
Voormalige zuivelfabriek Ezinge is een cultuurhistorisch
^J object in het Reitdiepgebied
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Voormalige zuivelfabriek Ezinge

EEN BAKEN IN HET GRONINGER LAND

Al van verre is hij zichtbaar in het karakteristieke open landschap

van het Reitdiepdal: de oude schoorsteenpijp van de voormalige

coöperatieve zuivelfabriek Ezinge. Vroeger gold de opvallende schoor-

steenpijp als herkenningsteken voor de inwoners van het dorp Ezinge;

zodra de schoorsteenpijp aan de horizon verscheen, wisten ze hoever

ze nog moesten reizen om thuis te komen. Ondernemer Peter Quist

zet zich in voor het behoud van dit symbool van industrieel erfgoed.

De auteur is kunsthistorica.

Nu is de zuivelfabriek niet meer in bedrijf. In het pand heeft zich een aantal
kleinschalige bedrijfjes gevestigd. De bekendste is bierbrouwerij Quist.
Op ambachtelijke wijze brouwt Peter Quist premium speciaalbieren,
waarvoor natuurlijke grondstoffen uit de omgeving worden gebruikt.
Daarnaast maakt Peter Quist zich sterk voor het behoud van de schoorsteen-
pijp. In dit streven wordt hij gesteund door de Vereniging Dorpsbelangen
Ezinge en de Stichting Industrieel Erfgoed Noord-Nederland.

ZUIVELPRODUCTIE IN HET NOORDEN

Nog niet eens zo heel lang geleden maakten schoorsteenpijpen e
vertrouwd onderdeel uit van vele dorpsgezichten in de noordeli
weidegebieden. Vooral de zuivelindustrie was daarvoor verantwoordel
bijna ieder dorp had zijn eigen zuivelfabriekje, waar op kleine sch
zuivelproducten werden vervaardigd.
De eerste zuivelfabriekjes verschenen aan het einde van de negentier
eeuw. Voordien vond de zuivelverwerking voornamelijk op de boerd
zelf plaats; met de hand werd door de boerinnen boter en kaas verva
digd, bestemd voor de handel. Het belangrijkste afzetproduct, boter, bli
echter vaak van inferieure en wisselende kwaliteit. Daardoor werd
steeds moeilijker om de concurrentie met de Deense boter vol te houd
De oplossing vond men in de zuivelfabriek. Nieuw ontwikkelde techniel
en materialen boden de mogelijkheid om het productieproces te mee
niseren, waardoor een constante kwaliteitvan de boter gegarandeerd 1
worden. In Friesland, te Veenwouden, werd in 1879 de eerste zuivelfabri
Freia, opgericht. Het was het begin van een snel groeiende industrie
heel belangrijk zou worden voorde weidegebieden in heel Nederlat
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Bierbrouwer Peter Quist aan de lopende band
foto: Jur Bosboom

COÖPERATIES

Net als andere landbouwindustrieën ontkwam ook de zuivelindustrie niet
aan de coöperatiedrang van de boeren. De oorzaak lag in de te lage prijs
die zij ontvingen voor de melk. Door met elkaar samen te werken en een
eigen fabriek te stichten, hadden de boeren meer controle over de prijs
en de productie van de zuivelproducten. In 1886 stichtten 23 boeren in
Warga bij Leeuwarden de eerste coöperatieve zuivelfabriek. Na de nodige
startproblemen nam in Friesland het aantal coöperatieve fabrieken sterk
toe om rond 1900 het aantal particuliere fabrieken ver achter zich te
laten. In totaal stonden er 130 zuivelfabrieken in Friesland. Dezelfde
ontwikkelingen vonden op bescheidener schaal plaats in de provincies
Groningen en Drenthe. In Groningen stond rond 1900 een vijftigtal
zuivelfabriekjes, vooral in het Westerkwartier. In Drenthe waren het er
ongeveer honderd.

Zowel in het Westerkwartier als in Drenthe werd in eerste instantie een
groot deel van de zuivelfabriekjes met handkracht aangedreven. Het
oprichten van een stoomzuivelfabriek vroeg namelijk om hoge investe-
ringen die niet iedere boer kon opbrengen. Handkrachtfabriekjes boden

uitkomst omdat slechts kleine investeringen noodzakelijk waren. Door
de beperkte mogelijkheden van deze fabriekjes verdwenen ze na een
aantal jareri van het toneel. De belangrijkste oorzaak was de ontdekking
van het pasteuriseren van melk, een proces waarvoor stoom nodig was.
Behalve boter kwamen ook andere producten op de markt, zoals
consumptiemelk, melkpoeder, yoghurt en andere restproducten.

HERBESTEMMING ZUIVELFABRIEKEN

Na de jaren vijftig liep het aantal zuivelfabrieken in het Noorden steeds
meer terug. De schaalvergroting en concentratie van de zuivelindustrie
maakten veel fabriekjes overbodig. Velen moesten de deuren sluiten,
waarna vaak jaren van leegstand en verwaarlozing volgden. Sommige
hebben een nieuwe bestemming gekregen. De oudste zuivelfabriek,
Freia, is (compleet met het machinepark) in 1991 heropgebouwd in het
Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. Andere fabrieken worden
gebruikt als opslagplaats, zoals de voormalige zuivelfabriek Ons Belang
in het Drentse Wapse. In de voormalige zuivelfabriek De Toekomst in
Rinsumageest is nu een kleine timmerfabriek gevestigd. Dit oude
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Peter Quist brouwt speltbier foto: jur Bosboom
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Excursie in de brouwerij
foto: lur Bosboom

skspand onderscheidt zich van anderen door de hoge architecto-
1e kwaliteit.
:hoorsteenpijpen die ooit bij deze en andere fabriekjes hoorden, zijn
ital afgebroken of vanwege slecht onderhoud steeds een stukje
ir gemaakt. Er werd weinig belang gehecht aan het behoud van de
3rsteenpijpen, die immers een symbool waren voor de vervuilende
itrie. Bij de zuivelfabriek Ezinge staat de schoorsteenpijp echter nog
Js.

DE RONDE VOOR EZINGE

Je zuivelfabriek Ezinge heeft in de jaren zeventig zijn deuren moeten
;n wegens schaalvergroting en reorganisatie. Het pand is vervolgens
cht door een palingkweker, die in het begin van de jaren negentig
1 van het fabriekspand verkocht aan Peter Quist. Deze was al enige
ip zoek naar een geschikte ruimte voor een eigen brouwerij. De
nalige zuivelfabriek voldeed aan de eisen die de brouwer aan het
uw stelde: de ruimtes zijn vrij hoog, de grote ramen aan de noord-
zorgen voor voldoende licht zonder de hinderlijke stralen van de

zon, en ook de landelijke omgeving was een grote wens, voor het zicht-
baar maken van de binding tussen het product en de grondstoffen. Quist
maakt voor de productie van zijn bieren alleen gebruik van natuurlijke
grondstoffen uit de omgeving. Van de buurman koopt hij het graan en
zijn afval wordt door een andere buurman gebruikt als veevoer.

De aantrekkelijke locatie trekt ook meer toeristen, die bij de brouwerij
terechtkunnen voor een Gronings biertje of rondleiding. Vanaf november
heeft Quist een nieuwe bier in zijn assortiment: het zogenoemde Speltbier.
Spelt is een oud graangewas dat bijna geheel was verdwenen. Het is het
meest verwant aan tarwe en daardoor ook geschikt voor het brouwen van
bier. Het voordeel van spelt is dat het goed bestand is tegen allerlei
ziektekiemen, waardoor er geen chemische ziektebestrijders nodig zijn.
Belangstellenden kunnen het gehele proces van groei en gebruik van spelt
volgen, van het akkerland tot bij de brouwer en de bakker die speltbrood
maakt. De productie van het Speltbier illustreert de betrokkenheid van
Quist bij de cultuurhistorische waarde van zijn omgeving.
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De schoorsteen van de fabriek wordt gerestaure
foto: lur Bosbc

RESTAURATIE SCHOORSTEENPIJP

Diezelfde betrokkenheid is te zien in de aandacht die Quist geeft aan het
onderhoud van het fabriekspand, dat voor een groot gedeelte herbouwd
is in de jaren vijftig. Zijn intensieve inspanningen behoeden de fabriek
voor verder verval.
Met de schoorsteenpijp is het slechter gesteld. Deze is ontworpen en ge-
bouwd in de jaren dertig door De Ridder, een van de twee meest bekende
schoorsteenbouwers in Nederland. Begin jaren tachtig moest de kroon
uit voorzorg al worden verwijderd. De kroon, die vaak als versiering
wordt gezien, dient in feite als versteviging. Zonder drastisch ingrijpen
zal de schoorsteenpijp in de toekomst geheel moeten worden afgebroken.
Dan zal de laatste schoorsteenpijp, als industrieel erfgoed ten noorden
van de stad Groningen, uit het zicht verdwijnen. Reden voor Quist en zijn
medestanders om de pijp weer in zijn originele staat terug te willen
brengen; de grote landschappelijke en cultuurhistorische waarde die de
fabriek en de schoorsteenpijp hebben, moet bewaard blijven.

In het voorjaar van 1997 zijn aanvragen verstuurd naar de monument'
commissie van de gemeente Winsum, met het verzoek om de pijp om
monumentenlijst te plaatsten, zodat behoud kan worden gegarandee
Om de benodigde gelden voor de restauratie bijeen te krijgen, worden s
sidieaanvragen gericht aan verschillende bedrijven, fondsen en instanti
Het Anjerfonds heeft al een bijdrage toegezegd. Ook particuliere gif
zijn welkom. Voor een bijdrage is een gironummer geopend (75282
t.n.v. Restauratiefonds Schoorsteenpijp Ezinge).
De eerste stap naar restauratie is al gezet. In juli 1997 is de top (vijf mei
afgebroken. De volgende stap is de wederopbouw van de top naar het vc
beeld van de kroon die er oorspronkelijk op heeft gezeten. Verder moet
schoorsteen opnieuw worden gevoegd en moeten er steunbanden worc
aangelegd. Als alles volgens plan verloopt, zal eind 1998 de restauré
zijn afgerond. De schoorsteenpijp, hét symbool van industrieel erfgo
zal dan nog voor lange tijd een baken vormen in het Reitdieplandsch
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