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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 2012 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 2012 
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   
 
Archief Machinefabriek en IJzergieterij P.J. 
van Mechelen aanwezig bij Van Mechelen 
Lifting Gear in Halsteren 
In samenwerking met MHC 
Inventarisatie door Cees Boerhout 

4 juli 2012 
overgedragen 
aan het archief 
(MHC) 
 
Gestart vanaf 23 
augustus 2012 

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: Alex Beets, Marius Broos, John 
Roovers (adviseur) 
Eindredactie: Irene van Kemenade (2012), 
Johanna Jacobs (miv 1 januari 2013) 

Verwachte 
publicatie 
november 2014 
 
Verwachte 
publicatie 
november 2015 
 
 

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

Open Dagen De Zeeland  
i.s.m. Gebri, gemeente Bergen op Zoom, 
Architectuurplatform, Fotogroep Nadir en SBM 
Namens SIEB: Willem Heijbroek 
 
School van Geschiedenis, 1e leerjaar 
Les 6 Vroege bedrijvigheid en industrie 
Namens SIEB: Marc van der Steen 
 
School van Geschiedenis, 3e leerjaar 
a. Pottenbakkersnijverheid/-industrie, 

Gerrit Groeneweg  
b. IJzer- en metaalindustrie, Cees Boerhout 
c. Meekrap, suiker en alcohol productie, 

Willem Heijbroek 
 

23 en 24 juni 
2012 
 
 
 
Januari en 
december 2012 
 
 
Oktober 2012 en 
maart 2013 
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Categorie Activiteit Realisatie 
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 
 
Behoud Waterschans 
Namens SIEB: Willem Heijbroek 
 
Voordracht als gemeentelijk monument: 
• Voormalig Oesterlaboratorium 

(Wittoucksingel) 
• Voormalige sieradenfabriek van Van Giels, 

Antwerpsestraatweg 
Namens SIEB: Gijs Asselbergs en Willem 
Heijbroek 

Vanaf 2011 
 
 
 
Vanaf 2011 
 
 
 
 
21-23 maart  
2012 
Vervolg in 2013 
 
Doorlopend 
 
 
28 augustus 
2012 
 

e. Netwerkcontacten / samenwerking Overleg Cultuur Historische Organisaties 
Bergen op Zoom 
Namens SIEB: Toon Franken  
 
Werkgroep Kunsten in de Monumenten 
(in 2012 geen deelname vanwege niet 
aansluitend thema bij SIEB) 
Namens SIEB: Gijs Asselbergs 
 
Federatie Industrieel Erfgoed Nederland (FIEN) 
Namens SIEB: Toon Franken, Willem Heijbroek 

Doorlopend 
 
 
 
Doorlopend 
 
 
 
 
Sinds 2 april 
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 en documentatie hebben plaatsgevonden in 2011 respectievelijk 2012. Op 4 juli is de 
collectie met een feestelijk tintje overgedragen aan het Markiezenhof Historisch Centrum (MHC).    
Te zijner tijd zal de collectie via de beeldbank van het MHC te raadplegen zijn.  
 

 
De gieterij Van Mechelen (Zuidsingel, 1950) 

 
 

   
 
 
 
 
 
 

4 juli 2012 
Foto links: Cees Boerhout (SIEB) en Mireille Franken (MHC) overhandigen elkaar de getekende 
schenkingsovereenkomst 
Foto rechts: vlnr: Henk van Westenbrugge (directeur Van Mechelen Lifting Gear), Louis van Mechelen, 
Cees Boerhout (SIEB) en Mireille Franken (MHC) 
De gieterij Van Mechelen (Zuidsingel, 1950) 
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Archief P.J. van Mechelen – 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 plaatsgevonden. De 
documentatie wordt door SIEB uitgevoerd. De afronding hiervan vindt in 2013 plaats. 
 
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 2012 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, C en D. Geplande lancering is met de huidige inzichten november 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)  

 
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: Alex Beets, Marius Broos en als adviseur John Roovers 
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Begin 2012 besluiten we te werken met een externe redactie met als eindredacteur Irene van 
Kemenade. Zij wordt wegens het aanvaarden van een andere baan per 1 januari 2013 opgevolgd door 
Johanna Jacobs. Ook is in 2012 een externe klankbordgroep geformeerd om de auteurs en redactie te 
voorzien van adviezen hoe het boek zo goed mogelijk op te zetten en te adviseren in 
(deel)onderwerpen en bronnenonderzoek. Geplande lancering is met de huidige inzichten november 
2015. 
 

    
 
 
 

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

 
 
C. Lezingen, symposia en evenementen 
 
Open Dagen in De Zeeland 
De Zeeland is een uniek onderdeel van de lokale industriële geschiedenis. In het kader van 800 jaar 
Bergen op Zoom is op zaterdag 23 en zondag 24 juni de al deels gerestaureerde Zeeland voor het eerst 
opengesteld voor publiek. Iedereen kan op deze dagen vrij binnenlopen van 10.00-16.00 uur.  
Op de zaterdag wordt op een bijzondere manier invulling gegeven aan de landelijke Dag van de 
Architectuur. De Open Dagen zijn een samenwerking van Gebri (eigenaar van De Zeeland), de 
gemeente Bergen op Zoom, het Architectuur Platform, Fotogroep Nadir, Stichting Industrieel Erfgoed 
Bergen op Stoom en Stichting Bezichtiging Monumenten. Het heeft geleid tot een gevarieerd 
programma. 
 
De bezoekers van de voormalige suikerfabriek De Zeeland aan de Markiezaatsweg in Bergen op Zoom 
kunnen zich het wellicht amper voorstellen, maar de artist impression geeft een beeld hoe het eruit  
ziet als het klaar is. De afbeelding laat goed zien hoe een glazen constructie straks de twee hallen van 
De Zeeland met elkaar verbindt. Dat glas is als het ware boven de twee delen van het complex 
uitgetrokken. Dat is bewust zo gedaan om de oude gevels beter tot hun recht te laten komen. In De 
Zeeland zelf komt straks in elk geval een AH XL. Aan de verdere invulling werkt Gebri nog. Tot het 
plan behoort ook de realisatie van moderne gebouwen die op de achtergrond zijn te zien. Samen vormt 
dit straks De Zeeland van de toekomst. De opening staat gepland in 2013. 
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Artist impression De Zeeland    © Gebri 

 
De opening door wethouders A. van de Wegen en T. Linssen en eigenaar J. Slaats van Gebri, de Dag 
van de Architectuur, de foto expositie van Nadir, de lezingen van Willem Heijbroek (SIEB) en Jan van 
Meer (Cosun), en de rondleidingen door gidsen van Stichting Bezichtiging Monumenten trekken op 
zaterdag 23 juni 1.415 bezoekers. Vele bezoekers zijn onder de indruk van de gigantische afmetingen 
van De Zeeland. Aan de buitenkant oogt het complex al imposant, aan de binnenkant weet je niet wat 
je ruimtelijk gezien overkomt. 
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Links: Willem Heijbroek (SIEB) vertelt over de historie van De Zeeland 
Rechts: Vele bezoekers bekijken de fototentoonstelling- en wedstrijd van Fotogroep Nadir 

 
Ondanks de slechte start van zondag 24 juni met een stevig buienfront en veel wind verwelkomen we 
op de tweede open dag toch nog 940 bezoekers. Over twee dagen gemeten hebben 2.355 mensen De 
Zeeland bezocht. De gecombineerde activiteiten van Fotogroep Nadir (foto expositie van de leden, 
fotowedstrijd voor kinderen), Stichting Industrieel Erfgoed Bergen op Stoom (lezingen over de 
historie van de suikerproductie in Bergen op Zoom en specifiek over De Zeeland; lezingen van Jan 
van Meer over de historie van de regionale suikerproductie), Stichting Bezichtiging Monumenten 
(rondleidingen in samenwerking met Hans Smeenk van Aannemersbedrijf Cauwenborgh), het 
Architectuurplatform (Dag van de Architectuur op zaterdag met lezingen) en gemeente Bergen op 
Zoom (informatie over ScheldeVeste) geven het bezoek aan De Zeeland een gewaardeerde 
meerwaarde. Als werkgroep zijn we Gebri, de eigenaar van De Zeeland, zeer dankbaar voor het 
(financieel) mogelijk maken op deze kwalitatief goede wijze. 
Speciaal op zondagochtend spreekt de directeur van Cosun voor zijn medewerkers en oud-
medewerkers in De Zeeland. De burgemeester van Bergen op Zoom, de heer Han Polman, en de 
eigenaar van De Zeeland, de heer Jos Slaats, luisteren aandachtig toe. 
 
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 
2011/2012 hebben 75 cursisten deelgenomen. In het lopende cursusjaar 2012/2013 nemen 60  
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 IJzer- en metaalindustrie door Cees Boerhout 
3e 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. 
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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 Stichting Behoud Weervisserij 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 3e weer) 
 
Vanuit SIEB is het Projectplan begin 2010 uitgezet naar diverse mogelijke subsidiegevers en 
bedrijven. Toekenningen blijven via SIEB lopen. 
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Restauratie bestaande twee weren op de Speelmansplaten 
Voor de restauratie van de twee bestaande weren en de heraanleg van de 3e 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. Een deel gaat naar de Bergse Diepsluis voor de restauratie van de 
twee bestaande weren, de rest blijft tot/met juni in het bos opgeslagen. 
 

  
Stapel gekapt hout in het bos van Landgoed Mattemburgh

 
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. 
  

    
 
 
 

De ijsgang heeft veel houten staken  geknakt of zelfs afgebroken.
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De restauratie in volle gang. 

 
Opknapbeurt vissersboten ten behoeve van de weervisserij 
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. 
 

    
 
 
 

Het staartstuk van de BZ-2 is vervangen door een nieuw exemplaar. 
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Toeristische ontwikkeling weervisserij 
Stichting Behoud Weervisserij organiseert in het vangstseizoen 13 vaartochten: 
• 4 vaartochten voor individuele belangstellenden. Hiervan hebben 111 mensen gebruikt gemaakt: 

69% kwam uit Bergen op Zoom en omgeving, 24% uit Zeeland en 6% uit de rest van Nederland. 
• 6 vaartochten voor groepen 7 en 8 van de basisschool. In totaal hebben 142 leerlingen van De 

Springplank uit Halsteren, Algemene School Oost, De Krabbenkooi en Basisschool Het Kompas 
uit Bergen op Zoom. 

• 3 vaartochten voor groepen, zoals een vaartocht met de Commissaris van de Koningin van 
Zeeland, mevrouw Karla Peijs. 

De vaartochten vinden plaats in samenwerking met Firma C.J. van Dort (uitleg bij de vangst), 
Stichting Bezichtiging Monumenten (uitleg aan boord over historie verdronken land en historie 
weervisserij) en Sportvisserij H. Hoogerwerf (eigenaar het schip De Marjoes waarmee de mensen van 
de Bergse Diepsluis naar de weervisserij worden vervoerd). 
 

   
 

   
 

Een impressie van de vaartochten 2012. 
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Restauratie weer op de Hooge Kraaijer/Tarweplaat (heraanleg 3e weer) 
Een unieke gebeurtenis is de (her)aanleg van een 3e visserij. 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 3e weer voor 98% klaar is. In maart/april 
2013 wordt het fuikgat gezet. Het hout dat hiervoor nodig is, is in januari en februari 2013 gekapt. 
 

   
 

 
 
 
 

21 september 2012: afronding heraanleg 3e weervisserij   © Don van Rooy 
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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. 
 
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. 
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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. 
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Voorzijde van het pand op 23 december 2011 als de Kerstvakantie begint. 

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. 
 

   
Voorzijde van het pand op 27 januari 2012



 
 

19 

 

     
 
 
 

27 januari 2012: dak en dakkappellen voorzijde zijn hersteld. 

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.  
 

   

   
 

 
 
Op 8 en 9 juni 2012 organiseert SIEB een klusmiddag en –ochtend met als doel de laatste 
gevelopeningen dicht te zetten om verder te voorkomen dat de aanwezige duivenpopulatie bezit blijft 
nemen van het pand. Verder wordt de bouwplaats opgeruimd: een aanhanger met sloophout wordt 
afgevoerd, herbruikbare stenen worden naar binnen gebracht, puin verzameld, en afval wordt 
verwijderd. 
 

http://www.cauwenborgh.nl/index.html�
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De gevelopeningen oostzijde en achterzijde zijn dichtgezet om verder te voorkomen dat de aanwezige 
duivenpopulatie bezit blijft nemen van het pand. 

 
Ook in 2012 is actief gezocht naar investeerders voor aankoop van het pand en herbestemming. Door 
de vastzittende woning- en kantorenmarkt hebben deze inspanningen nog niet het gewenste effect 
gesorteerd. Wel zijn er twee belangstellende partijen te noteren. 
 
 
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. 
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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.  

 
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.  
 

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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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. Begin 2012 is nog eens  
€ 1.600 vergaard. SIEB legt er zelf € 2.500 bij. 
 

 
 
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. Medewerkers van Art Conservation (Vlaardingen), Van Kempen Betonboringen (Hoogerheide) en 
Lengkeek (Barneveld) zijn de hele dag bezig geweest. De grootte van het object (2,50 x 1,70 m), de 
dikte van de muur waarop de muurschildering is aangebracht (circa 25 centimeter) en de beperkte 
werkruimte hebben ervoor gezorgd dat het team van ‘s ochtends 8.30 uur tot 19.00 uur bezig zijn 
geweest. De muurschildering staat dan ingepakt in een stalen frame op de grond te wachten op het 
transport naar het naastgelegen Kees de Mooij Fiets en Fitness.  
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Foto links: Van Kempen staat klaar om te zagen    Foto rechts: Het frame is aangebracht, de kraan zit vast 

   
 
 
 

Foto links: De kraan is klaar voor het takelwerk         Foto rechts: De muurschildering staat op de grond

 
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. 

http://www.bergenopstoom.nl/wordpress/wp-content/uploads/2012/03/CIMG1688-kopie.jpg�
http://www.bergenopstoom.nl/wordpress/wp-content/uploads/2012/03/DSC02106.jpg�
http://www.bergenopstoom.nl/wordpress/wp-content/uploads/2012/03/DSC02091.jpg�
http://www.bergenopstoom.nl/wordpress/wp-content/uploads/2012/03/DSC02112.jpg�
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Foto links: De kraan pakt de muurschildering op         
 Foto rechts: De muurschildering wordt uit het transformatorstation getild

 

   
 
 
 
 

Foto links: De kraan duwt de muurschildering de helling op 
 Foto rechts: De muurschildering staat op zijn plaats

 
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 zijn eind 2012 de stappen gezet. We 
verwachten in de eerste helft 2013 de operatie te hebben uitgevoerd. 

http://www.bergenopstoom.nl/wordpress/wp-content/uploads/2012/06/DSC02133.jpg�
http://www.bergenopstoom.nl/wordpress/wp-content/uploads/2012/06/DSC02135.jpg�
http://www.bergenopstoom.nl/wordpress/wp-content/uploads/2012/06/DSC02151.jpg�
http://www.bergenopstoom.nl/wordpress/wp-content/uploads/2012/06/DSC02166.jpg�
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Sloop transformatorstation Zuid-Oostsingel 39 in beeld 
 

 24 maart 2012 
 

 3 april 2012 
 

 4 april 2012 
 
 

http://www.bergenopstoom.nl/wordpress/wp-content/uploads/2012/06/IMG_3840-kopie-24-maart.jpg�
http://www.bergenopstoom.nl/wordpress/wp-content/uploads/2012/06/DSC07385-kopie-3-april.jpg�
http://www.bergenopstoom.nl/wordpress/wp-content/uploads/2012/06/DSC07387-kopie-4-april.jpg�
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 6 april 2012 
 

 10 april 2012 
 

 15 april 2012 
 
 

http://www.bergenopstoom.nl/wordpress/wp-content/uploads/2012/06/DSC07417-kopie-6-april.jpg�
http://www.bergenopstoom.nl/wordpress/wp-content/uploads/2012/06/DSC07427-kopie-10-april.jpg�
http://www.bergenopstoom.nl/wordpress/wp-content/uploads/2012/06/IMG_4052-kopie-15-april.jpg�
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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. 
 
Begin 2012 wordt onverwachts in opdracht van de gemeente een grote kaalslag operatie uitgevoerd in 
het plangebied van de Schelde Veste. Op 27 april stuurt de Werkgroep Waterschans een brief naar het 
College van B&W. De brief bevat 7 onderdelen: 
1. De forse beschadigingen aan delen van het muur- en aardwerk als gevolg van de kap van bomen 

en struiken zonder vergunning; 
2. Terreinafscheiding; 
3. Muur- en grondwerk van het Noordwestelijk Bastion; 
4. Archeologisch onderzoek; 
5. Bodemverontreiniging; 
6. Open dag voor leden van het College, (burger)Raadsleden en belangstellenden; 
7. Gesprek met wethouder en projectleider. 
 
Als toelichting dienen de volgende opmerkingen; 
1. Zoals uw College bekend, is voor de kap van bomen en struiken geen aanlegvergunning met de 

daaraan gekoppelde ter visielegging door uw College verstrekt, wat uit ambtelijke kringen is 
bevestigd. Onze werkgroep wil graag worden geïnformeerd over de beweegredenen een dergelijke 
vergunning niet aan te vragen. Geconstateerd kan worden dat de kap buitengewoon rigoureus 
heeft plaatsgevonden zodat het gehele gebied volkomen kaal is en forse schade is toegebracht. Zie 
ook bijgesloten notitie van de Stichting Menno van Coehoorn. Inmiddels is een ambtelijk overleg 
gepland met leden van onze werkgroep. 

2. Ook heeft onze groep geconstateerd dat op de Schans volop wordt gefietst en gewandeld, maar 
ook de eerste quads en crossers zijn gesignaleerd en wij maken ons bezorgd over vernielingen aan 
dit Rijksmonument waarvan de relicten nu zeer kwetsbaar zijn geworden en aantrekkelijk voor 
lieden met minder goede bedoelingen. Reden voor ons uw College te verzoeken het gebied tot 
verboden terrein te willen verklaren en zodanige maatregelen te treffen dat betreding en 
beschadiging zoveel mogelijk wordt voorkomen. Hierbij valt te denken aan betonblokken op de 
dijklichamen en hekwerken of dergelijke. 

3. Bij de forse ingreep op de Schans is een gedeelte van het muur- en aardwerk van het 
Noordwestelijk bastion blootgelegd en zijn daaraan forse beschadigingen toegebracht. Het is 
daarom zaak dat dit deel van de Schans zodanig wordt geconditioneerd dat verdere achteruitgang 
door restauratie wordt tegengegaan en hogere kosten daarvoor in de toekomst worden vermeden. 

http://www.bergenopstoom.nl/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/Snoeibeurt-Waterschans.jpg�
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4. Uit de gemeentelijke voorlichtingspagina’s blijkt dat de kaalslag o.m. tot doel heeft het 
archeologisch onderzoek op de Schans mogelijk te maken door een grotere toegankelijkheid. Wij 
horen graag wanneer een dergelijk onderzoek gaat plaatsvinden omdat uit ambtelijke kring blijkt 
dat daarvoor geen werkzaamheden zijn gepland of opgedragen. 

5. Eveneens blijkt uit deze pagina’s dat geen onderzoek naar bodemverontreiniging is gepland of 
opgedragen, terwijl onderzoek naar de kwaliteit van de grond aan het oppervlak, zowel als in de 
ondergrond zeer gewenst is. De mening van uw College vernemen wij graag. 

6. Wij informeren het College dat wij op 26 mei 2012 – met uw toestemming voor betreding van het 
terrein – opnieuw een ‘open dag’ organiseren waarop van 10.00 tot 12.00 uur de leden van uw 
College en de ( burger) raadsleden op de Schans kunnen worden ontvangen en desgewenst worden 
geïnformeerd over het historisch verleden en het door ons voorgestane herstel en toekomstig 
gebruik van de Schans. De middag is bestemd voor de ontvangst en voorlichting van 
belangstellenden. Wij streven voor de toekomst van de Waterschans naar restauratie en gebruik 
door de watersport- en culturele verenigingen, waardoor een toeristisch-economisch en sociaal-
cultureel centrum van regionaal belang ontstaat. 

7. Wij stellen het zeer op prijs op gezette tijden met uw College en de projectleider te overleggen 
over de voortgang van uw inspanningen voor de Schans en worden daarbij ook graag 
geïnformeerd over de voortgang van dit project gedeelte: een uitnodiging daartoe in de tweede 
helft van mei 2012 stellen wij zeer op prijs. 

  
Resultaat overleg met de gemeente 
Begin mei heeft het overleg tussen de werkgroep en vertegenwoordigers van de gemeente Bergen op 
Zoom plaatsgevonden. Een aantal afspraken/toezeggingen: 
1. De gemeente kijkt of de reparatie van de beschadiging van de muurwerken ten laste kan komen van 
de verzekering van de aannemer. Men wil in ieder geval dat er gerepareerd en geconserveerd wordt 
om verder verval te voorkomen. 
2. Ook belooft men maatregelen te treffen om verdere beschadiging van de Waterschans door 
motorcrossers en quad-rijders te voorkomen. Daarvoor is het noodzakelijk het gebied af te sluiten 
3. Er is afgesproken dat bij elke nieuwe stap die in de ontwikkeling van het gebied door de gemeente 
wordt gezet de betrokken delegatie zal worden geïnformeerd via de voorzitter ad interim Eric 
Goossen. Hiermee hopen we in de toekomst nieuwe onaangename verrassingen te voorkomen. 
 
26 mei: rondleidingen op de Waterschans 
Op zaterdag 26 mei vindt een soort ‘open dag’ op de Waterschans plaats. Het zou een rondleiding 
worden. ‘s Ochtends voor de gemeenteraad en ‘s middag voor ‘tout’ Bergen op Zoom. Over de 
Waterschans. Om burgers, maar vooral de raad, duidelijk te maken dat het oudste vestingwerk van 
Bergen op Zoom niet verloren mag gaan. Een dozijn raadsleden, niet van alle Bergse raadsfracties 
overigens, laat zich onder een partytent door Eric Goossen, Ad van Loon, Ans van de Berg en David 
Ross van de werkgroep bijpraten. Maar wat alleen voorlichting geven zou zijn, werd een heuse 
brainstormsessie. 
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Ontwikkelingen behoud industrieel erfgoed in Bergen op Zoom 
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 is de restauratie afgerond en is de 
Watertoren weer in volle glorie te bewonderen.  
 

      
 
 
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.  
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Foto links: Melkfabriek Hollandia (Bruinevisstraat, jaren ’60). 
Foto rechts: Artist impression van De Melkfabriek. 

Bedrijfsverzamelgebouw De Melkfabriek gaat twintig beginnende ondernemers in de paramedische 
sfeer huisvesten. Op 1 maart 2012 zijn er alvast zeven beginnen. Het is een beproefd concept: een 
bedrijfsverzamelgebouw in een voormalig industrieel pand. Peter Verswijver deed het eerder bij de 
loodsen van Van Egeraat die hij omtoverde tot Interium. Als het een beetje meezit, strijken er straks 
twintig kleine ondernemers neer in het pand waarin eerst melkfabriek Hollandia en later moskee Ulu 
gevestigd was. Het gaat om bedrijven in de para medische sfeer. “Je kunt daarbij denken aan 
acupunctuur, schoonheidssalon, fitnesscentrum, pedicure en fysiotherapie”, zegt Verswijver. “Met 
name starters willen we een steuntje in de rug geven door hen goed te faciliteren.” De verbouwing is 
nu in volle gang, maar op 1 maart moet het kant en klaar zijn. Dan beginnen er voorlopig zeven 
bedrijfjes. Volgens de bedrijfsfolder van De Melkfabriek, zoals het gebouw gaat heten, is het pand een 
fraai voorbeeld van architectuur en nijverheid uit de jaren waarin de fabriek werd opgericht. 
Authentieke details, zoals stalen ramen, tegelwerken en trappen worden behouden. De bedrijfsruimten 
variëren in omvang van zo’n 12 tot 25 vierkante meter, verdeeld over begane grond en eerste 
verdieping. Daarnaast zijn er gezamenlijke ruimtes zoals vergaderzalen en receptie. 
 

   
De entree van De Melkfabriek 
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In januari 2012 kopen Eddy Eddai en Emmy van Gils De Hemel van Ad van Hooijdonk. Ze baten al 
enige jaren het restaurant Poncin aan de Steenbergsestraat uit. Ze huren dat pand echter en willen 
graag een ‘eigen stek’ dat ook wat groter is dan Poncin. De Hemel biedt uitkomst. Met respect voor 
het industriële verleden van het gebouw (Drukkerij P. Harte 1903-1973) knappen ze het gebouw op en 
transformeren ze het in Restaurant De Hemel dat op 4 juli 2012 open gaat. Ze zetten daarmee de 
horecageschiedenis van De Hemel voort die in 1979 is begonnen. 
 

   
 
 
 

De verbouwing is in volle gang: 9 maart en 4 april 2012 

 

  
 

Sinds 4 juli is De Hemel een sfeervol en smaakvol restaurant. 
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In december 2012 worden we opgeschrikt door het faillissement van Gieterij Bruijs 
(Wouwsestraatweg 66). Op 11 december is het faillissement door de Rechtbank in Breda 
uitgesproken. Daarmee verliezen 17 mensen hun baan. En Bergen op Zoom verliest een van de laatste 
twee gieterijen van de stad. Gemcast aan Buitenvest 60 is nu de laatste gieterij van de stad. 
Gieterij Bruijs is in 1948 door de grootvader van de huidige directeur, Ard-Jan Bruijs, opgericht. 
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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 2012 is samengewerkt met: 

1. Architectuur Platform Bergen op Zoom  
2. Auteurs Bergen op Weg: Alex Beets, Marius Broos, John Roovers (adviseur) 
3. Bert de Dooij 
4. Cultuur Historische Organisaties gemeente Bergen op Zoom 
5. De Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom 
6. Eindredactie Bergen op Weg: Irene van Kemenade, Johanna Jacobs 
7. Firma C.J. van Dort 
8. Fotogroep Nadir (m.n. Evelyne Dierikx en Pim Nuijten) 
9. Gebri 
10. Gemeente Bergen op Zoom – afdeling Cultuur en Toerisme 
11. Hans Smeenk (Aannemersbedrijf Cauwenborgh) 
12. Henk van Westenbrugge (Van Mechelen Lifting Gear) 
13. Kees de Mooij Fiets en Fitness 
14. Kunstbalie 
15. LEADER Noord-Midden Zeeland - Plaatselijke Groep Midden- en Noord-Zeeland 
16. LEADER Wijde Biesbosch en Brabantse Delta - Plaatselijke Groep West-Brabant 
17. Louis van Mechelen 
18. Markiezenhof Historisch Centrum (m.n. Saskia van Bavel, Mireille Franken, Yolande 

Kortlever, Claartje Rijkers)   
19. Overnieuw Communicatie (Rick van Geel en Rob Snepvangers) 
20. Prins Bernhard Cultuurfonds – Noord-Brabant 
21. Provincie Noord-Brabant 
22. Provincie Zeeland 
23. Rick Dierikx 
24. Rotary Bergen op Zoom Centrum 
25. Sportvisserij H. Hoogerwerf 
26. Stichting Behoud Weervisserij 
27. Stichting Bezichtiging Monumenten 
28. Stichting BOEi 
29. Stichting Samenwerkingsverband Praktijkopleiding Bouw 
30. Stichting tanteLouise-Vivensis 
31. Tom van Eekelen 
32. Kempen Betonboringen (Hoogerheide) 
33. VVV De Brabantse Wal 
34. Werkgroep Kunsten in de Monumenten 
35. Wim Lambrechts 
36. 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. 
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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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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 fors gestegen ten opzichte van 2011, het aantal pagina’s per bezoeker 
is gehalveerd naar ruim vier pagina’s per bezoeker. De verklaring hiervoor moet haast wel liggen aan 
de toenemende content op de website. Het aantal hits bedraagt in 2012 63. 806 ( 2011: 47.807 stuks 
(2010: 34.486 stuks, 2009: 27.747 stuks). De eerlijkheid gebiedt wel te zeggen dat na de zomer van 
2012 de website niet geactualiseerd is geweest. 
 
Website statistieken     

Maand 
Unieke 

bezoekers 
Aantal 

bezoeken 

Aantal 
bekeken 
pagina's 

Aantal 
pagina's 

per bezoeker 
Januari 2012 214 397 3102 7,8 
Februari 2012 176 308 3024 9,8 
Maart 2012 178 341 1369 4,0 
April 2012 203 355 1169 3,3 
Mei 2012 240 434 1371 3,2 
Juni 2012 247 429 1302 3,0 
Juli 2012 144 286 580 2,0 
Augustus 2012 195 395 872 2,2 
September 2012 208 331 604 1,8 
Oktober 2012 159 286 913 3,2 
November 2012 166 283 1027 3,6 
December 2012 48 104 726 7,0 
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 2013 
 
Categorie Activiteit Realisatie 
a. Het inventariseren en documenteren 

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

Archief Machinefabriek en IJzergieterij P.J. 
van Mechelen aanwezig bij Van Mechelen 
Lifting Gear in Halsteren 
In samenwerking met MHC 
Inventarisatie door Cees Boerhout 
 
MHC heeft SIEB gevraagd foto’s van Beckers te 
beoordelen en te benoemen. 
Inventarisatie door Cees Boerhout 

2013 
 
 
 
 
 
 
2013 

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: Alex Beets, Marius 
Broos, John Roovers (adviseur) 

November 2014 
 
 
November 2015 
 
 
 
 

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

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, Cees 
Boerhout, Willem Heijbroek 

December 2013 
 
 
 
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 
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 
 
 
 
Vanaf 2011 
 
 
 
Vanaf 2011 
 

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 

 



 
 

39 

Bijlage 
Overzicht mediaplaatsingen  
 
Nr Datum Medium Artikel 
1 8 jan 2012 BoZ Bode ‘Geld voor herstel monumenten’ 
2 Jan 2012 Hofnieuws Vermelding en foto gebrandschilderde ramen van de Holland, in bruikleen 

van M. van der Steen/SIEB (p. 3) 
3 8 feb 2012 BN/DeStem F. Imandt: ‘Kleine bedrijven in De Melkfabriek’ en ‘Van briketten via melk 

en islamitisch gebedshuis naar verzamelgebouw’(p. 22/23) 
4 15 feb 2012 Groot Bergen op Zoom S. Franken: ‘Het begon met een maquette om dan ’n discussie te beginnen’ 

(p. 2/3) 
5 24 feb 2012 BN/DeStem A. Goddrie: ‘Schildering Weijts voor sloop behoed’ (p. 21 vp) 
6 25 feb 2012 BN/DeStem ‘Genoeg geld om schildering van Weijts te redden’ (p. 30) 
7 Feb 2012 Hofnieuws Vermelding + foto over gebrandschilderde ramen De Holland  
8 Feb 2012 Bundel LEADER 

Brabantse Delta en 
Wijde Biesbosch 

Behoud van de weervisserij (p. 12/13) 

9 15 mrt 2012 BN/DeStem R. Zorn: ‘En nu zagen…’ (p. 21 vp) 
10 21 apr 2012 Gids Kunst- en 

cultuuraanbod BoZ 
Lesprogramma Me zijn in de weer! (p. 80) 

11 25 apr 2012 Special ‘Zien & Doen’ 
van VVV’s Zeeland 
(Zuid-Beveland en 
Tholen) en Brabantse 
Wal ism De Bode 

E. Hellemons: ‘Weervisserij hoort bij de Brabantse Wal en de Oosterschelde 
– Eeuwenoud, maar uitstervend fenomeen’ (p. 20/21) 

12 6 mei 2012 www.jaarvanhetwater.nl Vaartochten naar de weervisserij 
13 6 en 7 mei 

2012 
www.pzc.nl en PZC Varen naar ansjovisvissers 

14 7 mei 2012  www.visserijnieuws.nl Varen naar ansjovisvissers 
15 8 mei 2012 www.bndestem.nl en 

BN/DeStem 
M. Molenaars: ‘Stichting Behoud Weervisserij vaart toeristen tot aan 
fuikgat van de weer’ (p. 21 vp) 

16 11 mei 2012 BN/DeStem M. Molenaars: ‘Lespakket weervissen voor jeugd’ (p. 23) 
17 13 mei 2012 BoZ Bode Me zijn in de weer (p. 14) 
18 14 mei 2012 BN/DeStem M. Molenaars: ‘Ansjovis trotseert de koude’ (p. 13 vp) 

M. Molenaars: ‘Dit is toch te mooi om verloren te laten gaan’ (p. 14/15)  
19 14 mei 2012 www.rabobank.nl/  

lokalebanken/markiezaat 
Vaartochten naar de weervisserij   

 16 mei 2012 Groot Bergen op Zoom Vaartochten naar de weervisserij  (vp) 
20 22 mei 2012 VARA Radio 1 DeGids.fm; Jan Peels - Triple A in Bergen op Zoom: asperges, aardbeien en 

ansjovis, met medewerking van Paul Asselbergs 
21 23 mei 2012 StadsMag ed. Proefmei Vaartochten naar de weervisserij (p. 23) 
22 25 mei 2012 BN/DeStem J. van de Kasteele: ‘De strijd om De Waterschans gaat door’ (p. 26/27) 
23 29 mei 2012 BN/DeStem J. Lazeroms: ‘Brainstormen op de Waterschans’ (p. 21 vp) 
24 29 mei 2012 www.sportvisserij  

belangen.nl 
Excursie weervisserij 

25 30 mei 2012 Uw regio – Brabantse 
Wal editie juni 

Advertentie/poster Open Dagen De Zeeland (p. 2) 

26 5 juni 2012 BN/DeStem A. ’t Hart: ‘Redden weervisserij gaat door’ (vp + p. 17 vp) 
27 6 juni 2012 Groot Bergen op Zoom Ansjovis proefpunt bij Zeeverkenners (p. 6) 
28 6 juni 2012 NCRV Radio 5 Plein 5 – 3e deel van het drieluik over de 3 AAA’s mbt Proefmei: Ansjovis, 

interview met Ferd Quik van Stichting Proefmei 
29 8 juni 2012 Visserijnieuws J. de Ronde: ´Sponsortocht naar ansjovisvissers´ (p. 10) 
30 19 juni 2012 BN/DeStem J. van de Kasteele: ‘Verbouwing van De Zeeland begint nu pas echt’  

(p. 18/19) 
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Nr Datum Medium Artikel 
31 23 juni 2012 BN/DeStem J. van de Kasteele: ‘De Zeeland van de toekomst’ (p. 23) 
32 25 juni 2012 BN/DeStem C. Hagenaars: ‘Eigenlijk zonde dat hier super in komt’ (p. 15) 
33 29 juni 2012 PZC O. van der Vleuten: ‘Ansjovis’ (p. 2) 
34 1 juli 2012 BoZ Bode Open dagen de Zeeland – Expositie fotogroep Nadir succesvol (p. 6) 
35 3 juli 2012 BN/DeStem J. van de Kasteele: ‘Compleet met uitleg´ (p. 18; van bergse bodem) 
36 10 juli 2012 BN/DeStem J. van de Kasteele: ‘Foto voor foto bekijken´ (p. 18; van bergse bodem) 
37 15 juli 2012 BoZ Bode Fotocollectie P.J. van Mechelen NV overhandigd (p. 8) 
38 17 juli 2012 BN/DeStem J. van de Kasteele: ‘De oer-Bergse Glymesfiets´ (p. 18; van bergse bodem) 
39 31 juli 2012 BN/DeStem J. van de Kasteele: ‘Gedempte Haven onder water’ (p. 17 vp) 
40 1 aug 2012 BN/DeStem M. Molenaars: ‘Graf van de Roock doet flink stof opwaaien’ (p. 18) 
41 9 aug 2012 BN/DeStem J. van de Kasteele: ‘In de ban van De Kat’ (p. 18) 
42 28 aug 2012 BN/DeStem C. Hagenaars: ‘Van Drinckeboer tot ’t Slik’ (p. 22; van bergse bodem) 
43 30 aug 2012 Boek ‘Visserij op 

Zeeuwse grond – 5 jaar 
Blauwe Revolutie’ 

4.7 Weervisserij als toeristische attractie (p. 154/155)  
Uitgave Provincie Zeeland (augustus 2012) 

44 Sept 2012 Visaktua (nr 5) ‘Ambachtelijke en eeuwenoude weervisserij in de kijker - ansjovis uit de 
Oosterschelde’ (p. 28-32) 

45 26 sept 2012 BN/DeStem M. Molenaars: ‘Hard werken, maar we liggen helemaal op koers’  
(p. 26/27) 

46 Okt 2012 Beeldschrift (Fotobond 
afdeling Brabant West) 

B. van Gastel: ‘Fotogroep Nadir met een neus voor bijzondere locaties’(p.5) 
(Open dagen De Zeeland) 

47 2 okt 2012 StadsMag I. van Schaik: ‘Fris en gedestilleerd van de familie Becht’ (p. 50/51) 
48 9 okt 2012 BN/DeStem ‘Aanleg weer is ware kunst’ (p. 22) 
49 22 okt 2012 VIS Special 5 E. Ketelslagers: ‘Ansjovis uit de Oosterschelde’ (p. 38-40) 
50 28 nov 2012 BN/DeStem R. Zorn: ‘Twee gegadigden kantoorpand RNR (p. 23) 
51 6 dec 2012 BN/DeStem R. Zorn: ‘Weer 3 vangt meditatieve momenten’ 
52 11 dec 2012 BN/DeStem F. Imandt: ‘Feesten in den vreemde’ (p. 22; van bergse bodem) 
 
Overzicht lezingen/presentaties 2012 
Nr Datum Wie Onderwerp Gelegenheid 
1 16 jan 2012 Marc Vroege bedrijvigheid en industrie School voor Geschiedenis, les 6 
2 4 apr 2012 Marc Industrieel erfgoed: lezing  en 

wandeling (door SBM) 
Bijeenkomst van Koperen Passer Club 
Trajectum 

3 18 apr 2012 Gijs Weervisserij Studiedag Stichting Bezichtiging Monumenten 
4 18 apr 2012 Toon Industrieel erfgoed wandeling Werkgroep Industrieel Erfgoed Zeeland 
5 24 apr 2012 Willem Industrieel erfgoed – van meekrap 

tot alcohol 
Het Getij Bergen op Zoom, inloophuis voor 
mensen met kanker  

6 19 juni 2012 Marc Industrieel erfgoed: lezing  en 
wandeling  

Studiemiddag van de afdeling 
Vastgoedontwikkeling van AlleeWonen 

7 23 juni en 24 
juni 2012 

Willem Historie suikerindustrie en De 
Zeeland 

Open Dagen De Zeeland 

8 4 juli 2012 Cees Historie IJzergieterij en 
Machinefabriek P.J. van Mechelen 

Overhandiging fotocollectie P.J. van Mechelen 
aan MHC 

9 13 sept 2012 Marc Industrieel erfgoed: lezing  en 
wandeling  

Studiemiddag van de afdeling Wonen 
Roosendaal van AlleeWonen 

10 8 okt 2012 Gerrit Pottenbakkersnijverheid/-industrie School voor geschiedenis module 2A 
11 22 okt 2012 Cees IJzer- en metaalindustrie School voor geschiedenis module 2A 
12 29 okt 2012 Willem Meekrap, suiker en alcohol 

productie 
School voor geschiedenis module 2A 

13 3 dec 2012 Marc Vroege bedrijvigheid en industrie School voor Geschiedenis, les 6 
14 10 dec 2012 Marc Vroege bedrijvigheid en industrie School voor Geschiedenis, les 6 
 
 


