
Kantoor – Directiewoning 

Rijksmonument Noordzeedijk 115  

Bouwjaar 1918 Kantoor en 1920 direktiewoning 

Gebouwd in opdracht van de Coöperatieve Beetwortel-Suikerfabriek Dinteloord (CBSD) 

 

 

 

 

 

 

Na de 2e wereldoorlog  1947 werd het kantoorgebouw het centrum van de Verenigde 

Coöperatieve Suiker fabrieken V.C.S. te weten de Coöperatieve fabrieken Dinteloord,  

Roosendaal en Zevenbergen. 

 

 

Sinds 1966 is het monumentale gebouw in zijn geheel bij  Suiker Unie in gebruik als 

kantoor/vergaderruimte. 

  



 

De historische bestuurszaal 

 
Op bovenstaande foto legt de fabrieksdirectie rechts verantwoording af aan het 

Coöperatiebestuur ( links aan de ronde tafel). Het bestuur uit een gekozen vertegenwoordigers 

van de bietentelers die  aandelen in de Coöperatieve fabriek bezaten. 

Op onderstaande foto is de bestuurszaal in gebruik bij gelegenheid van een jubileum bijkomst 

van de Heemkundige Kring Stampersgat. Aan de glas in loodramen is de Jugenstil bouwstijl te 

herkennen. 

 



  

 

 

 

 

Op bovenstaande foto is de bestuurszaal in gebruik voor de oprichtingsbijeenkomst van de 

Verenigde Coöperatieve Suikerfabrieken  V.C.S. 1947. 

 



 Middenvoor met vrouw bestuursvoorzitter J.M. van Bommel van Vloten. Op de bovenste rij 

uiterst rechts de toenmalig  fabrieksdirecteur van “de Dinteloord L.P. van Malland. 

 

 

Op deze foto is te zien dat  de grote ronde tafel  naar de zolder van het pand is verhuist 

omdat men toen de bestuurszaal als grote kantoor ruimte in gebruik had.  Ongeveer 40 jaar 

later is de bestuurszaal in zijn oude glorie hersteld. 

 

 Vader en Zoon Vlekke. 

Links;  Vader Jan F. Vlekke was directeur van de Beetwortelsuikerfabriek “de Gastelse”  te 

Stampersgat en de Beetwortelsuikerfabriek “Sint Antoine” te Oud en Nieuw Gastel.  Stond 

bekend als een groots sociaal werkgever. 

Rechts ;  Zoon Pieter A. F. Vlekke.   Eerste Directeur en bouwer, in 1908, van de 

Coöperatieve Suikerfabriek “de Dinteloord”.  



 

Links: Jacob Marinus Kakebeeke. Nestor van het comité van oprichting der Coöperatie en 

vriend van J.F Vlekke. 

Rechts: Izaäc Pieter van der Weele. Bestuurslid van 1912 tot 1934. Secretaris vanaf 1922 tot 

1934. 

 

Links:  J.D. Biert-Dane Bestuurslid 1918- 1919 Rechts:  J.J. Timmers bestuurslid 1911-1918.   



  

J.M. van Bommel van Vloten:  Bestuursvoorzitter van de Coöperatieve Suikerfabriek en 

Raffinaderij “Dinteloord”. 

 



 



De monumentale schouw , in Jugenstil, met daarin de bronzen oorkonde die door het 

bestuur werd aangeboden  aan de Directeur Dr. P.F. Vlekke bij gelegenheid van het 2e 

lustrum 30 oktober 1918. 

 

Beeld van de bestuurszaal met op de achtergrond een dorps tafereel uit Zeeuws Vlaanderen         

“Het ringsteken te paard”. Onderaan  van links naar rechts de bronzen borstbeelden 2 maal 

P.A.F. Vlekke de eerste directeur en oprichter J.M. Kakebeeke. 



 

 

 

Bovenste foto: Op de trappen van het Kantoorpand  tijd voor een rookpauze van het 

kantoorpersoneel. Jaren 70. 



Onder : De achterzijde van de Directiewoning . 

 

Luchtfoto’s van de Coöperatieve suikerfabriek Dinteloord. Met daarop het kantoorpand in 

verhouding tot het complex goed zichtbaar.  

Boven:  1948 V.C.S. Dinteloord.      Onder: 1979 Suiker Unie Dinteloord   



 

Foto van 2008 gemaakt ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van de fabriek met zicht 

vanaf de kalkoven op het monumentale kantoorpand met daarvoor (in rood) het nieuwe 

Centrale Kantoor van Suiker Unie. 

Jan van Meer 


