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Geertruidenberg, 5 augustus 2013 

 

 

 

Uitnodiging Energiearrangement 
 

 

Stichting Brabants Industrieel Erfgoed nodigt u graag uit voor een dagexcursie die zij op  

donderdag 26 september 2013 in samenwerking met de Dongecentrale en VVV 

Geertruidenberg organiseert. Een energiek dagprogramma met een uniek bezoek aan de 

rijksmonumentale Dongecentrale en een stadswandeling door Geertruidenberg. 

 

 

Het programma ziet er als volgt uit: 

 

9.30 uur  Ontvangst met koffie/thee in Grand Café ’t Bergsch Backhuys met een 

inleiding over de ontwikkeling van de electriciteitsvoorziening in Brabant door 

Cor Knoop, oud-medewerker van de Dongecentrale. 

 Grand Café ‘t Bergsch Backhuys, Markt 7, 4931 BR Geertruidenberg. 

www.bergschbackhuys.nl. Er is gratis parkeergelegenheid in de parkeervakken 

op en aan de Markt.  

 

10.30 uur Exclusieve rondleiding in de Dongecentrale onder leiding van de heer Knoop, 

getiteld “Op zoek naar een nieuwe functie voor historische Bergse grond”.  

 Dongecentrale, Centraleweg 16, 4931 NB Geertruidenberg. Er is gratis 

parkeergelegenheid op het terrein van de centrale. Vervoer van ’t Bergsch 

Backhuys naar de Dongecentrale geschiedt op eigen gelegenheid.  

 

12.15 uur Uitgebreide lunch in ‘t Bergsch Backhuys.  

 

13.30 uur Stadswandeling onder leiding van een ervaren gids door het historische 

vestingstadje Geertruidenberg.  

 

16.00 uur Einde programma. 

  

  

De kosten voor dit arrangement bedragen € 29,50 per persoon. 

Dit bedrag kan worden overgemaakt op bankrekeningnr. 10.38.08.396 t.n.v.  

Stichting Brabants Industrieel Erfgoed o.v.v. “Energie-arrangement 2013”. 

Graag opgave van deelname met vermelding van het aantal personen via het e-mailadres: 

brabantsindustrieelerfgoed@gmail.com.  
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Geertruidenberg  

Over het verleden van Hollands oudste stad Geertruidenberg valt veel te vertellen. De 

monumenten en de verdedigingswerken, waarlangs de gids u rondleidt, geven daar alle 

aanleiding toe. Het grote, eeuwenoude marktplein, omzoomd door een dubbele rij leilinden en 

vele historische panden laat u de sfeer proeven van het handelscentrum dat Geertruidenberg in 

de late middeleeuwen was. Bolwerken, ravelijnen en grachten verhalen over de latere rol als 

grensvesting tussen Holland en Brabant. 
 

 

 

 

 

Dongecentrale 

De Dongecentrale was de eerste provinciale elektriciteitscentrale van de PNEM, en is 

gebouwd in 1919. Het was de eerste grote centrale die een ruim gebied (Brabant) bediende. 

Daarmee heeft de Dongecentrale een belangrijke rol gespeeld in het toegankelijk maken van 

elektriciteit voor de hele provincie Noord-Brabant. De Dongecentrale is een groot complex. 

Het opvallendste gebouw is de centrale zelf, die ook goed zichtbaar is vanuit de historische 

kern van het nabijgelegen Geertruidenberg. De Dongecentrale bestaat uit de voormalige 

centrale, het filtergebouw, een kantoorcomplex en zeven bedrijfswoningen. De Centrale en 

het filtergebouw zijn rijksmonument. 
 

 

  


