WAARDERINGSCRITERIA
Silhoueteffect

SUBCRITERIA
silhouetwaarde

OMSCHRIJVING PARAMETERS
Bijzondere, beeldbepalende betekenis van het object voor het aanzien van
zijn omgeving, wijk, stad/dorp of streek
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Ligging

ensemblewaarde

bijzondere betekenis van het object wegens de hoogwaardige kwaliteit van
de bebouwing in relatie tot de historisch-ruimtelijke context
betekenis van het object als essentieel (cultuurhistorisch, functioneel en/of
architectuurhistorisch en visueel) onderdeel van een complex
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Markante ligging
bijzondere betekenis van het object wegens de wijze van
verkaveling/inrichting/voorzieningen
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representativiteit

bijzonder belang van het object voor de geschiedenis van de architectuur
en/of bouwtechniek en/of het oeuvre van een bouwmeester, architect
ingenieur of kunstenaar
belang van het object wegens de hoogwaardige esthetische kwaliteiten van
het ontwerp
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materiaalgebruik en ornamentiek

belang van het object wegens het bijzondere materiaalgebruik, de
ornamentiek en/of monumentale kunst
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gaafheid/herkenbaarheid

belang van het object wegens de materiële, technische, constructieve en/of
architectonische gaafheid en/of herkenbaarheid
belang van het object/complex wegens absolute zeldzaamheid in
architectuurhistorisch, bouwtechnisch, typologisch of functioneel opzicht
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belang van het object als bijzondere uitdrukking van (een) culturele,
sociaaleconomische, bestuurlijke/beleidsmatige, geestelijke, geografische,
landschappelijke, historisch-ruimtelijke, technische en/of typologische
ontwikkeling(en)
belang van het object wegens innovatieve waarde of pionierskarakter
belang van het object wegens bijzondere herinneringswaarde
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belang van het object als nog goed herkenbare uitdrukking van de
oorspronkelijke of een belangrijke historische functie
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authenticiteit
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TOELICHTING
Het ketelhuis en met name de schoorstenen hebben een
beeldbepalend silhouet
De bebouwing is geen onderdeel van een historische
stedebouwkundige structuur
Het ketelhuis en de schoorstenen maken deel uit van een
complex. De overige objecten zijn momenteel niet aangewezen
als monument
Markant gelegen aan rivier de Roode Vaart
Geen bijzondere betekenis wegens de wijze van verkaveling, het
wegenpatroon of de waterlopen
De schoorstenen dateren uit 1946 en 1947 en zijn thans de
enige overgebleven tweelingschoorstenen in Nederland
Het ketelhuis is opgetrokken in baksteen en voorzien van een
betonnen cassette dakvloer. De gevels zijn symmetrisch
verdeeld met gemetselde lisenen waartussen een stalen raam
met roedeverdeling is aangebracht.
In de gevels van het ketelhuis zijn diverse sierelementen
verwerkt, zoals gemetselde lisenen en tandlijsten. De
schoorstenen hebben een hoogte van 50 meter, deels
dubbelwandig en vervaardigd met ronde stenen
Het ketelhuis verkeert in goede staat. De schoorstenen verkeren
in een redelijke staat.
Lokaal zeldzaam. In Zevenbergen hebben veel suikerfabrieken
gestaan, de meeste zijn echter gesloopt. De schoorstenen
dateren uit 1946 en 1947. Zijn de enige overgebleven
tweelingschoorstenen in Nederland en dus landelijk zeldzaam

Als onderdeel van de geschiedenis en ontwikkeling van de
suikerindustrie in Zevenbergen

Geen innovatieve waarde
Geeft de lange historie van de suikerindustrie in Zevenbergen
weer
Schoorstenen refereren naar de oorspronkelijke industriele
functie hiervan

