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Rapportage betreffende de beton schoorsteen van de Elektriciteitscentrale Gelderland

Geachte heer Jan reijenen

Naar aanleiding van ons telefoongesprek geef ik u namens de stichting
Fabrieksschoorstenen ( STIF) een aantekening over de bovenvermelde fabrieksschoorsteen te
Nijmegen.

ALGEMEEN: ( ronde schoorstenen)
In Nederlandzrjn sinds ca. 1860, na de invoering vaÍl de strengpers in de

steenbakkerijen, ruim 10.000 ronde fabrieksschoorstenen gebouwd, door een tweetal grote en
een tiental kleine schoorsteenbouwbedrijven. Het aantal vierkante schoorstenen zal enkele
honderden hebben bedragen.

De kleinere bedrijven betrokken hun radiaalstenen, zoals de schoorsteenstenen
genoemd worden, hooftlzakelijk van de twee grote bedrijven te weten Canoy HerÍkens uit
Venlo en De Ridder uit Den Haag, welke naast de steenfabrieken elk een eigen afdeling
schoorsteenbouw exploiteerden.

Van al deze schoorstenen ztln er in Nederland nog slechts een paÍr honderd over.
Schoorstenen werden gebouwd in diverse hoogtes en uitvoeringen. 'Wanneer 

we selecteren op
toegepaste versieringen in schoorstenen door middel van gekleurd metselwerk of
siermetselwerk, dan blijven er nog een vijftigtal bijzondere exemplaren over.

Bij deze selectie onderscheiden we bijzondere van "normale" schoorstenen. Vy'anneer

wij echter op het gebied van schoorstenen een collectie Nederland willen behouden /
samenstellen dan moet er gekeken worden naar alle representatieve voorbeelden van zowel
bijzondere als standaard vormen, met als extra aandachtspunt: betonnen schoorstenen.



In de ruim vijfentwintigjaar persoonlijk onderzoek waarvan de laatste twintig binnen
het bestaan van de stichting STIF zijn er veel variaties in schoorsteenbouw ontdekt, met elk
hun eigen specifieke kenmerken.

Gaande het bestaan van de stichting en het voortschrijden van de tijd komt het besef
dat in de totale geschiedenis van de schoorsteenbouw, welke grotendeels tot het verleden
behoort, er één aspect is dat nog niet voldoende gedocumenteerd en beschermd is, om in de

toekomst een compleet beeld van de schoorsteenbouw te kunnen blijven latenzien. Namelijk
de schoorstenen van gewapend beton. Deze categorie heeft in het tijdsbeeld van de

industrialisatie slechts een betrekkelijk korte periode deel uitgemaakt van een bouwtechniek
binnen de schoorsteenbouw.

Er z4neen aantal redenen waaxom het gewapend beton dat vanaf begin 1900 in
gebruik begint te komen, (nog) niet veel in de schoorsteenbouw toegepast werd.

Voor het maken van gewapend betonconstructies heeft men een vorm van bekisting
nodig. Dat is voor een betrekkelijk klein bouwwerk als een schoorsteen met wel een grote

hoogte wij lastig te realiseren.

W'aarom zou men een nieuwe techniek gebruiken terwijl de oude met gemetselde

radiaalstenen nog prima voldeed en veel makkelijker en goedkoper uitvoerbaar was.

Het antwoord: men durfde het gebruiksrisico niet aan om dit materiaal vóór de Tweede
'Wereldoorlog op grotere schaal in de schoorsteenbouw toe te passen.

De vroegste grote betonnen fabrieksschoorsteen inNederland werd in 1908 in
Leidschendam in gebruik genomen, mogelijk de eerste inNederland. De schoorsteen werd
gebouwd voor de centrale van de Zuid-Hollandsche Electrische Spoorweg Maatschapprj. De
schoorsteen was 63 meter hoog en werd gebouwd door de Hollandsche Beton Maatschappij.
Het was een der vroegste werken van dit in 1902 opgerichte bedrijf. De bouw werd
uitgevoerd met behulp van prefab-bekledingsplaten, die tevens als bekisting dienden. De
binnendiameter van de schoorsteen was 250 cm. De dilÍe van de betonwand van de
schoorsteen varieerde, met aan de voet 37 cmdikte tot boven in de top 7 cm dikte.

Langzaamkwam het besef dat gewapend beton het voordeel had dat het een relatief
licht materiaal was, vergeleken met massieve stenen schoorstenen. En, dat een gemetselde

schoorsteen vanwege de druk op de stenen tot maximaal rond de 100 meter hoogte
gerealiseerd kon worden. Met beton, met een veel dunnere wanddikte, zijn grotere hoogtes
realiseerbaar.

Om deze reden komt het gebruik van beton vanaf de jaren dertig steeds vaker voor bij
bedrijfstakken die grote en hoge schoorstenen nodig hebben zoals de chemische industrie en

de steeds groter wordende elektriciteitscentrales. Het totale aantal gebouwde
betonschoorstenen wordt geschat op rond de 400; het aantal dat nu nog resteert, zal
vermoedelijk niet meer dan 50 bedragen, zijnde ViYo van het totale aattal schoorstenen dat er
ooit in Nederland stond.

Het behouden van een aantal betonnen schoorstenen zou zeer wenselijk zijn om dit
fenomeen voor de toekomst in een paar plaatsen in Nederland aanschouwelijk te kunnen



maken en houden. De stichting fabrieksschoorstenen pleit dan ook voor het behoud van een

aantal betonnen exemplaren.

De schoorsteen van de Elektriciteitscentrale Gelderland van Nijmegen zou heel goed
passen in dit beeld als een van de laatste grote betonexemplaren ooit gebouwd. Volgens onze
gegevens stamt het Nijmeegse exemplaar uit 1981 en heeft ze een hoogte van ï64 meter.

Nijmegen heeft volgens onze inventarisatie minimaal 67 gemetselde schoorstenen
gekend waarvan de schoorsteen van Dobbelman als monument is behouden. Ook kent
Nijmegen een bijzonder ensemble van vier gelijke schoorstenen gebouwd tussen 1954 en
1959 bij de Katholieke universiteit.

In Nederland zijn voor zover bekend slecht twee ander betonexemplaren als industrieel
monument behouden.

Te Krommenie van de Forbo fabrieken uit 1968 met een hoogte van 50 meter.

Te Utrecht van de voormalige Pegus centrale uit 1956-1919 met een hoogte van 148
meter.

De schoorsteen van Nijmegen met een hoogte van 164 meter zou het totaaloverzicht
voor Nederland compleet kunnen maken. En dan gelijk het hoogste monument van
Nederland??
Een ander argument voor behoud is natuurlijk het markante beeld dat de schoorsteen
voor de skyline van de stad vormt op een plek die al vanaf de jaren dertig gebruikt is
voor de opwekking van elektriciteit.

Wanneer een nadere toelichting van de genoemde gegevens wenselijk is, kan de

sti chting F abrieks schoortenen daar behulp zaam bri zl1n.

STIF


