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Stiel is een vrijwilligersorganisatie die streeft naar het behoud en hergebruik van monumenten van bedrijf en techniek in Leiden en de regio. 
Dat zijn niet alleen fabrieken, maar ook winkels, pakhuizen, bollenschuren, bruggen, trafozuilen en andere zaken die verwijzen naar ons 

werkend verleden. Hergebruik van gebouwen heeft de voorkeur boven sloop. Ook bedrijfsarchieven hebben onze aandacht. 
 

 

Nieuwsbrief mei 2018 

 

L.S. 

 

Niek Bavelaar, die bij veel evenementen foto’s maakt, ook voor 

diverse organisaties zoals Stiel, heeft een zeer verdiende 

onderscheiding ontvangen in de Orde van Oranje-Nassau. 

Gefeliciteerd! 

 

Kantoorschip Groenewegen 

 

Het plan om het kantoorschip van Groenewegen dat 

voorheen aan de Nieuwe Rijn lag en behoort tot het 

Industrieel Erfgoed, te verplaatsen naar de wal bij de 

Zeevaartschool is afgewezen. De vrijwilligers daar willen 

het opknappen als een nuttig kunstproject. Stiel heeft dat aan 

de orde gesteld in de Erfgoedkoepel waar de ambtenaar tot 

mijn verbazing antwoordde: voor deze ligplaats is een 

omgevingsvergunning nodig en die verleen ik niet !!  

 

Toekomst Stiel 

 

Op het ogenblik heeft Stiel in het bestuur een kleine 

bezetting, de website wordt nog steeds geraadpleegd en 

door ons lidmaatschap van de Federatie Industrieel 

Erfgoed Nederland (FIEN) komen er vragen om 

gegevens en informatie per email en via Facebook. (https://www.facebook.com/stielleiden/).  

Het is zoeken naar een nieuwe start met gelijkgestemden of een stichting die de website en de 

informatievoorziening willen overnemen. Dertig jaar artikelen uit het tijdschrift Stielz en uit 

de digitale map mogen niet verloren gaan. 

Het bezoeken van bijzondere panden in Leiden is overgenomen door de Stichting Erfgoedcafé 

zodat dit met inbreng van Stiel wordt voortgezet. www.erfgoedcafeleiden.nl.  

Ook is er contact met de Stichting Historische Publicaties Holland-Rijnland.  

www.rijnlandgeschiedenis.nl.   

 

De postbus 4021 is kortgeleden opgezegd, postadres als boven. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Joop J.Gijsman, penningmeester Stiel  

 

 

 

Aan- of afmelden via: secretaris@stiel-leiden.nl  
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