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Algemene gegevens 

Naam:    Stichting Industrieel Erfgoed Bergen op Stoom 

Datum oprichting:  31 december 2008 

KvK:    20148050 

Bank:    NL72 RABO 0148 7800 75 

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 2013 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.  

 

mailto:info@bergenopstoom.nl
http://www.bergenopstoom.nl/
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Verslag activiteiten 2013 
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.  

 

A. Inventariseren en documenteren van het industrieel erfgoed 

 

Archief Van Mechelen Lifting Gear 

Tijdens de bijeenkomst van de schenking van het foto archief van P.J. van Mechelen ontstaat het idee 

om in het archief van het ruim 140-jarige Van Mechelen Lifting Gear te onderzoeken welk historisch 

materiaal geschikt is om onder te brengen in het MHC. De selectie heeft in 2012 plaatsgevonden. De 

relevante delen van het bedrijfsarchief zijn overgebracht naar het MHC. Cees Boerhout heeft op 11 

oktober het ordenen en documenteren van het overgekomen archief van VMLG op verzoek van het 

MHC afgerond. Bij het opruimen van het archief van Van Mechelen Lifting Gear zijn stapels 

tijdschriften aangetroffen, waar het archief geen belangstelling voor had. Het betreft Normalisatie, 

Chemische Revue, Metalen en Gieterij. De Koninklijke Bibliotheek heeft ze in dank aanvaard. 

 

Archief Beckers 

Het MHC heeft contact opgenomen met Cees Boerhout om foto’s van Beckers te beoordelen. Als het 

nodig is voor het benoemen van personen kan Cees de foto’s aan Piet Beckers in Apeldoorn laten zien 

en hem vragen voor toelichting. 

Piet Beckers heeft SIEB een schenking van zes dozen vol uiteenlopend materiaal uit de geschiedenis 

van Ijzergieterij en Kachelfabriek H. Beckers gedaan. Cees Boerhout zal dit materiaal in 2014 

inventariseren, ordenen en beschrijven zodat het via een schenkingsovereenkomst ondergebracht kan 

worden bij het MHC. 

 

Archief RNR 

Het MHC heeft Cees Boerhout gevraagd het werktekeningen archief van RNR onder handen te 

nemen. We houden deze vraag nog even aan gezien de veelheid aan werkzaamheden die SIEB 

momenteel heeft. 

 

 
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.  

Ook in 2013 heeft het schrijven volop plaatsgevonden. Geplande lancering is met de huidige inzichten 

november 2015. 
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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: Toon Franken, Gijs Asselbergs, Marc van der Steen, Jan van de 

Kasteele 

- Transport over water: Gerrit Groeneweg 

- Transport over rails: Marius Broos (trein), Alex Beets en John Roovers (stoomtram) 

 

Een onafhankelijke redactie onder leiding van hoofdredacteur Johanna Jacobs beoordeelt het werk van 

de auteurs. Ze kan hierbij een beroep doen op een externe klankbordgroep van regionale historici. 

Geplande lancering is 12 september 2014. 

 

    
 

 

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)  

Firma W. van Egeraat gevestigd aan Zuidzijde Haven 85 (foto links jaren ’20, foto rechts jaren ’50)  
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Suikerproject West-Brabant 

 

 
 

De suikerindustrie is van grote invloed geweest op de ontwikkeling van West-Brabant. Het thema 

suiker mag dan ook niet ontbreken in de geschiedenis van de regio. Bovendien is suiker sinds jaar en 

dag een van de belangrijkste bronnen van inkomsten en werkgelegenheid. De vier West-Brabantse 

archiefdiensten in samenwerking met Museum Tongerlohuys, het Nationaal Suiker- en 

Vlasserijmuseum, de Ghulden Roos, de Oranjeboom, Stichting Brabants Industrieel Erfgoed (BrIE) en 

diverse heemkundekringen, hebben de handen ineen geslagen om de suikergeschiedenis in de 

schijnwerpers te zetten. 

 

Suiker in Bergen op Zoom 

Suiker veranderende rond de eeuwwisseling van een luxe dure zoetstof in een goedkoop 

consumptiemiddel. Suikerproductie van eigen bodem werd erg lucratief. Nadat de meekrapindustrie 

oninteressant was geworden, bleek het verbouwen van suikerbieten voor de West-Brabantse boeren 

een aantrekkelijk alternatief.  

Door de beschikbaarheid van zoutwater was Bergen op Zoom geschikt voor de vestiging van 

suikerfabrieken. De eerste werd door Felix Wittouck in 1862 aan de Zuidzijde Haven gebouwd. Om 

voldoende bieten te telen werden gronden in West-Brabant en Zeeland aangekocht of gehuurd. In 

1899 waren er 21 suikerfabrieken in de regio! Deze richtten samen de ‘Zuid Nederlandsche Melasse 

en Spiritusfabriek’ op, de latere Nedalco. In Bergen op Zoom waren drie fabrieken; Wittouck aan de 

Zuidzijde Haven, De Twaalf Apostelen en Van der Linden en Co aan de Noordzijde Haven.  

Rond 1899 ontstonden de eerste boerencoöperaties. De opbrengsten van landarbeid vloeiden zo niet af 

naar de particuliere suikerindustrie. De fabrieken van de coöperatie moesten concurreren met die van 

de ‘grote suikerbazen’. De Zeeuwse coöperatieven richtten in 1917 in Bergen op Zoom, suikerfabriek 

De Zeeland op. Wanneer door overproductie de suikerprijzen daalden, ging De Zeeland failliet.  

 

Activiteiten 

1. Willem Heijbroek heeft meegewerkt aan de jaarboeken Ghulden Roos (Roosendaal, verschenen 

op 15 december 2013) en Oranjeboom (Breda, verschenen op 18 februari 2014):  

 Suiker in Bergen m.m.v. John Roovers en Gijs Asselbergs. 

 Van Ginneken, suikertechnoloog en teeltdeskundige. 

 Zoete invallen, onderzoek ten behoeve van de suikerbietenteelt. 

2. Lezingenreeks: Willem Heijbroek heeft op 5 november een lezing verzorgd in Het Markiezenhof 

3. Reizende tentoonstelling langs de streekmusea 

4. Webtentoonstelling Suiker in Bergen op Zoom van Het Markiezenhof: online van 20 september 

2013 t/m half maart 2014. Een twintigtal afbeeldingen uit de beeldbank van Het Markiezenhof 

worden tentoongesteld. De nadruk van de webtentoonstelling ligt op de industrie.  

 

http://bit.ly/16sE4xd
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C. Lezingen, symposia en evenementen 

 

Kunsten in de Monumenten 

SIEB laat Macht en Pracht zien op KidM 2013. In totaal kwamen 223 belangstellenden tijdens 

Kunsten in de Monumenten (14 en 15 september 2013) een kijkje nemen in het voormalig woonhuis 

van de groot industrieel Arnoldus Asselbergs (1811-1880) en twee generaties na hem. Het pand 

Stationsstraat 28  is samen met de hele westelijke wand van de Stationsstraat in opdracht van Arnoldus 

in de periode 1873-1875 gebouwd. De hiervoor gebruikte stenen kwamen van de vestigingen Bergen 

op Zoom, Bath en Breda. In de Tweede Wereldoorlog is het pand gevorderd door de Duitse bezetter 

die er een hoofdkwartier van maakte. Na de oorlog werd het kantongerecht in het pand gevestigd, een 

functie die het tot een jaar of tien geleden heeft gehad. Nu staat het te koop. 

 

  Een sfeerbeeld van precies 100 jaar geleden 

 

     Stationsstraat 28 

http://www.bergenopstoom.nl/wordpress/wp-content/uploads/2013/09/DSC09762-kopie.jpg
http://www.bergenopstoom.nl/wordpress/wp-content/uploads/2013/09/DSC09762-kopie.jpg
http://www.bergenopstoom.nl/wordpress/wp-content/uploads/2013/09/DSC09762-kopie.jpg
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Het thema was dit jaar Macht en Pracht; Gijs Asselbergs van SIEB verhaalde over de macht en pracht 

van de groot industrieel Arnoldus Asselbergs in relatie tot de bouw van Stationsstraat 28 en gehele 

zuidelijke wand van deze straat. 

 

 

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 

2012/2013 hebben 60 cursisten deelgenomen. In het lopende cursusjaar 2013/2014 nemen 41 cursisten 

deel.  

 

SIEB verzorgt in het cursusjaar 2012/2013 in het 3
e
 leerjaar de module over bedrijvigheid en industrie: 

1
e
 les Pottenbakkersnijverheid/-industrie door Gerrit Groeneweg  

2
e
 les Ijzer- en metaalindustrie door Cees Boerhout 

3
e
 les Meekrap, suiker en alcohol productie door Willem Heijbroek 

De module wordt twee keer gegeven (oktober 2012 en maart 2013) voor zo´n 20 cursisten per keer. 

In het lopende cursusjaar 2013/2014 nemen 20 cursisten deel.  

 

 

Bergse cafégeschiedenis 

In maart start het 2
e
 seizoen van de serie ‘Van Schelde tot Affligem’ van ZuidWestTV. Henk Franken 

vertelt in aflevering 1 en 2 over de rijke Bergse cafégeschiedenis. Gedurende het jaar verzorgt Henk 

enkele lezingen en een rondwandeling over dit onderwerp. 

 

 



 
 

9 

Lezing Suikerindustrie in Bergen op Zoom 

 

 
 

In het kader van het West-Brabantse suikerproject geven Willem Heijbroek en Jurgen Maassen een 

lezing over de Suikerindustrie. Heijbroek zal in het eerste deel van de lezing vertellen over 

Suikerfabriek de Zeeland en dr. Piet van Ginneken. Jurgen Maassen behandelt in het tweede deel het 

Instituut voor Rationele Suikerproductie vanaf 1955. 

  

Suikerfabriek de Zeeland en de betekenis van Piet van Ginneken, Willem Heijbroek 

Als de suikerfabriek van Wittouck moet sluiten wordt deze door een coöperatie uit Zeeland 

overgenomen en uitgebouwd tot de modernste fabriek van Nederland. Directeur van de ‘Zeeland’ is de 

chemicus dr. Piet van Ginneken, zoon van een bierbrouwer uit Oudenbosch. Deze ontwikkelt zich tot 

de belangrijkste suikertechnoloog van Nederland van die tijd en trekt een aantal afgestudeerde 

procestechnologen aan die samen verbeteringen doorvoeren zowel bij de verwerking als de teelt van 

suikerbieten.  Wanneer om politieke redenen de ‘Zeeland’ moet sluiten richt dr. Van Ginneken het 

Instituut voor Suikerbietenteelt in Bergen op Zoom op. Het pas opgerichte instituut zorgt ervoor, dat 

een belangrijke verbetering van rassen en teeltechnieken tot stand komt. De veelheid van onderwerpen 

maakt dat, na de tweede wereldoorlog, als de naam moet worden veranderd in Instituut voor Rationele 

Suikerproductie, een sterke uitbreiding plaatsvindt en het voormalig suikermagazijn de nieuwe 

behuizing wordt. Piet van Ginneken wordt gevraagd om in Den Haag voor het ministerie de belangen 

van de suikerindustrie te behartigen en de verschillende partijen op een lijn te krijgen. De laatste jaren 

zijn er veel nieuwe gegevens en afbeeldingen boven water gekomen van suikerfabrieken in Bergen op 

Zoom en het leven en werk van Piet van Ginneken, tijdens de lezing worden deze besproken en 

getoond.  

  

Het Instituut voor Rationele Suikerproductie IRS vanaf 1955, Jurgen Maassen. 

Na het betrekken van de nieuwe behuizing kent het IRS een bloeiperiode, waarin veel werk 

wordt verzet aan verbetering van de teelt, toetsing en verbetering van rassen, onderzoek naar oorzaak 

en beheersing van vele ziekten en plagen, bemesting en onkruidbeheersing. Directeur en medewerkers 

spelen een leidende rol in het internationale samenwerkingsverband IIRB. Na de jaren zestig worden 

ook de banden met de landbouwuniversiteit in Wageningen en andere universiteiten, instituten op de 
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verschillende vakgebieden aangehaald en gemeenschappelijke onderzoeken gestart. Dat maakt een 

uitbreiding van het aantal medewerkers noodzakelijk, vooral als in het laboratorium alle 

proefveldmonsters uit het gehele land worden verwerkt. Daarnaast wordt dienstverlenend onderzoek 

verricht, niet alleen met betrekking tot de teelt, maar ook ten behoeve van de fabrieksprocessen. Dat 

mondt uit in meer chemische en andere analyses mede in het kader van een milieuvriendelijke teelt. 

Daarnaast worden ook de mogelijkheden voor toepassing van nevenproducten van suikerindustrie en 

de verwante alcoholindustrie (Nedalco) onderzocht. Niet alleen het onderzoek, maar ook de 

voorlichting en overdracht van bereikte resultaten naar de praktijk, zullen worden besproken. In deze 

lezing geeft Jurgen Maasen een overzicht van de belangrijkste aspecten van onderzoek en 

voorlichting met veel nieuwe verrassende ontwikkelingen in beeld. 

 

 

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.  

 

Asperges          Ansjovis        Aardbeien 

 

 
 

Het jaar 2010 heeft in het teken gestaan van het concretiseren van plannen voor behoud van deze 

unieke vangstmethode (weervisserij). In 2011 heeft SBW hier uitvoering aan 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 3
e
 weer) 

 

Vanuit Stichting Industrieel Erfgoed Bergen op Stoom (SIEB) is het Projectplan begin 2010 uitgezet 

naar diverse mogelijke subsidiegevers en bedrijven. De toekenningen en verantwoording op het 

Projectplan Weervisserij Bergen op Zoom lopen via deze stichting.  
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De totale begroting bedraagt € 148.000 (incl. BTW). De dekking bedraagt 50% door de Provincie 

Noord-Brabant, 38% door Provincie Zeeland en 12% door SIEB (via fondsen/sponsoring).  

 

 

     
 

De belangrijkste gebeurtenissen in de periode 2010-2014 zijn hieronder opgenoemd. 

 

Jaar Gebeurtenis 

2010  Concretiseren van de plannen voor behoud van de unieke vangstmethode weervisserij. 

Dit resulteert in het Projectplan Weervisserij Bergen op Zoom. 

 Werven fondsen en sponsoring voor de dekking van het plan. 

2011  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. 

 Beschikkingen Provincie Noord-Brabant en Provincie Zeeland in het kader van 

Plattelands Ontwikkelings Programma (POP) conform advies LEADERs verleend. 

 Eerste opdrachten worden verstrekt. 

 In november 2011 start de opknapbeurt van de 3 vissersboten. Werkzaamheden als 

aanbrengen antifouling, vervangen berghout, schilderen en vervangen accu’s worden 

uitgevoerd. Bij een boot wordt het staartstuk vervangen. 

 Educatieprogramma Me zijn in de weer! Is in samenwerking met Markiezenhof 

Historisch Centrum ontwikkeld. Doelgroep is leerlingen groepen 7 en 8 van de 

basisschool. De educatieve beleving bestaat uit een voorbereidingsles, een vaartocht 

naar de weervisserij en een verwerkingsles.  

2012  Voor de restauratie van de twee bestaande weren en de heraanleg van de 3
e
 weer wordt 

in januari en februari op aanwijzing van Brabants Landschap op diverse plekken zo’n 

7.500 palen en bossen van een lengte van 5 tot 6 meter gekapt. 

 In maart en april vindt de feitelijke restauratie van de twee bestaande weren plaats. De 

strenge vorstperiode van 29 januari t/m 12 februari heeft de twee weren echter forse 

schade aangebracht. De ijsgang heeft veel houten staken geknakt of zelfs afgebroken. 

Inspectie ter plaatse levert wel het inzicht op dat veel hout opnieuw gestoken kan 

worden. Maar het betekent wel onverwacht extra werk. Gelukkig liggen de 

werkzaamheden goed op schema en is op 5 maart begonnen met de restauratie van de 

twee weren. Eind april is de restauratie van de twee bestaande weren voltooid. Ze zijn 

klaar voor het vangstseizoen 2012. 

 SBW organiseert in de periode van 12 mei t/m 8 juli 13 vaartochten met in totaal 365 
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Jaar Gebeurtenis 

deelnemers. CdK Zeeland, mevrouw K. Peijs is één van de deelnemers. 

 Plaatsing informatiepaneel weervisserij (125x125 cm) op de Oesterdam nabij de 

Bergsediepsluis.  

 Een unieke gebeurtenis is de (her)aanleg van een 3
e
 visserij op de Hooge 

Kraaijer/Tarweplaat. In augustus is gestart met het steken. De werkzaamheden zijn op 

21 september 2012 afgerond. Op het fuikgat na is de volledige weer met twee vleuken 

van circa 1.000 meter gestoken. Dat betekent dat de 3
e
 weer voor 90% klaar is. In 

maart/april 2013 wordt het fuikgat gezet.  

 Opdracht en start bouw nieuwe vissersboot ten behoeve van bevissing 3
e
 weer. 

Bouwer is Dijl industrial & marine services uit Yerseke. 

 Met 24 plaatsingen behoorlijk veel media aandacht gegenereerd voor de weervisserij. 

 Fotograaf/kunstenaar Don van Rooy exposeert in zijn gallerie/studio (Bergen op 

Zoom) met zijn fotoreportage WEER3. 

 

     
 

 

 

Jaar Gebeurtenis 

2013  In januari en februari is het hout gekapt voor het zetten van het fuikgat van de 3
e
 weer. 

 In de week van 8 april is de 3
e
 visserij afgebouwd. Op 21 september 2012 was de 

visserij voor 90% gereed. De winterschade bleek beperkt te zijn, zodat op 8 april 

verder kon worden gebouwd. Er is hout bijgestoken in de vleuken en het belangrijkste 

deel van de visserij is gezet: het fuikgat en de weerkamer. Die laatste werkzaamheden 

zijn op 9 april gedaan. Ook zijn de nieuwe ondernetten bevestigd. De dagen erna de 

nieuwe bovennetten en bijsteken van hout in de vleuken. 

 Op zaterdag 18 mei vindt een historisch moment in de zeker 340-jarige geschiedenis 

van de weervisserij plaats. Na ruim 15 jaar is een 3
e
 visserij in gebruik genomen. In 

1995 stopte Bram Aertssen met zijn visserij op de Hooge Kraaijer, in 1997 droeg Piet 

Landa zijn weren over aan Cort van Dort, die de visserij op de Hooge Kraaijer niet 

beviste. Vanaf 18 mei hebben de twee visserijen op de Speelmansplaat gezelschap 

gekregen met een visserij op de Hooge Kraaijer. Han Polman, Commissaris van de 

Koning van Zeeland, haalde dit bijzondere moment aan om de verbinding tussen 

Zeeland en Noord-Brabant te benadrukken. Het gaat niet om de provincies 

afzonderlijk maar om de Zuidwestelijke Delta, het waterrijke gebied met een grote 

(bio)diversiteit en bijzondere visserij- en natuurwaarden. Hij sprak de waardering uit 

voor de activiteiten van Stichting Behoud Weervisserij voor de energie en drive om de 

Een impressie van de vaartochten. 

 



 
 

13 

unieke weervisserij een stevige impuls te geven met de aanleg van de 3
e
 visserij en het 

toeristisch stevig op de kaart te zetten. Van Brabantse zijde was Dick de Cloe, 

waarnemend burgemeester van Bergen op Zoom, vertegenwoordigd, die instemmend 

knikt bij de woorden van Han Polman 

 De nieuwe vissersboot is in mei opgeleverd en op diezelfde 18 mei gedoopt. Nadat 

haar vader Han Polman de 3
e
 weervisserij officieel in bedrijf heeft gesteld doopt Eva 

Polman (16 jaar) geassisteerd door zus Roos (14 jaar) de nieuwe sloep voor bevissing 

van de 3
e
 visserij. De sloep krijgt de naam Kraaijer en vaart onder registratienummer 

BZ 3. Eva wenst de sloep en haar bemanning een goede vaart en steeds een behouden 

thuiskomst. 

 SBW organiseert in de periode van 17 mei t/m 4 juli 13 vaartochten met in totaal 436 

deelnemers, een stijging van 19% van het aantal deelnemers. 

 Met 38 plaatsingen veel media aandacht gegenereerd voor de weervisserij. Uitschieter 

is op 18 juli de reportage van EenVandaag op NED1. 

 SBW is per 1 mei 2013 erkend leerbedrijf bij erkenningsinstituut Aequor geworden. 

Hiermee is het mogelijk om studenten van het MBO 3 en 4 een aantrekkelijke 

stageplaats te bieden in de weervisserij. Met de Sportvisacademie (Wellant College 

Gorinchem) is tot overeenstemming gekomen om gedurende 7 weken permanent 2 

stageplaatsen aan hun studenten aan te bieden. In de periode 13 mei t/m 7 juli zijn 7 

stagiaires actief geweest in de weervisserij. De stageplaatsen zijn dit jaar financieel 

mogelijk gemaakt door het Coöperatiefonds van Rabobank Het Markiezaat (Bergen op 

Zoom/Halsteren/Steenbergen) en Sportvisserij Zuidwest Nederland (Drimmelen). 

 Het ansjovisseizoen kent door het koude voorjaar een late start en bijzonder laat einde. 

Pas eind mei laat de ansjovis zich voor het eerst zien. Door het warme weer in juli 

zoekt de ansjovis de zandplaten zelfs in de eerste week van augustus op. Ze zitten vol 

hom en kuit. Het formaat van de ansjovis is groot. In het begin van het seizoen zaten er 

40 tot 42 stuks in een kilo, in augustus zijn het er 32 tot 34 stuks per kilo. Tot half 

augustus is er gevist op ansjovis. Dat is in de laatste vijftig jaar niet voorgekomen.  

 Het laatste onderdeel van het plan wordt na de zomer opgepakt: het bouwen van een 

boot voor toeristen. Het wordt een aluminium sloep met een elektromotor, voor zover 

bekend de eerste ‘fluisterboot’ op de Oosterschelde. De materialen zijn aangeschaft. 

De bouw gebeurt in eigen beheer. De boot zal in 2014 klaar zijn. 

 Met het Projectplan Weervisserij Bergen op Zoom is de weervisserij voorlopig gered 

van de ondergang. De hardware (de visserijen en het materieel) is op orde en er is een 

begin gemaakt met de toeristische ontwikkeling van het cultuurhistorisch fenomeen 

dat de weervisserij in onze ogen is. We beseffen dat voor een duurzame ontwikkeling 

de weervisserij in een breder perspectief geplaatst moet worden. Daarvoor hebben we 

een vervolgplan ontwikkeld: Weervisserij, nieuwe pijler voor de vrijetijdseconomie op 

de Brabantse Wal. De financiering van dat plan is inmiddels zo goed als rond dankzij 

de stevige impuls vanuit het programma Erfgoed en Erfgenamen van de Provincie 

Noord-Brabant. Het plan wordt in dit jaarverslag verderop uiteengezet. 

2014  Oplevering boot voor toeristisch varen. 

 Eindrapportage Projectplan Weervisserij Bergen op Zoom. 

 Uitvoering van het plan Weervisserij, nieuwe pijler voor de vrijetijdseconomie op de 

Brabantse Wal. 
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 SBW organiseert tenminste 10 vaartochten. 

 SBW is met het Wellant College Gorinchem inzet van stagiaires overeengekomen 

voor de periode 12 mei t/m 12 juli. 

 SBW zal diverse promoties verzorgen op regionale evenementen. 
 

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.  

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. 
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Het verruigde terrein van 1.700 m
2
 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. 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. De kap en 

dakkapellen aan de voorzijde van het pand wordt door Aannemersbedrijf Cauwenborgh in de periode 

van 9 t/m 27 januari 2012 aangepakt waarmee het gehele pand wind- en waterdicht is. Net voor de 

strenge vorstperiode is 27 januari 2012 einde werk. 

 

   
 

     
 

 

 

In 2013 is passief gezocht naar investeerders voor aankoop van het pand en herbestemming. Door de 

vastzittende woning- en kantorenmarkt is er weinig belangstelling. De hypotheekverstrekker heeft het 

pand in juni 2013 laten veilen, maar wegens een te laag bod heeft de veiling geen koper opgeleverd. 

Eind 2013 wordt bekend dat het pand is verkocht en op 28 februari 2014 wordt geleverd. Met die 

koper wordt het contact gezocht over de historische context van het gebouw. 

Voorzijde van het pand op 27 januari 2012 

27 januari 2012: dak en dakkappellen voorzijde zijn hersteld. 
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Transformatorstation Zuid-Oostsingel 39 

Na een verloren aanvraag voor de gemeentelijke monumentenstatus voor het transformatorstation 

gelegen aan Zuid-Oostsingel 39 heeft SIEB de behoudenswaardige muurschildering van de beeldend 

kunstenaar Louis Weijts (1905-1995) weten te behouden.. 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. Op 20 

maart 2012 is met veel geduld en inspanning de muurschildering van L. Weijts (1949) uitgezaagd. Het 

markeert tevens de sloop van het voormalig transformatorstation aan Zuid-Oostsingel 39, dat op 15 

april 2012 is afgerond. Medewerkers van Art Conservation (Vlaardingen), Van Kempen 

Betonboringen (Hoogerheide) en Lengkeek (Barneveld) zijn de hele dag bezig geweest. Op 23 maart 

2012 is met veel precisie en creativiteit de ingepakte muurschildering van L. Weijts (1949) uit het 

voormalig transformatorstation aan Zuid-Oostsingel 39 gehaald en achterin het naastgelegen Kees de 

Mooij Fiets en Fitness geplaatst. Medewerkers van Imtrans, een gespecialiseerd transportbedrijf uit 

Schiedam, heeft deze klus van circa 1.700 kg geklaard.  

 

De volgende stappen zijn het plaatsen van het 1.700 kilogram zware gevaarte op een hoogte van circa 

een meter, verankeren aan de muur en afwerken. Hiervoor is in 2013 een eerste stap gezet door een 

stalen frame rondom de muurschildering te maken. In 2014 zetten we in op de definitieve oplossing. 

 

 
 

    
 

 

 
Foto boven:  Het inmiddels gesloopte transformatorstation (2012)  

Foto linksonder: Muurschildering van L. Weyts (1949) 

Foto rechtsonder: De ingepakte muurschildering bij De Mooij Fiets en Fitness (2012)  
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Aanvraag gemeentelijke monumentenstatus 

Op 28 augustus 2012 vraagt SIEB de gemeentelijke monumentenstatus aan voor twee relevante 

gebouwen in de industriële geschiedenis van de stad: 

1. Het voormalig Oesterlaboratorium (Wittoucksingel 35) 

2. De voormalige sieradenfabriek van Van Giels (Antwerpsestraatweg 343-347) 

 

Ad 1.  

De Welstand Monumenten Commissie geeft voor het voormalige Oesterlaboratorium een positief 

advies af en adviseert de gemeente tot het opstarten van de procedure. Toch wijst de gemeente op 26 

april 2013 het verzoek af. De eigenaar wil wel meewerken, maar wacht eerst de ontwikkelingen cq. 

Invulling van het gebied Vissershaven af (grondruil i.v.m. herinrichting kruispunt Van 

Konijnenburgweg/Markiezaatsweg/ Wittoucksingel. 

 

   
Situatie 1937            Situatie 2012 

 

Ad 2. 

De Welstand Monumenten Commissie geeft voor de voormalige sierandenfabriek een gematigd 

positief advies af en adviseert de gemeente de procedure niet op te starten. De eigenaar wil niet 

meewerken. De gemeente wijst op 26 april 2013 het verzoek af.  

 

   
Situatie voorzijde Olympialaan 2012 
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E. Samenwerking 

Door onze activiteiten op vele fronten werken we inmiddels samen met tal van organisaties, 

instellingen, bedrijven en particulieren. In 2013 is samengewerkt met:  

1. Auteurs Bergen op Weg: Alex Beets, Marius Broos, John Roovers (adviseur) 

2. Bert de Dooij 

3. Cultuur Historische Organisaties gemeente Bergen op Zoom 

4. Firma C.J. van Dort 

5. Gemeente Bergen op Zoom – afdeling Cultuur en Toerisme 

6. Henk van Westenbrugge (Van Mechelen Lifting Gear) 

7. Kees de Mooij Fiets en Fitness 

8. Klankbordgroep Bergen op Weg: Willem van Ham, Joss Hopstaken, Johanna Jacobs, 

Yolande Kortlever, Karel Leenders, Rienie Voermans 

9. LEADER Noord-Midden Zeeland – Plaatselijke Groep Midden- en Noord-Zeeland 

10. LEADER Wijde Biesbosch en Brabantse Delta – Plaatselijke Groep West-Brabant 

11. Markiezenhof Historisch Centrum (m.n. Saskia van Bavel, Mireille Franken, Yolande 

Kortlever, Claartje Rijkers)   

12. Overnieuw Communicatie (Rick van Geel en Rob Snepvangers) 

13. Prins Bernhard Cultuurfonds – Noord-Brabant 

14. Provincie Noord-Brabant 

15. Provincie Zeeland 

16. Redactie Bergen op Weg: Tineke van Dam, Johanna Jacobs (hoofdredacteur), Yolande 

Kortlever, Adriaan van Roode 

17. Stichting Behoud Weervisserij 

18. Stichting Bezichtiging Monumenten 

19. Tom van Eekelen 

20. VVV De Brabantse Wal 

21. Werkgroep Kunsten in de Monumenten 

22. Wim Lambrechts 

23. 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 

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).   
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F. Overig 

 

Plaquette Beckers 

 

 
 

In 1911 koopt Hubert C. Beckers de bijna failliete kachelmakerij, slijperij en vernikkelinrichting van 

Pilaar gelegen aan de Zuivelstraat 16. De onderneming is afhankelijk van de toeleveranciers van 

onderdelen voor de kachelproductie. Hubert besluit een eigen ijzergieterij op te richten zodat hij 

voortaan de productie van onderdelen voor het maken van kachels in eigen hand heeft. De Zuivelstraat 

is niet geschikt voor het oprichten van een nieuwe ijzergieterij. Hij koopt een voormalig stuk moestuin 

aan de Moerstraatsebaan, en op 12 augustus 1916 wordt de eerste steen gelegd voor een ijzergieterij 

met een oppervlakte van 350 m2. Op precies 25 november 1916 komt het eerste vloeibare ijzer uit de 

gieterij. De nieuwe naam van het bedrijf wordt: Firma Hubert C. Beckers Ijzergieterij en 

Kachelfabriek St. Jozef, vernoemd naar de patroonheilige van de werkman. In 1917 worden een 

slijperij, vernikkel-, lak- en emailleerinrichting aan het bedrijf toegevoegd en gaan de werkplaatsen 

aan de Zuivelstraat dicht. 

Het bedrijf is zeer succesvol en breidt in etappes uit tot de grootste haarden- en kachelfabriek van 

Nederland na een fusie met Bongers uit Ulft midden jaren zestig. In 1941 wordt het zilveren jubileum 

gevierd met 500 werknemers. Het terrein beslaat dan 50.000 m2 waarvan 15.000 m2 bebouwd. Ten 

tijde van het gouden bedrijfsjubileum in 1966 werken 600 mensen in het bedrijf. Her terrein beslaat 

dan 100.000 m2 waarvan 22.000 m2 bebouwd. 

Beckers gaat eind jaren zestig in een paar jaar te gronde. Het bedrijf kan de overschakeling naar de 

centrale verwarming doordat heel Nederland wordt aangesloten op het aardgasnet niet maken. In 1970 

valt het doek en staan in eens 500 mensen op straat. 

Bron: Bergen op Stoom, p. 54-57 

  

Plaquette 1941 

In april 2013 staat op Marktplaats een gietijzeren plaat van 1.10 x 1.70 m te koop.  De plaat is gemaakt 

ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van Beckers in 1941. Op de plaquette staat de datum van 25 

november 1916-1941 genoemd als verwijzing naar het eerste moment dat vloeibaar gietijzer uit de 

smeltoven komt. We waren het als SIEB snel over eens: we kopen de plaquette aan. Gijs Asselbergs 

en Cees Boerhout hebben de onderhandelingen gevoerd en de plaquette aangekocht namens SIEB. 

Willem Heijbroek is op zoek gegaan naar een goede behandelmethode om de plaquette op volle glorie 

te herstellen. Samen met Cees Boerhout heeft hij op 12 augustus de plaquette onder handen genomen. 

Het resultaat is prachtig geworden. 
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De plaquette voor behandeling en na behandeling 

  

Uit Brabantsch Nieuwsblad – woensdag 26 november 1941 

Het 25 jarig bestaan van de ijzergieterij en haardenfabriek St. Joseph van den heer Hubert C. Beckers, 

is Dinsdag op eenvoudige, doch passende wijze gevierd, bij welke viering in het bizonder de prettige 

verhouding tusschen fabrikant en arbeider, de goede geest tusschen patroon en werknemer, de 

samenwerking welke tot de uitstekende resultaten heeft geleid welke in die 25 jaar zijn behaald, tot 

uiting kwamen. 

De dag werd ingezet met een H. Mis, opgedragen door den heer-zoon van den heer Beckers, den Zeer 

Eerw. Heer L. Beckers. Te half tien vereenigden de directe medewerkers van den heer Beckers zich 

met hun patroon en diens familie in het kantoor van de fabriek alwaar in eerste plaats de heer Jacq. 

Freijsen namens de directe medewerkers zijn patroon huldigde onder aanbieding van een schilderij 

en een plaquette waarop een afbeelding van den H. Joseph den beschermheilige van de fabriek. 
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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. 

 

Aan de website statistieken is af te lezen dat het onderhoud van de website de eerste helft van 2013 

amper heeft plaatsgevonden. SIEB heeft ook geen grote activiteiten georganiseerd in 2013 waardoor 

de aanleiding om de website te bezoeken weinig aanwezig is geweest. 

Het aantal hits bedraagt in 2013: 39.775 (2012: 63. 806, 2011: 47.807 stuks, 2010: 34.486 stuks, 2009: 

27.747 stuks). Het aantal bekeken pagina’s in de maanden augustus, september en december is 

onverklaarbaar hoog. Het wordt veroorzaakt door enkele piekdagen. 

 

Website statistieken     

Maand 

Unieke 

bezoekers 

Aantal 

bezoeken 

Aantal 

bekeken 

pagina’s 

Aantal 

pagina’s 

per bezoeker 

Januari 2013 21 21 53 2,5 

Februari 2013 26 26 53 2,0 

Maart 2013 15 15 44 2,9 

April 2013 33 43 140 4,2 

Mei 2013 45 53 189 4,2 

Juni 2013 49 61 241 4,9 

Juli 2013 46 54 230 5,0 

Augustus 2013 70 82 2.224 31,8 

September 2013 110 174 3.962 36,0 

Oktober 2013 89 121 1.263 14,2 

November 2013 35 41 175 5,0 

December 2013 68 90 1.765 26,0 

Totaal 2013 607 781 10.339 17,0 

     

Totaal 2012 2.178 3.949 16.059 4,1 

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 2014 

 

Categorie Activiteit Realisatie 

a. Het inventariseren en documenteren 

van industrieel erfgoed en het 

bestuderen van bronnen over dit 

erfgoed. 

Archief Beckers (schenking aan SIEB) 

Inventarisatie door Cees Boerhout 

2014 

 

 

 

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 Weg’  

Auteurs namens SIEB: Gerrit Groeneweg, Toon 

Franken, Gijs Asselbergs, Marc van der Steen; 

Gastauteurs: Alex Beets, Marius Broos, John 

Roovers (adviseur) 

 

Boek ‘Bergen op Stap’  

Auteur: Henk Franken 

12 september 

2014 

 

 

 

 

November 2015 

 

c. Het organiseren van of 

medewerking verlenen aan 

lezingen, symposia en 

evenementen. 

School van Geschiedenis, 1
e
 leerjaar 

Les 6 Vroege bedrijvigheid en industrie 

Namens SIEB: Marc van der Steen 

 

School van Geschiedenis, 3
e
 leerjaar 

Module Vroege bedrijvigheid en industrie 

Namens SIEB: Gerrit Groeneweg, Cees 

Boerhout, Willem Heijbroek 

 

Duurzaam Zeeland op Zoom 

Evenement in De Zeeland; samenwerking Dag 

van de Architectuur en SIEB 

Namens SIEB: Willem Heijbroek 

Januari 2014 

 

 

 

Februari 2014 

 

 

 

 

21 juni 2014  

d. Het stimuleren van herstel, 

renovatie en verantwoorde 

herbestemming van industrieel 

erfgoed. 

Behoudplan weervisserij 

Afronding en eindverantwoording. 

Namens SIEB: Gijs Asselbergs en Marc van der 

Steen 

 

Behoudplan RNR 

Afronding met nieuwe eigenaar. 

Namens SIEB: Marc van der Steen 

 

Behoud muurschildering L. Weijts  

Afronding. 

Namens SIEB: Cees Boerhout 

2010- maart 

2014 

 

 

 

2011-2014 

 

 

 

 

2011-2014 

 

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 2013 

 
Nr Datum Medium Artikel 

1 20 maart 2013 www.VVV Brabantse 

Wal.nl 

Bezoek de Weervisserij 

2 21 maart 2013 ZuidWest TV Van Schelde tot Affligem (deel 1, seizoen 2): Bergse cafégeschiedenis 

(Henk) 

3 22 maart 2013 Visserijnieuws  Nieuwe sloep voor de weervissij (p. 9) 

4 4 april 2013 www.bndestem.nl Weervisserij als uitje populair 

5 5 april 2013 BN/DeStem Weervisserij als uitje populair (p. 21 vp) 

6 6 april 2013 www.bozinbeeld.nl S. Franken: ‘Bergse Weervisserij biedt nieuwe vaartochten’ 

7 10 april 2013 Groot Bergen op Zoom S. Franken: ‘Vaartochten bij de Bergse weervisserij’ 

8 14 april 2013 ZuidWest FM Radio interview in ‘Zie Zo Zondag’ (Wout Langenberg) over de 

weervisserij (Marc) 

9 15 april 2013 BN/DeStem T. Hopmans: ‘Parochie is winnaar van geschiedenisquiz’ (p.19; SIEB 3e 

plaats) 

10 18 april 2013 ZuidWest TV Van Schelde tot Affligem (deel 2, seizoen 2): Bergse cafégeschiedenis 

(Henk) 

11 23 april 2013 StadsMag 3 Bezoek de weervisserij (p. 54) 

12 23 april 2013 StadsMag 3 Nieuws van de School voor Geschiedenis (p. 55) 

13 4 mei 2013 Uw Regio 5 Culinair genieten met de 3 A’s (p.17) 

14 4 mei 2013 www.rabobank.nl/  

lokalebanken/markiezaat 

Toezeggingen 2013 Rabobank Coöperatiefonds: weervisserij 

15 7 mei 2013 BN/DeStem J. van de Kasteele: ‘Luxe probleem’ (Van Bergse Bodem, p.26, over de 

School van Geschiedenis) 

16 15 mei 2013 ZuidWest FM Radio interview in ‘Midweek Magazine’ (Kees Spikker)  over de 

weervisserij en SIEB (Bergen op Stap en Bergen op Weg) (Marc) 

17 17 mei 2013 www.pzc.nl R. Paardekam: ‘De weervisserij van de toekomst is een vrijwilliger’ 

18 18 mei 2013 PZC R. Paardekam: ‘Weervisser is straks een vrijwilliger’ (p.24/25) 

19 18 mei 2013 www.bndestem.nl F. Imandt: ‘Derde weer in gebruik in Oosterschelde’ + fotoreportage 

20 21 mei 2013 BN/DeStem F. Imandt: ‘Eb en vloed als werkrooster’ (p. 21 vp) 

21 22 mei 2013 www.bndestem.nl Weervisserij, een fotogeniek ambacht 

22 23 mei 2013 BN/DeStem Weervisserij, een fotogeniek ambacht (p. 24 editie Bergen op Zoom; p. 27 

editie Roosendaal; p. 26 editie Moerdijk) 

23 24 mei 2013 Visserijnieuws J. de Ronde: ‘Ansjovisseizoen officieel van start’ (p. 2) 

24 25 mei 2013 Gazet van Antwerpen S. Janssen; ‘Ansjovis achterna’ (p. 8 en 9 Consumentenmagazine De 

Markt, bijlage in GvA) 

25 27 mei 2013 www.bozinbeeld.nl S. Franken: ‘Derde Weer is in gebruik genomen’  

26 29 mei 2013 Groot Bergen op Zoom S. Franken: ‘Derde Weer is in gebruik genomen’ (p.2 en 3) 

27 1 juni 2013 Financieel Dagblad 

fd persoonlijk 

H. Akers: ‘Vis uit een V’ (p. 38-40) 

28 4 juni 2013 BN/DeStem F. Imandt: ‘Ansjovis: ontstaan van delicatesse’ (Van Bergse Bodem, p.22) 

29 20 juni 2013 www.sportvisserijzwn.nl Stagiaires voor de weervisserij 

30 22 juni 2013 www.bozinbeeld.nl Stagiaires voor de weervisserij 

31 28 juni 2013 Boek 668 dingen doen 

aan het water 

E. Hagenbeek: ‘Mee met de weervissers- 573’ (p. 224) 

32 29 juni 2013 Vrij Nederland J. Broekaert: ‘De laatste ansjovisvissers’ (p. 134/135); rubriek Het Leven 

33 1 juli 2013 Visaktua 4 E. Ketelslagers: ‘Belangrijke stimulansen tot behoud weervisserij’ (p. 5) 

34 18 juli 2013 EenVandaag NED1 Reportage over de weervisserij: De laatste weervissers 

 (opgenomen op 11 juli 2013) 

35 23 juli 2013 BN/DeStem J. van de Kasteele: ‘Ruim zestig jaar asiel’ (Van Bergse Bodem, p.22) 

36 24 juli 2013 BN/DeStem M. Molenaars: ‘Ambassadeur’ (Zijdelinks, p.22, over de uitzending 

EenVandaag over de weervisserij/Cor van Dort)  

http://www.bndestem.nl/
http://www.bozinbeeld.nl/
http://www.pzc.nl/
http://www.bndestem.nl/
http://www.bndestem.nl/
http://www.bozinbeeld.nl/
http://www.sportvisserijzwn.nl/
http://www.bozinbeeld.nl/
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Nr Datum Medium Artikel 

37 1 aug 2013 Elsevier Juist  M. Steketee: ‘Staand want, weervissen, zeefuiken’  

(p. 120-130, jaargang 1, nummer 1) 

38 14 aug 2013 www.kunsten 

indemonumenten.nl 

Presentaties SIEB 

39 19 aug 2013 BN/DeStem A. Vlaanderen: ‘Bergen voorop met waterkunst’ (p. 18/19) 

40 22 aug 2013 Programma KidM Brochure (p. 3 en 5) 

41 20 aug 2013 De Stentor B. Felix: ‘Archeologie blijkt opnieuw populair’  

42 28 aug 2013 BN/DeStem J. van Zuilen: ‘Bergen op Zoom 150 jaar spoorstad’ (p. 26/27) 

43 28 aug 2013 Groot Bergen op Zoom S. Franken: ‘Door de stad met blik van vroeger’ (p. 2/3) 

44 28 aug 2013 Groot Bergen op Zoom S. Franken: ‘Stuk Bergse Geschiedenis’ (p. 2) 

45 16 sept 2013 BN/DeStem A. Goddrie: ‘Vergane glorie, herstelde grandeur’ (p. 14/15) 

46 18 sept 2013 De Scheepvaartkrant Y. van Doorn: ‘Ansjovissen op Nederlandse bodem’ (p 11/12, 

Themabijlage visserij) 

47 20 sept 2013 BN/DeStem Presentatie van heemkundekring over weervisserij (p. 25) 

48 28 sept 2013 BN/DeStem A. Goddrie: ‘Rood sein voor goederentrein’(p. 24) 

49 1 okt 2013 BN/DeStem Waar is de plaquette Asselbergs gebleven? (p. 23) 

50 8 okt 2013 BN/DeStem J. van de Kasteele: ‘Wittouck’ (Van Bergse Bodem, p.22) 

51 15 okt 2013 BN/DeStem M. Molenaars: ‘Plaquette tussen het schroot’ (p. 21 vp) 

52 15 okt 2013 BN/DeStem J. van de Kasteele: ‘Opkomst’ (Van Bergse Bodem, p.22) 

53 20 okt 2013 www.bozinbeeld.nl S. Franken: ‘SIEB blaast nieuw leven in het verleden’ (Lezing 

suikerindustrie) 

54 22 okt 2013 BN/DeStem J. van de Kasteele: ‘Zeeland’ (Van Bergse Bodem, p.22) 

55 24 okt 2013 BN/DeStem Bergse kefeekes (p. 22, aankondiging) 

56 30 okt 2013 Groot Bergen op Zoom Lezing over oude ‘Bergse Kefeekes’ 

57 31 okt 2013 Boek De Brabantse Hap P. Spapens: ‘Ansjovis het oudste streekproduct van Brabant’ (p. 14-16) 

58 1 nov 2013 BN/DeStem M. Molenaars: ‘Twintig procent meer toeristen weervisserij’ (p. 22) 

59 3 nov 2013 BoZ Bode Peter Koster zoekt bijzondere gevelstenen (p. 5) 

60 3 nov 2013 BoZ Bode Lezing Suikerindustrie in Bergen op Zoom (gemeentepagina) 

61 3 nov 2013 ZuidWest FM Radio interview in ‘Zie Zo Zondag’ (Peter de Kok) over de Bergse 

cafégeschiedenis (Henk) 

62 11 nov 2013 Food Insights  J. Leijen: ‘Stichting zet zich in voor behoud weervisserij in Oosterschelde 

(p. 17-19) 

63 10 dec 2013 STREEK L. Nijhuis: ‘Gezonde basis voor de weervisserij’ (p. 12, uitgave 4) 

 

Overzicht lezingen/presentaties 2013 
Nr Datum Wie Onderwerp Gelegenheid 

1 25 feb 2013 Willem Meekrap, suiker en alcohol 

productie 

School voor geschiedenis module 2B 

2 4 mrt 2013 Cees Ijzer- en metaalindustrie School voor geschiedenis module 2B 

3 11 mrt 2013 Gerrit Pottenbakkersnijverheid/-industrie School voor geschiedenis module 2B 

4 26 mrt 2013 Marc Weervisserij Sportvisacademie (Gorinchem) 

5 26 mei 2013 - Weervisserij – informatiestand Brabantse Wal dag (Hildernisse) 

6 1/2 juni 2013 - Weervisserij – informatiestand Proefmei (proefpunt ansjovis bij de 

Zeeverkenners) 

7 31 aug 2013 Henk Historische Kroegentocht Via Tapperij De Kroon 

8 14/15 sept 2013 Gijs Stationsstraat Bergen op Zoom Kunsten in de Monumenten 

9 26 sept 2013 Marc Weervisserij Werkatelier Brabantse Erfgoed Biënnale 

10 26 sept 2013 Gijs Weervisserij Heemkundekring Halchterth 

11 29 okt 2013 Henk Bergse cafégeschiedenis AC Aen de Fonteyne 

12 30 okt 2013 Henk Bergse cafégeschiedenis AC Aen de Fonteyne 

13 5 nov 2013 Willem Suikerindustrie in Bergen op Zoom West-Brabantse suikerproject 

14 20 nov 2013 Gijs Stationsstraat Bergen op Zoom Jaarvergadering St. Bezichtiging Monumenten 

 

http://www.bozinbeeld.nl/

