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KOMENDE
ACTIVITEITEN
18/9 Bezoek aan
Manifestatie VVIA te
Lichtervelde (België)
Introductie
Als je deze nieuwsbrief niet wilt
ontvangen, laat dat dan even
weten. Deze nieuwsbrief mag je
zelf ook verder verspreiden.

In het kort.
Het eerste half jaar van de stichting
was gewijd aan naamsbekendheid.
We hebben overal aangeklopt, bij
zowat alle fracties in de gemeente
zijn we geweest en we hebben
onze plannen ontvouwd. De
stichting heeft contact gelegd
met de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed, met BOEI, de
Monumentenwacht Noord Brabant,
Brabants Industrieel Erfgoed, het
Nationaal Restauratiefonds, de
Federatie
Industrieel
Erfgoed
Nederland en Erfgoed Brabant.
We hebben de eerste contacten
gelegd met het Oisterwijkse
bedrijfsleven, en in samenwerking
met de heemkundekring De Kleine
Meijerij is op woensdag 16 juni een
succesvolle manifestatie gegeven
in de Tiliander.
Inmiddels heeft de stichting een
restauratieplan opgesteld, waarbij
na de eerste fase (het conserveren van de stoommachine en de
veiligheidsaspecten
voor
de
vrijwilligers waarborgen) de tweede
fase gelijktijdig met het 800 jaar
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bestaan van onze gemeente kan
worden
opgeleverd.
In 2012 moet de stoommachine
dan visueel in oude luister zijn
hersteld en kan door elektrische
aandrijving worden voortbewogen.
Voordat we zover zijn, zal nog wat
werk moeten worden verzet. In
september verwachten we de
intentie-verklaring
van
de
gemeente, waarin zij de stichting
de wettelijke basis geeft om aan de
machine te sleutelen. Hierover zijn
we in gesprek met wethouder K.
Rijnen, die de KVL in zijn
portefeuille heeft. Met dit document
in de hand kunnen we aankloppen
voor de eerste subsidies en €
174.000
vergaren,
om
ons
gestelde doel in 2012 te realiseren.
Op 18 september is de stichting
uitgenodigd voor de VlaamsNederlandse
Ontmoetingsdag
voor industriële Archeologie in
Lichtevelde, België en op 4 oktober
krijgen we bezoek van de
directie
van
het
Nationaal
Restauratiefonds uit Hoevelaken.
Jan van Leest

Bedanken van de twee sprekers
(Peter Nijhof en Jan Reijnen)
tijdens de manifestatie van 16 juni.
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Bijeenkomst vrijwilligers
Op zaterdag 10 juli kwamen de
vrijwilligers bij elkaar in het gebouw
van de heemkundekring aan de
Spoorlaan.
Samen
met
de
bestuursleden van de stichting
waren zij uitgenodigd voor de
presentatie van het restauratieplan. De afgelopen tijd was door
het zgn. kernteam onder leiding
van Egbert Brinks hard gewerkt
aan het restauratieplan voor de
KVL-stoommachine.
Deze
zaterdag
was
bedoeld
om
feedback te krijgen en de mening
aan te horen over dit plan.
Aan de hand van een presentatie
gaf Egbert toelichting op het plan
en hierbij was voldoende ruimte
om te reageren. Hiervan werd door
de aanwezigen, onder het genot
van een kopje koffie, druk gebruik
gemaakt.
Het restauratieplan beschrijft de
volgende onderdelen:
-Korte termijnacties: hierin is
beschreven hoe de veiligheid van
de vrijwilligers te waarborgen en de
machine en het gebouw te
conserveren om verdere teruggang tegen te gaan.
-Middellange termijn acties: dit
behandelt herstel van de stoommachine en de binnenzijde van het
gebouw.
-Lange termijnacties: hierbij gaat
het om de herstelde machine en
het gebouw in werkende staat te
houden en periodiek de machine te
kunnen laten draaien.
Tijdens het doornemen van het
plan werd er druk gediscussieerd
over alles wat aan bod kwam
variërend over aspecten als
“Wanneer kunnen we met conservering beginnen”, en “Hoe krijgen

we de juiste vakkennis en
vaardigheden beschikbaar”. Het
was de aanwezigen wel duidelijk
dat we voor een gigantische klus
staan, het plan bevestigde dat
overduidelijk, maar de gekozen
aanpak werd door eenieder
ondersteund.
Het restauratieplan is inmiddels als
onderdeel van het Beheerplan door
de
Stichting
aan
het
gemeentebestuur van Oisterwijk
aangeboden.
Gerard Willems

Status van de restauratie
Tot begin juli hebben we als
vrijwilligers om de zaterdag op het
KVL-terrein
allerlei
werkzaamheden kunnen uitvoeren t.b.v.
de
restauratie
van
de
stoommachine. Met de aannemer
konden we in goed overleg, tussen
de bouwactiviteiten door, bij de
stoommachine. Verder hebben we
met
toestemming
van
de
gemeente uit de KVL-fabriek
diverse
bruikbare
goederen
kunnen redden.
Toen begonnen zich donkere
wolken boven onze activiteiten
samen te pakken. Als eerste
werden de resultaten bekend van
een tweede asbest onderzoek. Ik
zal u de details besparen maar het
resultaat was dat de kelder onder
de
stoommachine
voortaan
verboden gebied werd en dat in de
machinekamer
geen
werkzaamheden meer verricht mochten
worden. Eerst moeten de met
asbest verontreinigde plekken en
materialen gesaneerd worden.
Hierdoor werden de activiteiten
aan de stoommachine tot 0
teruggebracht.
De activiteiten van de vrijwilligers
concentreerden zich toen meer op
het redden van bruikbare zaken uit
de fabriek en de opslag en
conservering van de tijdens de
restauratie van het ketelhuis
vrijgekomen Economisers. De
gemeente stelde een opslagruimte
ter beschikking elders op het
complex. De vrijwilligers waren nog
maar net aan deze nieuwe situatie
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gewend of de gemeente besloot
om veiligheidsreden het totale
complex af te sluiten en tot
verboden gebied te verklaren.
Alleen de bouwplaats, onder
supervisie van de aannemer, is
nog toegankelijk.
Ondanks het feit dat de asbestsanering gestart is, is er voor de
vrijwilligers een vervelende situatie
ontstaan van onmachtig wachten.
Gelukkig zijn de vooruitzichten
goed maar dan nog duurt het een
maand alvorens deze werkzaamheden klaar zullen zijn.
Hopelijk tast deze wachttijd niet de
motivatie van de vrijwilligers aan.
Wordt vervolgd…….

machinegebouw
worden
momenteel slechte delen van
enkele muren hersteld en men is
gestart met het herstellen van de
kozijnen.

De Economisers staan nu nog in
weer en wind, hopelijk komt er snel
een onderkomen.

Gerard Willems

Afsluiting KVL complex
De gemeente heeft besloten het
gehele KVL terrein af te sluiten
voor onbevoegden. Het is nu niet
veilig rond te lopen op het terrein.
Er zijn extra hekken om gebouwen
heen gezet om er voor te zorgen
dat er niemand meer in de
onveilige gebouwen kan komen.
De gemeente bekijkt nu hoe ze
verder moeten. Het bouwterrein
rondom het machinegebouw is niet
afgesloten, daar zijn alle onveilige
situaties al in kaart gebracht en de
nodige maatregelen getroffen. Als
de aannemer klaar is dan is dat het
eerste gebouw op het KVL
complex wat helemaal veilig is en
een nieuwe (tijdelijke) functie kan
krijgen. Dat is wel nodig, want als
het leeg blijft staan zal het weer
snel in verval geraken.

Renovatie machinegebouw
en ketelhuis
Aannemer van de Ven heeft de
afgelopen tijd het ketelhuis al bijna
helemaal voorzien van een nieuw
dak, alle slechte muren zijn
afgebroken en voor een groot deel
al weer opgemetseld. Het gedeelte
waar de economiser in stond is
helemaal gesloopt en er is gestart
met
de
wederopbouw.
De
economiser is verwijderd (zie ook
de foto´s op de site). Van het
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Asbestsanering
machinegebouw
De aannemer start met de asbestsanering van het machinegebouw
inclusief de kelder. Als dat klaar is
kunnen de werkdagen op zaterdag
weer opgestart worden.

Komende periode
Komende
maanden
is
de
aannemer nog druk bezig om de
buitenkant van het machinegebouw en het ketelhuis verder te
renoveren. Men denkt nog steeds
voor kerst klaar te zijn. Na
oplevering kunnen de muren,
kozijnen en daken er weer jaren
tegen aan. Ondertussen gaan de
vrijwilligers
starten
met
het
vergaren van financiële middelen
om alle geplande werkzaamheden
ook daadwerkelijk uit te kunnen
voeren.
De groep vrijwilligers die mee
helpen groeit nog steeds. We
kunnen
echter
nog
steeds
vrijwilligers gebruiken.
Afmelden voor deze nieuwsbrief?
Mail info@kvl-stoommachine.nl.
Bas de Witte

