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Het belang van

industrieel
erfgoed
in Noord-Brabant

TEKST EN FOTO’S: MELANIE E. RIJKERS/ARTSTUDIO23 (TENZIJ ANDERS VERMELD)

DE NOG RESTERENDE FABRIEKEN EN BEDRIJVENTERREINEN VORMEN EEN
FYSIEKE HERINNERING AAN HET INDUSTRIËLE VERLEDEN VAN BRABANT
EN VERTEGENWOORDIGEN EEN GROTE CULTUURHISTORISCHE WAARDE.
VANAF CIRCA 1860 WERDEN OVERAL IN BRABANT NIEUWE BEDRIJVEN EN
BEDRIJFSTAKKEN GEVESTIGD DIE EEN BELANGRIJKE ROL SPEELDEN VOOR DE
ONTWIKKELING VAN BRABANT. VEEL BRABANTSE PLAATSEN GROEIDEN UIT TOT
GROTE STEDEN. TILBURG EN HELMOND DANKZIJ DE TEXTIELINDUSTRIE EN
EINDHOVEN WERD GROOT DANKZIJ DE GLOEILAMPENFABRIEKEN VAN PHILIPS.

Leerfabrieken
Brabant kende nog een bloeiende industrie:
de leerlooierij. Voor het looien van leer was
vroeger veel stromend, niet-ijzerhoudend
water nodig. Daarnaast was er veeteelt en
bos in de buurt nodig voor de grondstoffen;
runder- en schapenhuiden en eikenschors
als plantaardige looistof. In 1815 waren er
250 looierijen in de provincie, Brabant was

daarmee de belangrijkste leerproducent van
het land. Veel van deze looierijen waren
lokale eenmansbedrijfjes. Vanaf circa 1850
ontstonden concentraties van looierijen rond
Breda (Dongen, Oosterhout), rond Tilburg
(Tilburg, Oisterwijk, Gilze), in de Langstraat
(Waalwijk en Loon op Zand met als handelscentrum Den Bosch) en rond Eindhoven.

Leerfabriek Dongen
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Leerfabriek Oisterwijk

Leerfabriek Oisterwijk

Modern hergebruik i.p.v. slopen

Van leerfabriek
tot hotspot
Interessante links:
leerfabriekkvl.nl
www.erfgoedbrabant.nl
www.spoorzone013.nl

Honderd jaar later zijn in 1950 van de 163 looierijen in
Nederland er 124 in Brabant gevestigd. In de decennia daarna
krimpt het aantal leerfabrieken in hoog tempo: in 1986 zijn
er nog 40 over. In 2006 waren er in heel Nederland nog maar
een paar leerfabrieken actief, waarvan in elk geval twee in
Brabant: Rompa Leder in Rijen en Ecco in Dongen.

Behoud erfgoed
Door veranderende productieprocessen, het wereldhandelsverkeer, de komst van de E.E.G. en lagelonenlanden, verdween
een groot aantal traditionele bedrijven. Op een fabrieksterrein
stonden vaak nog meer historisch interessante objecten zoals
fabrieksschoorstenen, ketelhuizen (denk aan de succesvol verbouwde en herontwikkelde Oranjeboom bierbrouwerij in Breda),
opslagloodsen en kantoorgebouwen.

www.monumentenhuisbrabant.nl
Het Monumentenhuis legt de nadruk bij industrieel
erfgoed op de periode 1860-1965; de periode waarin
Brabant een belangrijke industriële betekenis had.

www.Artstudio23.com
Organiseert fotografie workshops in diverse oude
(leer)fabrieken in Brabant.
Opgeven s.v.p. via de website.

In Tilburg heeft men van de immense Spoorzone een bloeiend
cultureel gebied weten te maken, hier werkten in de hoogtijdagen in 1920 wel 1300 arbeiders. In West-Brabant lag de
nadruk op suiker met 7 suikerfabrieken. Sommige fabrikanten
lieten woningen voor hun eigen werknemers bouwen, zoals
Batadorp bij Best en Philipsdorp in Eindhoven. Omdat deze
arbeiderswijken rechtstreeks verbonden zijn met het industriële
verleden, worden ze ook tot het industrieel erfgoed gerekend.
In Breda is de wijk Belcrum uitgegroeid tot hippe hotspot, maar
van het bijbehorende industrieel erfgoed is niet veel meer over.

Leerfabriek Dongen

Leerfabriek Oisterwijk

De Machinefabriek BREDA
bron: Stadsarchief Breda

De Machinefabriek Breda, voorheen Backer & Rueb (1861) kreeg
nationale bekendheid door de bouw van stoomketels en stoomlocomotieven. De fabriek was enkele tientallen jaren een belangrijke
leverancier van stoomlocomotieven aan de Nederlandse stoomtrambedrijven. In 1929 werd op een groot terrein in de Belcrumpolder
de ketelmakerij en de pijpenbuigerij met lasserij ondergebracht.
De fabriek lag gunstig aan spoor- en waterweg. In 1956 verrezen
meer bedrijfshallen, kantoorruimten en een bedrijfsschool. Vanaf
1971 vonden meerdere fusies plaats, die niet konden voorkomen
dat in 1993 ‘De Machinefabriek Breda’ failliet werd verklaard.

Modern hergebruik i.p.v. slopen
Machinefabriek Breda

bron: Stadsarchief Breda (fotografie: Johan van Gurp)

De fabriekshal in 2010 als achtergrond voor een ludieke fotosessie
voor Simavi/VN’s 5e Millenniumdoel, ‘STOP Maternal mortality’.

