Open brief over de oprichting van de Stichting tot behoud laatste
Vischrookerij

Aan de vrijwilligers van de Stichting tot behoud van Elburger Botters en de leden van
oudheidkundige vereniging Arent thoe Boecop.
In de afgelopen weken is er al veel gezegd en geschreven over de officiële aanvraag die
de nieuwe Stichting tot behoud van de laatste Vischrookerij heeft ingediend om het
gebouw aan de Havenkade (tegenover de botterwerf), waarin voorheen de palingrokerij
van de familie Van Triest was gevestigd, aan te wijzen als gemeentelijk monument.
Via deze open brief informeren wij u graag over onze stappen en de beweegredenen
daarvoor.
Diverse betrokkenen en belanghebbenden hebben gemeend om openlijk hun mening te
ventileren in de publiciteit. Wij kiezen ervoor om deze weg niet te bewandelen.
Om ons doel met de juiste betrokkenen te kunnen realiseren, hebben wij besloten om
een separate stichting op te richten waarin bestuursleden van de Botterstichting en Arent
thoe Boecop zijn verenigd, ondersteund door de landelijke opererende vereniging
Heemschut en Het Cuypersgenootschap. Beide verenigingen streven behoud van erfgoed
na.
De nieuwe stichting heeft als doel de laatste Vischrookerij van Elburg te behouden.
Elburg en de visserij zijn historisch nauw met elkaar verbonden en dit heeft een grote
aantrekkingskracht op toeristen. Daarnaast beschikt Elburg binnen haar havengebied
over een uniek ensemble aan monumenten die verbonden zijn met de
visserijgeschiedenis van Elburg: de Vischpoort, de touwslagerij, de totters, de Botterwerf,
de Peilschaal, de (voormalige) Visafslag, de Asschuur, het Havencafé en de voormalige
rokerij. Dit ensemble heeft Elburg bijzonder en groot gemaakt bij vorige generaties,
maakt Elburg groot binnen de huidige generatie en het is onze verantwoordelijkheid om
dit ensemble ook over te dragen aan en te behouden voor de volgende generaties. Wij
voelen deze verantwoordelijkheid sterk.
Zoals gezegd hebben wij bij het college van B&W een aanvraag ingediend om de rokerij
als gemeentelijk monument aan te wijzen om de kans op behoud te optimaliseren.
We hebben gemerkt en begrijpen ook dat dit initiatief emoties teweegbrengt bij direct
betrokkenen. Ook u als betrokken vrijwilliger of lid zal dit misschien niet onberoerd laten:
u ‘vindt er misschien iets van’ of zal dat nog gaan doen. Het is van belang om te
benadrukken dat wij als Stichting tot behoud van de Elburger Botters en oudheidkundige
vereniging Arent thoe Boecop alleen deze actie hebben ondernomen om bovengenoemd
doel te verwezenlijken, niet om ons te mengen in een (politiek) debat hierover.
In de afgelopen tijd hebben wij geconstateerd dat de verregaande plannen voor de
herontwikkeling van het gebied aan de Havenkade elke cultuurhistorische visie lijkt te
missen met als dieptepunt het beoogde verlies van de rokerij. Wij benadrukken dat wij
op geen enkele manier tegen herontwikkeling zijn, maar dat mag wat ons betreft nooit
ondergeschikt zijn aan de grote cultuurhistorische waarde van het historische
havengebied. Het is volgens ons aan de gemeente om een visie te ontwikkelen waarbij
deze waarde leidend is in de beoordeling van plannen voor herontwikkeling en dat vast te
leggen in een beeldkwaliteitsplan rondom de oude Hanze-haven.
Daarnaast achten wij het van belang om verder te kijken dan ieders persoonlijke belang
en te zoeken naar draagvlak in de samenleving. Wij zijn van mening dat die er is, kijkend

vanuit het perspectief van de eerdergenoemde stichtingen en verenigingen die zich
hebben aangesloten bij dit initiatief. Ook staan wij in nauw contact met diverse experts,
specialisten en deskundigen die onze visie ondersteunen.
De stichting tot behoud van de laatste Vischrookerij maakt zich nu hard voor dit belang
omdat het gebouw er nu nog staat en we in de gelegenheid zijn om het tij te keren. Het
zal niet de eerste keer zijn dat achteraf geconstateerd moet worden dat er een pand met
een enorme cultuurhistorische waarde is verdwenen.
Bijgaand delen wij met u de brief zoals wij die verstuurd hebben naar de gemeenteraad
en het college van B&W.
Wij vertrouwen er op u hiermee op transparante wijze voldoende geïnformeerd te
hebben.
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