monumentendag, 
Gemeente Bergen op Zoom), Gilde Sint Sebastiaan, Vrienden van de West-Brabantse Waterlinie, 
Dialectgenootschap De Berregse Kamer, Vrienden van het Markiezenhof, De Borgherij op den Zoom 
en SIEB. Toon Franken vertegenwoordigt SIEB in het CHO. 
 
Met het Markiezenhof Historisch Centrum (MHC) is overeengekomen dat zij aan SIEB beeldmateriaal 
uit de beeldbank gratis ter beschikking stellen. Dit beeldmateriaal zal door SIEB uitsluitend gebruikt 
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worden voor toekomstige publicaties en presentaties. SIEB zet zich als tegenprestatie in collecties van 
particulieren op het gebied van industrieel erfgoed te ontsluiten en zoveel mogelijk onder te brengen in 
het MHC. SIEB heeft voor de eenduidigheid een vast contactpersoon aangewezen: Gijs Asselbergs.  
 
Op 2 april 2011 is SIEB toegetreden tot de Federatie Industrieel Erfgoed Nederland (FIEN).  Een 
delegatie van het bestuur van FIEN heeft op 29 maart 2011 een bezoek gebracht aan Bergen op Zoom 
en een gedeelte van een vergadering van SIEB bijgewoond. 
 
Website  
De centrale uiting van de stichting is de website www.bergenopstoom.nl (sinds 9 september 2009). De 
website is in 2009 opgezet als ondersteuning van het boek ‘Bergen op Stoom’. De website moet de 
bezoeker snel inzicht verschaffen over de doelstelling en activiteiten van de stichting. In 2010 heeft de 
website wegens andere prioriteiten minder actualiteit gekend dan eigenlijk gewenst. Begin 2011 is de 
website volledig herzien door Overnieuw Communicatie. De site is op 28 maart live gegaan. Het 
actueel houden van de website kan nu eenvoudig door SIEB zelf worden gedaan. 
 
De website statistieken laten zien dat de website in toenemende belangstelling staat. Het aantal 
bezoeken en unieke bezoekers is dan wel gedaald ten opzichte van 2010, het aantal pagina’s per 
bezoeker is verviervoudigd naar ruim acht pagina’s per bezoeker. De verklaring hiervoor moet haast 
wel liggen aan de toenemende content op de website. Het aantal hits bedraagt in 2011 47.807 stuks 
(2010: 34.486 stuks, 2009: 27.747 stuks). 
 
Website statistieken     

Maand 
Unieke 

bezoekers 
Aantal 

bezoeken 

Aantal 
bekeken 
pagina's 

Aantal 
pagina's 

per bezoeker 
Januari 2011 93 160 231 1,4 
Februari 2011 108 171 207 1,2 
Maart 2011 82 155 609 3,9 
April 2011 70 127 157 1,2 
Mei 2011 86 171 2.273 13,3 
Juni 2011 48 147 2.748 18,7 
Juli 2011 63 162 1.580 9,8 
Augustus 2011 197 350 3.362 9,6 
September 2011 212 379 3.629 9,6 
Oktober 2011 134 255 2.441 9,6 
November 2011 136 286 2.380 8,3 
December 2011 143 298 2.522 8,5 
Totaal 2011 1.372 2.661 22.139 8,3 
     
Totaal 2010 2.880 4.615 8.763 1,9 
Totaal 2009 (4 mnd) 1.241 1.831 5.474 3,0 
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Vooruitblik 2012 
 
Categorie Activiteit Realisatie 
a. Het inventariseren en documenteren 

van industrieel erfgoed en het 
bestuderen van bronnen over dit 
erfgoed. 

Geen voorgenomen plannen  

b. Het uitgeven van boeken, brochures 
en andere publicaties over 
industrieel erfgoed en de 
samenhang met andere aspecten van 
de lokale samenleving.  

Boek ‘Bergen op Stap’  
Auteur: Henk Franken 
 
Boek ‘Bergen op Weg’  
Auteurs namens SIEB: Gerrit Groeneweg, 
Willem Heijbroek, Toon Franken, Gijs 
Asselbergs; Gastauteurs: Marius Broos, John 
Roovers, Alex Beets 

Nov. 2014 
 
 
Nov. 2013 
 
 
 
 

c. Het organiseren van of 
medewerking verlenen aan 
lezingen, symposia en 
evenementen. 

Suikerdag 
i.s.m. gemeente Bergen op Zoom, Architecten 
Platform, Fotogroep Nadir en SBM. 
Namens SIEB: Gijs Asselbergs, Marc van der 
Steen, Willem Heijbroek 
 
School van Geschiedenis, 1e leerjaar 
Les 6 Vroege bedrijvigheid en industrie 
Namens SIEB: Marc van der Steen 
 
School van Geschiedenis, 3e leerjaar 
Module Vroege bedrijvigheid en industrie 
Namens SIEB: Gerrit Groeneweg, Marc van der 
Steen, Cees Boerhout, Willem Heijbroek 

23 of 24 juni 
2012 
 
 
 
 
januari en 
december 2012 
 
 
oktober 2012 en 
maart 2013 

d. Het stimuleren van herstel, 
renovatie en verantwoorde 
herbestemming van industrieel 
erfgoed. 

Behoudplan weervisserij 
Namens SIEB: Gijs Asselbergs en Marc van der 
Steen 
 
Behoudplan RNR 
i.s.m. gemeente Bergen op Zoom en Hans 
Smeenk van Aannemersbedrijf Cauwenborgh 
Namens SIEB: Marc van der Steen 
 
Behoud muurschildering L. Weijts in het  
transformatorstation (Zuid Oostsingel 39) 
Namens SIEB: Marc van der Steen 

2011/2012/2013 
 
 
 
2011/2012 
 
 
 
 
2011/2012 
 

e. Netwerkcontacten / samenwerking Overleg Cultuur Historische Organisaties 
Bergen op Zoom 
Namens SIEB: Toon Franken  
Werkgroep Kunsten in de Monumenten 
Namens SIEB: Gijs Asselbergs 

Doorlopend 
 
 
Doorlopend 
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Bijlage 
Overzicht mediaplaatsingen  
 
Nr Datum Medium Artikel 
44/10 8 jan 2011 BN/DeStem J. van de Kasteele: ‘Transformatorhuisjes is geen monument (p. 26) 
45/10 14 jan 2011 BN/De Stem F. Imandt: ‘Laatste poging behoud Nedalco-erfgoed’ (p. 21 vp) 
46/10 18 jan 2011 BN/DeStem J. van de Kasteele: ‘Transformatorhuisje Zuidoostsingel kan plat’ 

(p. 21 vp) 
J. van de Kasteele: ‘Zorginstelling wil tekening Weijts wel sparen’  
(p. 22/23) 

47/10 23 jan 2011 BoZ Bode V. de Geus: ‘Transformatorhuisje Zuidoostsingel mag toch tegen de vlakte, 
tekening Weijts blijft wel behouden’ 

1 januari Hofnieuws (Het 
Markiezenhof in 2011) 

Aanwinsten archief 2010: Koninklijke Nedalco 

2 18 mrt 2011 www.kidor.nl Dossier stadsbeeld: Trafohuisje bij ABG gaat tegen de vlakte 
3 27 mrt 2011 www.bozinbeeld.nl S. Franken: ‘SIEB wil respect en waardering voor Bergs erfgoed’  
4 30 mrt 2011 Groot Bergen op Zoom S. Franken: ‘SIEB toont Bergenaren een spiegel naar weleer’ (vp) 
5 23 apr 2011 BN/DeStem Boeken van SIEB over cafés en transportsector (p. 29 vp) 

F. Imandt: ‘Stamgast komt voor de kastelein’(p. 30/31) 
6 27 apr 2011 BN/DeStem Auteur wil materiaal (p. 25, rubriek Bergen op Zoom) 
7 4 mei 2011 Groot Bergen op Zoom Luister naar SIEB (vp) 

Firma Roelants, Eijdman & Co (p. 2/3) 
8 10 mei 2011 BN/DeStem Van Bergse Bodem, J. van de Kasteele: ‘Kunstwol en lompen’ (p. 22) 
9 21 mei 2011 BN/DeStem J. van de Kasteele: ‘Do Meeus werkt enthousiast mee aan boek ‘Bergen op 

Weg’ (p. 26/27) 
10 24 mei 2011 BN/DeStem Van Bergse Bodem, J. van de Kasteele: ‘Een pomp als oplossing’ (p. 22) 
11 24 mei 2011 BN/DeStem J. van de Kasteele: ‘De Bergse synagoge als voorbeeld’ (p. 23) 
12 31 mei 2011 BN/DeStem Van Bergse Bodem, J. van de Kasteele: ‘Pomp in talud De Zoom’ (p.22) 
13 6 juni 2011 BN/DeStem M. Molenaars: ‘Strengere regels bij aanwijzen monument’ (p.13 vp) 
14 1 juli 2011 www.kunsteninde 

monumenten.nl 
Van drukkerij Harte naar proeflokaal De Hemel 

15 11 juli 2011 BN/DeStem J. van de Kasteele: ‘De letters van RNR moeten weer branden’ (p.18) 
16 11 juli 2011 www.kidor.nl Dossier stadsbeeld: SIEB probeert RNR-pand in Bergen op Zoom te redden 
17 21 juli 2011 BN/DeStem J. van de Kasteele:’Behoud schilderingen Weijts’ (p.23) 
18 26 juli 2011 BN/DeStem T. Hopmans: ‘Weijts is geen Weijts maar Verburgt’ (p. 18) 
19 2 aug 2011 BN/DeStem  Van Bergse Bodem, J. van de Kasteele: ‘Oesters uit de Waterschans’ (p.18) 
20 9 aug 2011 BN/DeStem  Van Bergse Bodem, J. van de Kasteele: ‘Bedrijfsgrenspaaltje’ (p.19) 
21 10 aug 2011 BN/DeStem  J. van de Kasteele: ‘Drukkerij Harte komt eventjes terug in beeld’ (p.18) 
22 15 aug 2011 BN/DeStem J. van de Kasteele: ‘Behoud schans nodig’ (p. 13 vp) 
23 18 aug 2011 BN/DeStem Puinruimen in voormalig kantoor van ijzergieterij (p. 21 vp) 
24 18 aug 2011 Erfgoedstem Kantoor ijzergieterij RNR wind- en waterdichtgemaakt 

(bron: BN/DeStem) 
25 18 aug 2011 Beeckestijn, podium 

voor Tuin- en 
Landschapscultuur 

Kantoor ijzergieterij RNR wind- en waterdichtgemaakt  
(bron: Erfgoedstem) 

26 20 aug 2011 BN/DeStem J. van de Kasteele: ‘Waterschans verdient beter dan bebouwing’ (p. 29) 
27 23 aug 2011 BN/DeStem Van Bergse Bodem, J. van de Kasteele: ‘Bergs bier in Zeeland’ (p.18) 
28 31 aug 2011 Stadsmag Kunsten in de Monumenten (editie nr. 5 september; p.30/33) 
29 8 sep 2011 BN/DeStem ‘Nog meer kunsten in Bergse monumenten’ 
30 12 sep 2011 BN/DeStem T. Hopmans: ‘Monumenten én kunst in de schijnwerper’ (p.14/15) 
31 22 sep 2011 BN/DeStem M. Molenaars: ‘Nieuwe impuls voor weervisserij’ (p.25 vp)  
32 22 sep 2011 ZuidWestTV J. van den Boom & N. Nagtzaam: ‘Van Schelde tot Affligem’, aflevering 1 

over Bergse Bierbrouwerijgeschiedenis (M. van der Steen) 
33 25 sep 2011 BoZ Bode V. de Geus: ‘Project om weervisserij te behouden gaat van start’ 
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Nr Datum Medium Artikel 
34 25 sep 2011 www.bozinbeeld.nl ‘Openstelling transformatorstation’ (vp) 
35 27 sep 2011 BN/DeStem J. van de Kasteele: ‘Even kijken in transformatorhuisje’ (p. 22) 
36 27 sep 2011 www.rabobank.nl ‘Openstelling transformatorstation’ 
37 28 sep 2011 BoZ Bode ‘Laatste openstelling transformatorstation’ (p. 10) 
38 28 sep 2011 Groot Bergen op Zoom ‘Open transformatorstation’ (vp)  
39 30 sep 2011 Omroep Brabant Radio Floyd Aanen: interview weervisserij met Piet Landa, Cor van Dort en Marc 

van der Steen 
40 2 okt 2011 www.omroepbrabant.nl F. Aanen: ‘'Weervisserij' op ansjovissen in Oosterschelde lijkt gered’ 
41 1 okt 2011 BN/DeStem M. Molenaars: ‘Derde weer vergroot de vangkans’ (p. 32) 
42 2 okt 2011 BoZ Bode ‘7200 euro van Prins Bernhard-fonds’ (vp) 
43 3 okt 2011 BN/DeStem D. Huijbregts: ‘De grote vraag: wat zit er onder die plaat verborgen?’  

(p. 14) 
44 5 okt 2011 Groot Bergen op Zoom S. Franken: ‘Project tot behoud weervisserij kan van nu af starten’  

(p. 2/3) 
45 5 okt 2011 BN/DeStem A. ’t Hart: ‘Historische Waterschans krijgt grote snoeibeurt’ (p. 22) 
46 10 okt 2011 BN/DeStem W. van den Broek: ‘Waterschans blijft verborgen voor politiek’  

(p. 14/15) 
47 28 okt 2011 Visserijnieuws G. van der Bent: ‘Reddingsoperatie weervisserij van start’   
48 2 nov 2011 www.visserijnieuws.nl G. van der Bent: ‘Reddingsoperatie weervisserij van start’   
49 27 nov 2011 ZuidWestFM  Ziezo Zondag (P. de Kock): actieplan weervisserij, interview met Marc van 

der Steen  
50 20 dec 2011 BN/DeStem J. van Zuilen: ‘Provisorisch herstel om verval te stoppen’ (p. 22/23) 
51 21 dec 2011 BN/DeStem J. van de Kasteele: ‘De Mooij zelf met de verfkwast aan de slag om 

trafohuisje te schilderen’ (p. 25 vp) 
52 24 dec 2011 BN/DeStem J. van de Kasteele: ‘Restauratie is vaak kwestie van een lange adem’  

(p. 26/27) 
53 december Visionair F. Collignon: ‘Zeeuwse ansjovissers vechten voor hun bestaan’ (p. 32-35) 
 
 
Overzicht lezingen/presentaties 2011 
 
Nr Datum Wie Onderwerp Gelegenheid 
1 17 jan 2011 Gijs Weervisserij Probus Het Bolwerk 
2 17 jan 2011 Marc Vroege bedrijvigheid en industrie School voor Geschiedenis, les 6 
3 24 jan 2011 Marc Vroege bedrijvigheid en industrie School voor Geschiedenis, les 6 
4 24 feb 2011 Gijs/Marc Weervisserij Rotary Centrum 
5 29 mrt 2011 Willem/Marc Rondleiding industrieel erfgoed FIEN bestuursafvaardiging op bezoek 
6 2 apr 2011 Willem/Toon Introductie SIEB FIEN Jaarvergadering Zaanse Schans 
7 11 apr 2011 Gijs Weervisserij Juniorkamer Het Markiezaat 
8 14 mei 2011 Toon Rondleiding industrieel erfgoed SIWE op bezoek 
9 20 juli 2011 Willem Industrieel Erfgoed (BoS) Probus Het Markiezaat 
10 31 aug 2011 Willem Waterschans evenement Waterschans lezing door prof. dr. Han Leune 
11 10 sep 2011 Marc Van Harte tot De Hemel +  

jaar industrieel erfgoed in beeld 
Opening KidM 

12 30 sep 2011 Gijs/Marc Historie weervisserij + plan tot 
behoud weervisserij 

Persbijeenkomst annex startbijeenkomst over 
de weervisserij 

13 16 nov 2011 Marc Van Harte tot De Hemel +  
jaar industrieel erfgoed in beeld + 
actieplan weervisserij 

Jaarvergadering Stichting Bezichtiging 
Monumenten (SBM) 

14 24 nov 2011 Toon Bergen op Weg Heemkundekring Halchterth  
15 12 dec 2011 Marc Vroege bedrijvigheid en industrie School voor Geschiedenis, les 6 
 


