
Bergen op Zoom
donderdag 4 februari 2021 bndestem.nl  e-mail: redactie.bergen@bndestem.nl

RNR-pand oogt straks
weer als nieuw 
Bert de Dooij kocht in 2015 het zwaar
onderkomen RNR-pand in Bergen op Zoom.
Sinds die tijd is hij er aan het werk, indien 
nodig met hulp van specialisten. 
Langzaam keert de oude glorie terug. 
In 2023 moet het klaar zijn. 
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Bijna 30.000 euro schade, vooral veel afvalbakken vernield 

Vuurwerkschade piekt als
vanouds in Bergen op Zoom
De schade door vuurwerk tij-
dens de afgelopen jaarwisseling
kost de gemeente Bergen op
Zoom bijna 30.000 euro. Het
vuurwerkverbod dat vanwege
corona landelijk van kracht was
heeft wat dat betreft geen enkel
verschil gemaakt. 

Jan van de Kasteele
Bergen op Zoom

,,We komen gemiddeld elk jaar op
30.000 euro uit”, zegt woordvoer-
der Erwin Stander. 

Bergen op Zoom heeft de afgelo-
pen weken de balans van de jaar-
wisseling opgemaakt. Tegen de ver-
wachting in is de schade niet afge-
nomen. En dat komt volgens de
Bergse zegsman vooral omdat in de

weken voor de jaarwisseling veel
vuurwerk is afgestoken. Vooral af-
valbakken moesten het daarbij ont-
gelden, weet hij. 

,,Precies gezegd gaat het om
29.260 euro. Daarvan gaat het in
Bergen op Zoom om 17.000 euro
schade alleen al aan die afvalbak-
ken. En in Halsteren nog eens om
3500 euro.” 

De gemeente laat afvalbakken
rond de jaarwisseling zelf zoveel
mogelijk van straat halen. En de on-
dergrondse containers gaan in die-
zelfde periode ook dicht.

Jammer
,,In feite is dan blijkbaar het leed al
geschied”, constateert Stander.
,,We kunnen moeilijk die afvalbak-
ken al weken voor de jaarwisseling

van straat halen. Het is jammer dat
dit elk jaar weer gebeurt, het is echt
niet zo dat het geld bij de gemeente
tegen de plinten klotst”, verwijst
hij naar de belabberde financiële si-
tuatie van de stad.

Om vuurwerkschade te beper-
ken, heeft de gemeente er eind vo-
rig jaar zelfs nog een voorlichtings-
campagne tegenaan gegooid. ,,We

hebben via social media en de scho-
len proberen duidelijk te maken
wat vuurwerkschade ons als ge-
meente jaarlijks kost. Om jongeren
daarvan bewust te maken.”

Speelplaatsen
Niet alleen afvalbakken moesten
het ontgelden. ,,We praten bijvoor-
beeld ook nog over zo’n 4500 euro
aan schade aan de rubberen onder-
grond van speelplaatsen.” Want als
daar vuurwerk wordt afgestoken
gaat het rubber eraan; dat materiaal
is daar niet tegen bestand. Ook was
er schade aan straatnaamborden en
verkeersborden.

De schade aan bushokjes, jaar-
lijks een terugkerend gegeven in de
stad, is niet meegerekend bij het
schadebedrag van de gemeente.

Daar draait een bedrijf voor buiten-
reclame voor op. 

De schadestaat zoals de ge-
meente nu heeft gemaakt, loopt
over de periode van 1 december
2020 tot 6 januari van dit jaar. Daar-
bij is niet uitgesplitst hoeveel
schade er al was voor de feitelijke
jaarwisseling. 

Vuurwerkvrije stad
Bergen op Zoom heeft uitgespro-
ken de komende jaren langzaam
toe te willen werken naar een vuur-
werkvrije stad, naar Rotterdams
voorbeeld.

In hoeverre de cijfers, zoals ze nu
zijn, dit proces beïnvloeden, dat kan
woordvoerder Stander op dit mo-
ment niet aangeven. ,,Dat is een las-
tige”, constateert hij. 

We kunnen moeilijk
afvalbakken al weken
van tevoren van  de
straat halen
– Erwin Stander, woordvoerder
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Originele bouwtekening
uitgangspunt bij herstel RNR

Jan van de Kasteele
Bergen op Zoom 

D
e radio staat snoeihard.
Dat is buiten al te horen.
Binnen is het donker.
Een bouwlamp geeft
wat licht. Ergens moet

hier Bert de Dooij zijn. Na enig ge-
roep duikt hij op van achter een
muurtje. Dit is de trotse eigenaar van
het pand dat vrijwel elke Bergenaar
kent. Dit is industrieel erfgoed, het
voormalige kantoorpand van ijzer-
gieterij Rogier Nerincx Richter. 

Prominent stond decennialang de
naam ervan op het dak. Voor ieder-
een te zien. Voor ondernemer De
Dooij is de restauratie van dit ge-
bouw een droom die hij dag voor dag
steeds meer laat uitkomen. Deze
plek, dit pand waar hij zo’n beetje z’n
levenswerk van maakt. ,,Het is mijn
kindje.”

Omdat hij als liefhebber van dit
soort panden het verval niet kon aan-
zien, kocht hij het gebouw in 2015 om
er in eigen beheer een plek van te
maken waar weer gewerkt kan wor-
den. Een kantoor met zelfs een be-
perkte dienstwoning. Want daarover
is hij sinds vorig jaar met de ge-
meente in de slag. ,,Dat verruimt de
gebruiksmogelijkheden.” Uitgangs-
punt bij alles is de originele bouwte-
kening van 1900. Veel van het werk
doet de Bergenaar zelf, als het echt
niet anders kan schakelt hij specialis-
ten in. 

Graffiti
Een korte rondwandeling met De
Dooij maakt duidelijk dat er veel
werk is verzet. ,,Kijk”, wijst hij op de
gevel aan de kant van de Wattweg.
,,Die zat vol met graffiti, ik ben we-
ken bezig geweest om die weg te krij-
gen, steentje voor steentje. Het pand
ziet er nu al heel anders uit, met die
mooie rode stenen.”

Als in maart de voeger komt, knapt
die buitenkant nog meer op. En komt
de glorie van weleer terug. ,,Een vrij
uitzicht op de voorgevel, dat is mijn
bedoeling.” Ook gaat hij de tuin in-
richten, de grond schoonmaken.

Rogier Nerincx Richter. De laatste
ijzergieterij die de stad kende. Opge-
richt eind negentiende eeuw. Het op-
vallende kantoorpand kwam er in
1900. Dat, en een klein stukje van de
oorspronkelijke machinefabriek, is
nu het enige dat er nog staat en her-
innert aan weleer. Het bedrijf ging in
de jaren negentig van de vorige eeuw
op de fles. De eigenaar zag er geen
heil meer in, de werknemers, zo’n
veertig nog op dat moment, namen
het over. Maar ook uiteindelijk moes-
ten zij buigen. Op 4 mei 1999 werd
het faillissement uitgesproken.

De opstallen bleven nog geruime
tijd erna staan, maar verloederden
steeds verder. Omdat de situatie te
gevaarlijk werd – er werd regelmatig
brand gesticht – eiste de gemeente
sloop. En dat gebeurde in 2002, alleen
het kantoorpand ontsprong die dans.
Het gemeentelijke monument kwam
met de grond van de gieterij in han-
den van een projectontwikkelaar. En
dat was het.

De Stichting Industrieel Erfgoed,
inmiddels opgegaan in de Geschied-
kundige Kring van Bergen op Zoom,

zorgde er in 2011 voor dat het verval-
len pand een nieuw dak kreeg, om
complete instorting te voorkomen. In
die deplorabele staat durfde De Dooij
het in 2015 toch te kopen. En sinds-
dien is er geen week voorbij gegaan
zonder dat hij er heeft gewerkt.

Afgelopen tijd is vooral de con-
structie van binnen verstevigd, onder
meer door de plaatsing van stalen
balken, een verdiepingsvloer, zijn
dakpannen en kozijnen en zinkwerk
vervangen, maar ook zijn oorspron-
kelijke stijlelementen teruggeplaatst.

In september
komt de naam
Rogier Nerincx
Richter terug
op het dak
—Bert de Dooij

Sinds vijf jaar is Bert de Dooij bijna dagelijks te vinden in de voormalige ijzergieterij
Rogier Nerincx Richter. Hij is het kantoorpand in oude luister aan het herstellen.
Met hulp ook van de Bond Heemschut, die een financiële bijdrage levert. 
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▲ Bert de Dooij doet
zoveel mogelijk zelf.
Hier is hij samen met
zijn vrouw binnen aan
het werk. FOTO PETER VAN

TRIJEN/PIX4PROFS

▲ Het pand werd ontsierd door graffiti. ARCHIEFFOTO BN DESTEM/ROBERT VAN DEN BERGE

Zijn plan nu: Begin 2023 klaar zijn.
,,De jaren gaan tellen”, zegt de bijna
69-jarige eigenaar met een grote lach.

Dit jaar wil hij doorpakken. ,,In
september komt de naam Rogier Ne-
rincx Richter terug op het dak. Dat
wordt een feestelijk moment.” 

Voor het herstel van die lichtre-
clame en het gebouw kreeg hij van de
gemeente subsidie. Geld kreeg hij
onlangs ook van Erfgoedvereniging
Bond Heemschut. Die mag jaarlijks
10.000 euro verdelen uit een nalaten-
schap. Een soort van bonus voor par-
ticuliere eigenaren van gemeente-
lijke monumenten. Die moeten zich
veelal zelf bedruipen. ,,Het is een
soort wedstrijd, waarbij je je plan
moet presenteren.” De Dooij kreeg
2000 euro.

Dagboek
De Dooij is zo begaan met zijn RNR-
pand dat hij sinds dag 1 een dagboek
bijhoudt. Daarin noteert hij alles wat
hij doet. ,,Zelfs wat voor het weer het
is schrijf ik op. En wie er allemaal
langs zijn gekomen.” Want vooral als
het goed weer is wandelen er al snel
mensen binnen om eens naar de vor-
deringen te kijken. Dat vind ik hart-
stikke leuk, want ik vertel er graag
over. ’s Avonds thuis kijk ik voldaan
op de dag terug. Zo van: dat en dat
heb ik vandaag allemaal kunnen
doen.”


