De Lange Jan of de chemische
fabriek

"De Sjeem"
De vele bedrijfsschoorstenen in Cuijk zijn al lang verleden tijd.
Alleen de oudere Cuijkenaren kennen ze nog allemaal.
De schoorstenen van de firma Manders in de St. Annastraat, van de
firma Regouin aan de Grotestraat, van de melkfabriek St. Maarten en van de
Boerenbond in de Smidstraat.
Ook de schoorsteen van de chemische fabriek in de Veldweg is voor hen niet
onbekend, al moet men deze foto wel even goed bekijken.
De chemische fabriek, in de Cuijkse volksmond ook wel "De Sjeem" genoemd,
stond zoals gezegd aan de Veldweg - hoek Jan van Cuijkstraat.
In deze fabriek was eerder de Electrische Centrale Cuijk gevestigd.
Na het faillissement van de Electrische Centrale kreeg dit gebouw een andere
bestemming.
De heer G.B. Wolf, fabrikant te Bussum, kreeg in 1917 van de gemeente Cuijk
een hinderwetvergunning voor de oprichting van een chemische fabriek, met de
proeftijd van een jaar. Deze vergunning werd ieder jaar opnieuw verleend tot
1923.

In de voormalige elektriciteitscentrale mocht hij beginnen met een
metaalsmelterij, een zoutzuur- en boraxfabriek.
Verder is er over deze fabriek niet veel te schrijven.
Of deze fabriek de oorzaak is geweest van de vervuilde grond die hier jaren later
aangetroffen werd, blijft voor velen een raadsel.
Na de tweede wereldoorlog begon de Fa. Renirie in dezelfde fabriekshal, met de
fabricage van industrieovens.
Deze firma vertrok rond 1966 naar het industrieterrein in Katwijk, met als gevolg
dat het gebouw opnieuw leeg kwam te staan.
Na enkele jaren leegstand was dit vervallen complex voor het gemeentebestuur
en voor vele inwoners van Cuijk een doorn in het oog.
Dit kwam vooral tot uiting tijdens de carnavalsoptocht in 1968, toen op een
ludieke manier gesmeekt werd: "Verlos ons van dit geval".
Het was dan ook voor iedereen in Cuijk een opluchting toen in september 1968
bekend werd dat de NCB dit terrein wilde kopen voor de noodzakelijke
uitbreiding van de huishoudschool Jeanne d'Arc.
Op dit terrein werden leslokalen, een gymlokaal en een overblijflokaal gebouwd.
Ook deze gebouwen zijn al weer jaren geleden gesloopt.
Nadat de sloop van de schoolgebouwen heeft het terrein een aantal jaren braak
gelegen en is het gesaneerd.
In 2015 is begonnen met de bouw van appartementen.
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