
Het doel van de Stichting is geformuleerd als: 

Het behouden van het Erfgoed van “De Vries Robbé” te Gorinchem, zoals dit is 

opgebouwd tot aan het faillissement van het bedrijf. De stichting streeft daarbij zoveel 

mogelijk naar het behouden van de ensemblewaarde door het behoud in brede context 

van historische, architectonische, landschappelijke, (sociaal-) economische, culturele en 

regionale waarden. 

Beleidsplan op hoofdlijnen en ondernomen activiteiten 

Deze doelstellingen zijn uitgewerkt in een actueel beleidsplan met als hoofdlijnen: 

- Behoud van het materiele en immateriële erfgoed door het opbouwen van een 

collectie, bestaande uit voorwerpen, producten, documenten, nog bestaande delen 

van de bedrijfsuitrusting en persoonlijke bezittingen en herinneringen van 

voormalige werknemers van De Vries Robbé. Deze collectie wordt toegankelijk 

gemaakt voor het publiek en voor studie van de historie en ontstaansgeschiedenis 

van het bedrijf door middel van tentoonstellingen, lezingen, publicaties in 

vaktijdschriften over industrieel erfgoed. Door giften en nalatenschappen uit kringen 

van voormalige werknemers en hun nabestaande is reeds een aanzet voor deze 

collectie gerealiseerd. De Stichting streeft naar samenwerking met andere Gorcumse 

historische verenigingen, waaronder in ieder geval de Vereniging Oud Gorcum en het 

Gorcums Museum. Het behoud van het materiele erfgoed is gerealiseerd in het 

behoud en erkennen als Rijksmonument van Rotonde en Schaftlokaal met inbegrip 

van de zes bijbehorende betonnen lantaarnpalen. De Stichting heeft in de afgelopen 

jaren plannen uitgewerkt voor de integrale herinrichting van het Linge II Zuid gebied 

met het erfgoed van De Vries Robbé als drager. De werktitel van dit project was Een 

Parel onder het Stof vandaan. 

- Opbouwen van een historisch besef en erkenning van de industrieel-historische en 

sociaaleconomische en sociaal-culturele waarden van het De Vries Robbé-concern, 

haar producten, bedrijfsprocessen en bedrijfscultuur zoals deze zich hebben 

ontwikkeld vanaf het begin van het bedrijf tot aan het faillissement. Een en ander is 

in de afgelopen 2 jaar uitgewerkt in een aantal standaard presentaties en 

documenten.  

- Realiseren van een kennisplatform voor innovatie en duurzame ontwikkeling als 

uitwerking van het gedachtengoed van De Vries Robbé als toonaangevend innovatief 

bedrijf met betrekking tot duurzaamheid en kwalitatief hoogstaande producten, 

diensten en concepten, toe te passen in een select aantal nichemarkten en 

ingenieursdisciplines. Een en ander is uitgewerkt door het formuleren van 

voorstellen voor innovaties, in mobiliteit, onderwijs en ruimtelijke ordening. Met 

name te noemen projecten zijn: De Vries Robbé  Tunnel Tracé (een nieuwe tunnel 

als Oost-West stedelijke hoofdinfrastructuur onder de Linge), het Twizzy project 

(elektrisch vervoer op maat voor de binnenstad), het Station Noord (een 

multifunctioneel overstappunt op de kruising A15 met het Merwedekanaal), een 

spoortunnel ter hoogte van het Stadhuisplein, een hbo instelling voor Smart 



Technology en Composieten en een Corona Bestendige Stoel voor herinrichting van 

theaters, scholen en vergelijkbare intensieve gebruiksruimten.  

- Uitwerken van een fysieke locatie voor het behoud van het De Vries Robbé erfgoed 

op het oorspronkelijke bedrijfsterrein Linge II Zuid. Dit initiatief is een uitwerking van 

eerdere plannen onder de titel: Van Puist tot Parel dat in september 2020 aan de 

gemeente is gepresenteerd. De Stichting heeft vervolgens in samenspraak met 

diverse betrokkenen, studenten en belangstellenden het plan verder uitgewerkt. Het 

is de bedoeling in fasen te komen tot een invlechten van het erfgoed in de historie 

van de binnenstad, het beschermd stadsgezicht van de vestingwallen, de 

molenbiotoop, de aansluiting op de Lingeoevers als natuurwaarde en 

groenvoorziening, toeristische aansluiting op de regio en het Unesco Werelderfgoed 

van de Nieuwe Hollandsche Waterlinie. Op 10 maart 2021 is het plan in een 

Livestream vanuit Peeriscoop gepresenteerd. Het plan is in Gorcum zeer positief 

ontvangen. Diverse partijen hebben zich gemeld als geïnteresseerde voor deelname 

en nadere uitwerking op het gebied van cultuur, onderwijs, industrieel erfgoed, 

recreatie, horeca en toerisme. Ook van buiten de stad is er belangstelling vanuit 

behoudsorganisaties als BOEI, Federatie Industrieel Erfgoed Nederland en de 

Waterdriehoek van de Provincie Zuid-Holland. 

- Opbouw van een netwerk van sympathisanten en pleitbezorgers voor het behoud 

van industrieel erfgoed in Gorcum en dat van De Vries Robbé in het bijzonder als 

culturele en maatschappelijke waarden. In de huidige tijdgeest staan monetaire 

verdienmodellen centraal in een afweging van wat wenselijk, haalbaar, betaalbaar en 

maatschappelijk aanvaardbaar is. Dergelijke besluitvormingsprocessen roemen 

democratische participatie en betrokkenheid van burgers. 

 

In de praktijk blijkt kaalslag van voormalige fabrieksterreinen en private 

projectontwikkeling de overhand te krijgen: de locatie Linge II Zuid is geheel 

verpauperd en wordt gekenschetst als een ‘Puist’ die weer tot ‘Parel’ kan worden 

teruggebracht. Reeds eerder liet een Gorcumse wethouder weten dat er sprake is 

van een ‘Vrijstaat’ op Linge II Zuid waar elke overheidsregie over verloren was 

gegaan. Een bezoek aan de locatie spreekt voor zich voor degenen die zich willen 

oriënteren op de huidige staat. Helaas is dit beeld niet uniek: ook de locatie van de 

De Vries Robbé vestiging van Betondak in Arkel is verloren gegaan ten gunste van een 

projectmatige herinrichting. Het gebied Linge II Zuid staat in de actuele politieke 

discussie onder druk van woningbouw en invlechten in wat een grootschalig project 

Lingeoevers moet worden als een van de Vleugels van de stad. 

De Stichting neemt daarom deel aan het maatschappelijke debat over het 

veiligstellen van industrieel erfgoed over welke waarden en keuzes aan de orde 

zouden moeten komen. De Stichting ziet het opstellen van een Nota van 

Uitgangspunten door de gemeente Gorcum en het Rijks Vastgoed Bedrijf medio 

September 2021 als een eenmalige en laatste kans het erfgoed van De Vries Robbé 

als Parel van het Stof te ontdoen. De Stichting zoekt daartoe samenwerking met 

andere organisaties en groeperingen die het Gorcumse industrieel erfgoed als 

zodanig willen herwaarderen. 



 

Bestuurssamenstelling 

 

Het bestuur van de Stichting bestaat momenteel uit: 

- J. A. Stoop, voorzitter 

- E. Milders, penningmeester 

- W.M.J. Mol, secretaris 

- E. Dansen, lid 

- C. van der Roest, lid 

Het bestuur laat zich incidenteel om niet bijstaan door een aantal adviseurs, deskundig op 

het gebied van financiën, juridische zaken, erfgoed en publiciteit. 

Financiële aspecten 

De Stichting heeft momenteel al haar inspanningen in tijd en kennis gericht op het bewust 

worden en veiligstellen van de waarden van het De Vries Robbé erfgoed in materiele en 

immateriële zin.  

De leden van het bestuur verrichten werkzaamheden op grond van vrijwilligheid zonder 

enige vorm van vergoeding of compensatie. De financiële inspanningen zijn daarom 

momenteel nihil. Het is niet uitgesloten dat de Stichting in de toekomst enige financiële 

middelen zal bezitten, maar een risicodragende participatie in welke activiteit dan ook is niet 

de bedoeling. 

De Stichting heeft dientengevolge geen activa en passiva, noch een staat van inkomsten en 

uitgaven. 


