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Santpoort-Noord # Dat doet Hol-
leman graag want restaureren is een
specialisatie van het bedrijf. Restau-
reren is duur, vaak zo duur dat het
niet lonend is. Zeker niet in het ge-
val van een schoorsteen waar je geen
nieuwe bestemming aan kunt geven
oftewel die je niet kunt verhuren.
Toch heeft Holleman korting op de
prijs van de restauratiewerkzaam-
heden gegeven om het project rond
te krijgen.

Stadsherstel is de partner in deze.
Die vroeg en kreeg subsidie van de
gemeente Haarlemmermeer, waar

de schoorsteen staat, en regelde via
andere kanalen geld om de restaura-
tie te betalen.

De 25 meter hoge schoorsteen is
een bijzonder object, samen met het
ketelhuis. Ze staan in het glastuin-
bouwgebied van Rijsenhout. Begin
vorige eeuw werden er zeker twee-
honderd gebouwd, die inmiddels
vrijwel allemaal zijn verdwenen.

Glastuinbouw
Bijzonder is dat dit de eerstgebouw-
de van al die schoorstenen is. De
Aalsmeerse weduwe G. Maarse-van
Oorde vestigde in 1929 met haar
zoons Klaas en Willem haar glas-
tuinbouwbedrijf hier. In het ketel-
huis werd stoom gemaakt om de
bloemenkassen te verwarmen. De
schoorsteen diende uiteraard om de
verbrandingsgassen de lucht in te
sturen. Vanwege nieuwe productie-
processen wordt de schoorsteen al
sinds 1967 niet meer gebruikt. Het
glastuinbouwbedrijf Maarse stopte
er in 2002 mee. Sindsdien stortten
de verlaten kassen langzaam maar
zeker in. Door de ligging vlak bij
Schiphol mochten er tot nu toe geen
woningen worden gebouwd.

Voor dit bouwplan werd een uit-
zondering gemaakt, maar daar

moesten Holleman en Stadsherstel
wel moeite voor doen. De Raad van
State keurde na een jarenlange pro-
cedure in 2020 het bouwplan goed.

De 25 meter hoge schoorsteen en
het ketelhuis, beide gemeentelijk
monument, krijgen een centrale
plaats in een nieuwbouwhofje aan
de Bennebroekerweg in Rijsenhout.

Stadsherstel heeft uitgezocht dat
schoorsteenbouwer De Ridder de
schoorsteen aan de Bennebroeker-
weg heeft gebouwd. Het bedrijf be-
staat nog steeds. De originele bak-
stenen die het bedrijf begin vorige
eeuw liet maken, zijn bij de restau-
ratie ook gebruikt. Ook is dezelfde
speciesoort van toen gebruikt voor
de voegen.

De schoorsteen is nu klaar, na de
bouwvak wordt aan het ketelhuis
begonnen. Een klus die vermoede-
lijk vier maanden gaat duren. De ke-
tels zijn al verwijderd. Een van de
deksels krijgt weer een plek in het
ketelhuis. De oorspronkelijke vide
in de vloer van de begane grond
wordt teruggebracht, waardoor de
kelder weer daglicht krijgt. Stads-
herstel gaat het ketelhuis verhuren
als kantoren. De restauratie van de schoorsteen.
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Impressie van het bouwplan.

Een kolfje naar de hand
van aannemersbedrijf
Holleman uit Santpoort-
Noord: woningen bou-
wen en tegelijkertijd een
historische schoorsteen
met ketelhuis uit 1929
restaureren.
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Hier staan de vervallen kassen nog om schoorsteen en ketelhuis heen.

""Restaureren is
een specialisatie
van het bedrijf
uit Santpoort-

Noord

Luchtfoto, waarschijnlijk in de jaren dertig gemaakt.


