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STABROEK - De schoorsteen van de voormalige Picolo conservenfabriek is zaterdagmiddag
gecontroleerd tot ontploffing gebracht. Aanvankelijk wilde men de schouw in elkaar laten
klappen. Later deze week werd beslist ze naar een kant te laten vallen, en zo geschiedde ook.
Klik door en luister naar het geluidsfragment van de ontploffing.
Om de schoorsteen in elkaar te laten klappen, was er blijkbaar toch niet voldoende ruimte.
Daarom werd beslist de schoorsteen te laten neervallen op een berg puin. Het puin moest de
val van de schoorsteen 'breken'.
Voor de ontploffing werden de nodige veiligheidsmaatregelen genomen. De nabijgelegen
supermarkt werd gedurende een uur volledig ontruimd en ook de bewoners van de
appartementen naast de supermarkt moesten hun woning tijdelijk verlaten. Daarnaast werd
ook het Laageind even afgesloten voor alle verkeer.

Er was zo'n drie kilo dynamiet nodig om de dertig meter hoge schoorsteen tot ontploffing te
brengen.
Voor Stabroek komt met de sloop van de Picolofabriek een einde aan een geschiedenis van
meer dan honderd jaar. Heel wat inwoners verdienden de kost in de conservenfabriek of
konden er in de zomer een centje bijverdienen.
Zo herinnert Marleen zich nog goed hoe bij haar thuis de kopjes van een hoop penen werden
gehaald. 'Die kopjes moesten goed bijgehouden worden, want die werden ook gewogen toen
de penen terug gebracht werden zodat men kon controleren dat er geen penen weg waren',
vertelt ze.
Tijdens de oorlog zouden er rond de schoorsteen van Picolo paarden verstopt geweest zijn,
zodat de Duitse bezetters deze niet konden opeisen.
Een andere Stabroekenaar vertelde dan weer hoe hij als jonge gast met zijn vrienden voor dag
en dauw spinazie bij de boer ging plukken. 'De boer bracht zijn spinazie dan al om zeven uur
's morgens naar de fabriek. Door de dauw in de spinaziebladeren woog die wat zwaarder en
kreeg de boer wat meer centen.'
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