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Voorwoord 

Eindhoven, 10 januari 2011 

Het voor u liggende document bespreekt het vooronderzoek, vervaardigd door 
een driekoppige formatie beginnend afstudeerders in het 'SiimBouwen'-atelier 
voor de master 'Building Technology' aan de technische universiteit in Eindhoven. 
Op 22 september 2011 hebben de afstudeerateliers, waaronder het 'Siim
Bouwen'-atelier, zich gepresenteerd aan de studenten. Op 29 september kregen 
de studenten vervolgens de gelegenheid zichzelf te presenteren in het door hun 
verkozen afstudeeratelier middels de door hun zelf vervaardigde portfoliowebsite. 
Vervolgens heeft zich gedurende een periode van ruim twee weken een moei
zaam proces voltrokken waarbij het vinden van een geschikt onderwerp en een 
daarbij passende afstudeercommissie niet direct bepaald kon worden. Deze situ
atie bood korte tijd weinig perspectief totdat de betreffende drie studenten - die 
allen een herbestemming en ontwerpgerelateerde opdracht ambieerden - beslo
ten zich toe te leggen op leegstaande baksteenovens in Nederland. 
Zodoende is er in een periode van ruim twee maanden gewerkt aan het 
vooronderzoek dat als onderlegger zal dienen tijdens het door ieder te doorlopen 
afstudeer vervolgtraject wat tot eind augustus 2012 zal duren. 
In deze onderzoeksperiade is er veel kennis en inzicht opgedaan over het fenom
een baksteenfabricage en de daarvan overgebleven relicten in Nederland. Graag 
delen onze bevindingen betreffende dit onderwerp met u in dit geschrift. 

Dan rest ons u nog veelleesplezier toe te wensen, 

Renaud Clermont 
Willem Schuurmans 
Boaz van der Wal 
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1. Inleiding 

In dit verslag zal een poging worden ondernomen een complete inventarisatie
met het oog op herbestemming-te maken van de restanten van de laat 19de-, 
als de vroeg 20ste-eeuwse baksteenfabrieksgebouwen in Nederland. 
De focus zalliggen op het hergebruik van - specifiek- de ovenlichamen met 
eventueel bijbehorende schoorsteen. Om deze reden zullen enkel de locaties 
waar nog een herkenbaar ovenlichamen of delen daarvan aanwezig zijn, in de 
inventarisatie worden opgenomen. 

Begonnen zal worden met aan te geven waar de fascinatie voor dergelijke ob
jecten vandaan komt. 
Vervolgens komt de kwestie van de geruïneerde en verdwijnende steenovens in 
de Uiterwaarden ter sprake. Hierbij speelt het 'ruimte voor rivier'-beleid, vanuit de 
overheid, een belangrijke rol. 
Na de probleemstelling uit te hebben gezet dient de doelstelling van het onder
zoek zich aan. Wat is het beoogde resultaat en met welke middelen denkt men 
antwoord te kunnen geven op het eerder beschreven probleem? 
Omdat er al enige literatuur is te vinden met betrekking tot de baksteenfabricage 
in Nederland zal systematisch in kaart worden gebracht welk werk in deze richt
ing reeds is verricht op historisch gebied, op het gebied van culturele beeldvorm
ing maar ook op het gebied van herbestemmingsmogelijkheden. 
Om het referentiekader te vergroten worden aan de hand van bestaande literatu
ur enkele belangrijke processen inzichtelijk gemaakt betreffende de werking van 
de fabriekscomplexen als geheel, en de baksteenovens en haar schoorstenen in 
het bijzonder. 
Het grootste deel van het onderzoek bestaat uit de inventarisatie, welke weer is 
onderverdeeld in leegstaande objecten en herbestemde objecten. De objecten 
zijn (vrijwel allemaal) op locatie bezocht en uitvoerig beschreven aan de hand 
van allerlei uiteenlopende onderscheidende aspecten. De herbestemmingen zijn 
in kaart gebracht omdat hier lessen uit kunnen worden getrokken met betrek
king tot mogelijke functiekeuzes, architectonische benaderingen en te hanteren 
renovatie methodes. 
De belangrijkste aspecten zijn per fabriek in een tabel ondergebracht zodat in 
een enkele oogopslag bepaald kan worden welke kenmerken typerend zijn voor 
een bepaalde fabriek. 

Het ligt in de bedoeling van het onderzoek om een classificatiekader op te stel
len aan de hand waarvan dit specifiek type bouwlichaam kan worden getoetst. 
Hiertoe is een model opgezet waarin de belangrijkste criteria zijn bepaald en 
toegelicht. 
Er volgt een conclusie waarin de belangrijkste bevindingen met betrekking tot de 
inventarisatie van zowelleegstand als herbestemming de revue zullen passeren. 
Tevens komen de bevindingen met betrekking tot het opstellen en toepassen van 
de criteria ter sprake. 
Ten slotte is er ruimte voor discussie waarin onder andere enkele suggesties met 
betrekking tot vervolgonderzoek ter sprake komen 





2. Fascinatie 

Tijdens het afstuderen ambieert men een project uit te kunnen voeren dat dicht 
bij staat in wens, fascinatie, maar men streeft ook iets te doen waarmee de eigen 
horizon kan worden verbreedt. Ook het maatschappelijke vraagstuk kan nog van 
belang zijn in de keuze voor een project. 

We leven in een wereld waarin de meeste stukken grond die bestemd kunnen 
worden reeds bestemd zijn. Dit zorgt ervoor dat andere oplossingen dienen te 
worden gevonden ten aanzien van bouwen. Men is in veel gevallen genoodzaakt 
bestaande bebouwing te slopen om tot nieuwbouw over te kunnen gaan. Er zijn 
dan ook talloze voorbeelden te vinden waarbij dit gebeurd. Echter groeit het besef 
op vele vlakken dat slopen van bestaande bebouwing niet zomaar kan gebeuren 
maar dat moet worden gekeken of deze bebouwing geen waarde heeft voor de 
maatschappij en zijn directe omgeving. Herbestemming van bestaande bebou
wing is dan een logisch vervolg waarbij veelal het reeds enjof ooit aanwezige als 
leidraad wordt gebruikt voor een verbetering van het bestaande en/ of nieuwe. 

Voor ons geldt dat we allen worden gefascineerd door oude, historische gebou
wen. Bepalende gebouwen die in het verleden hun stempel hebben gedrukt op de 
omgeving en in een breder zicht zelfs op het land. Kerken, fabrieken, kantoren, 
boerderijen en andere historische gebouwen die hun functie verliezen, komen 
vaak leeg te staan. Deze leegstand van gebouwen leidt door toedoen van tijd tot 
een vervallen staat, en later tot het ontstaan van ruïnes die een volledig nieuw 
leven gaan leiden. Juist deze ruïnes worden nieuwe broed-plaatsen en bieden een 
enorme uitdaging. Ruïnes, vervallen en verlaten gebouwen hebben hierin onze 
enthousiasme en interesse. 

Herbestemming is een van de interessantste vraagstukken die momenteel aan 
de orde zijn. In architectonisch opzicht rijzen er verschillende vragen met betrek
king de monumentale waarde, de uitstraling van het gebouw en hoe hiermee om 
te gaan. Hoe kan iets nieuws worden toegevoegd zonder dat het oude wordt aang
etast, of is hetjuist niet erg dat het oude gebouw wordt aangetast? Naast een 
architectonische uitdaging ligt er misschien nog wel een grotere bouwtechnische 
uitdaging met betrekking tot details in aansluitingen en bouwfysische problemen. 
De combinatie tussen een architectonisch vraagstuk, de bouwtechnische uitwerk
ing en de daarmee gepaarde problematiek is hetgeen wij allen ambiëren. 

Vanuit de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is een Biënnale georganiseerd 
die speciaal gericht is op leegstand en herbestemming. Binnen de organisatie 
van Biënnale Maastricht worden verschillende onderzoeksateliers gepresenteerd 
die te maken hebben met leegstand en herbestemming. Een van deze ateliers is 
het project Steengoed dat zich richt op de leegstand van steenfabrieken in Geld
erland. Via deze organisatie zijn we dan ook in contact gekomen met de steenfab
rieken en is onze interesse gegroeid in dit type gebouw. 



Afname van de in werking zijnde baksteen
fabrieken door de jaren heen in Nederland 

(1) 

3. Probleemstelling 

3.1 Verdwijning fabrieksgebouwen algemeen 

Midden jaren '70 brak in Nederland de belangstelling door voor de industriële 
archeologie. Deze ontwikkeling mondde uit in diverse publicaties over monu
menten van bedrijf en techniek of bedrljfsmonumenten, zoals ze ook wel worden 
genoemd. Met deze termen wordt een breed terrein aangeduid, variërend van 
watertorens tot grote textielfabrieken, met daartussen een rijke schakering aan 
gebouwen en objecten van de meest uiteenlopende aard. 
Elk type bedrijfsmonument heeft zijn eigen problemen als het gaat om het 
hergebruik en behoud ervan. In de achterliggende jaren is de bewustwording 
toegenomen dat van dit omvangrijke industriële erfgoed juist de oude fabrieksge
bouwen het meest kwetsbaar zijn. Zowel 19de, als vroeg 20steeeuwse fabrieks
gebouwen verdwijnen in een ongekend tempo.l11 

Ook in de jaren hierna is deze toename in belangstelling voor industrieel erfgoed 
goed zichtbaar en zijn er ook verschillende voorbeelden te vinden waarin dit 
erfgoed een nieuwe invulling heeft gekregen. Een goed voorbeeld hiervan is het 
destijds - door TNT -sluiten van alle postkantoren in Nederland waarvan verschil
lende reeds zijn herbestemd en andere snel zullen volgen. 
Industrieel erfgoed werd wel vaker benoemd en besproken maar tot acties leidde 
het vaak nog niet. 

3.2 Steenfabrieken In het bijzonder 

Een voorbeeld hiervan zijn de leegstaande steenfabrieken in Nederland. Neder
land is een land dat wordt geregeerd door het water. Niet alleen dient rekening 
te worden gehouden met de Noordzee, maar ook de rivieren zijn een gevaar 
voor het land. Water vormt niet alleen een gevaar, maar biedt ook een manier 
van transport. Een baksteenfabriek haakt hier uitstekend op in, mede ook door 
de natuurlijke aanwezigheid van klei die door het water wordt aangevoerd. Eind 
19e eeuw werden verschillende ontwikkelingen ingevoerd in het baksteenfabri
cageproces. Door de mechanisatie van het productieproces en daarmee ook de 
groeiende concurrentie zag de ene na de andere baksteenfabrieken in Neder
land, zich gedwongen, te sluiten. Mede door de ligging van de fabrieken, in de 
uiterwaarden van de rivieren, 



was het veelal economisch niet interessant om het gebouw direct te slopen. De 
gebouwen stonden niemand in de weg en bleven hierdoor leeg staan of werden 
tijdelijke gebruikt voor opslag.l21 

Het belang van industrieel erfgoed groeide gestaag maar mede door de ligging 
van de oude steenfabrieken bleef de belangstelling voor dit type erfgoed volledig 
uit. Deze relatief late belangstelling heeft deels ook te maken met het halfagra
rische karakter van de traditionele steenbakkerij. Het bleef hierdoor achter bij 
de rest van de echte industrie. Pas vanaf de jaren 90 kwam de belangstelling 
meer op gang. Al kwam dit voornamelijk door het groeiende belang van de uiter
waarden waarin vele steenfabrieken werden gesloopt131. 

3.3 Ruimte voor de rivier 

Naar aanleiding van het hoogwater in 1993 en 1995 is de PKB (Planologische 
Kern Beslissing) Ruimte voor de Rivier verschenen. Dit beleidstuk is verschenen 
ten behoeve van de bescherming van Nederland tegen het water uit de rivieren 
middels een ruimtelijke ontwikkeling die ervoor zorgt dat ook voor toekomstige 
generaties een waardevollandschap behouden kan blijven. 
Wetenschappers verwachten dat zowel het aantal als de intensiteit van de over
stromingen blijft stijgen. Dat komt vooral doordat het steeds vaker en harder re
gent. Rivieren kunnen het vele extra water niet aan en treden buiten hun oevers. 
Met meer ruimte voor rivieren tracht men het tij keren en zowel het water als het 
aantal slachtoffers en de schade, omlaag brengen.141 

Middels het 'Ruimte voor de Rivier'-beleid probeert de overheid grip te krijgen op 
de rivieren en ze meer ruimte te geven ter plaatse van de uiterwaarden. Een van 
de knelpunten die het PKB aanwijst, zijn de hoogwatervrije terreinen die dikwi
jls van origine werden gebruikt als baksteenfabrieksterreinen. Op verschillende 
locaties is het de bedoeling om deze hoger gelegen gebieden af te graven tot het 
omringende maaiveld niveau om hiermee meer ruimte te creëren voor de rivier.l51 

3.4 Rulnevormlng en noodzaak tot herbestemming 

Op verschillende van deze hoogwatervrije terreinen bevinden zich echter nog 
allerlei oude steenfabrieken die, na het verlaten ervan, in verval zijn geraakt en 
in sommige gevallen in een ruïneuze staat verkeren. Deze ooit glorieuze Neder
landse industrie is gedevalueerd tot een ruïne die men liever kwijt, dan rijk is. De 
schoorstenen waren het IJkpunt in het landschap en werden een tijd lang gezien 
als symbool van welvaart. 

In de huidige staat vormen de ruïnes geen enkele toegevoegde waarde voor het 
gebied en ligt sloop op de loer, en dat terwijl verschillende van deze ruines een 
hoge culturele waarde heeft voor het gebied. Deze culturele waarde kan niet 
zomaar overboord worden gegooid. Daarnaast staan deze ruines op een uit
stekende locatie. Wanneer er niets gebeurd met de voormalige steenfabrieken 
zal het verval nog verder intreden en zal hiermee ook de natuur steeds meer 
zijn gang gaan en de ruines volledig overwoekeren waardoor behoud een steeds 
ingrijpendere zaak wordt in technisch, maar zeker ook op economische vlak. 
Herbestemming en duurzaam behoud van deze oude steenfabrieken wordt om 
eerder genoemde redenen dan ook noodzakelijk geacht. 





4. Doelstelling 

De doelstelling van het onderzoek is tweeledig. Om een herbestemming te kun
nen uitvoeren van een gebouw, of in dit geval een steenfabriek, is het zaak de 
typologie van het dergelijk gebouw te begrijpen. Het is daarom van belang een 
overzicht te maken, in dit geval een actuele inventarisatie betreffende ovenre
stanten van de baksteenindustrie van de laat 19de-, als de vroeg 20ste-eeuw 
in Nederland. ledere fabriek heeft zijn eigen kenmerken met betrekking tot de 
locatie, geschiedenis, het type oven en de huidige staat ervan. Deze gegevens 
zullen in de inventarisatie naar voren worden gebracht om een helder beeld te 
krijgen van de overblijfselen uit vroegere tijden. Middels verschillende criteria die 
later in dit rapport zullen worden besproken zal een waardering kunnen worden 
toegekend aan iedere steenfabriek. Inventarisatie en opzet tot classificatie is het 
eerste doel van het onderzoek. 

Het tweede doel is van individuele aard. De gemaakte inventarisatie en classifi
catie zal worden gebruikt als onderlegger voor het vervolgtraject. In dit traject zal 
een herbestemming worden uitgevoerd van een van de leegstaande steenfab
rieken die worden beschreven in de inventarisatie. leder zal een eigen functie en 
locatie kiezen en uitwerken waarbij een bouwtechnisch onderzoek als hoofddoel 
en onderlegger dient voor het ontwerp en de technische uitwerking. 



A lgemene informatie m.b.t. Inventarisatie van de Bepaling criteria middels 
steenfabrieken in aanwezigesteenfabrieken literatuurstudie t.b.v. 
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5. Onderzoeksopzet 

Een verkennend deel van het onderzoek bestaat uit het inzicht verkrijgen in de 
historie, het productieproces, de componenten waar een baksteenfabriek uit be
stonden, de culturele representatie van de baksteenfabricage door de jaren heen 
en de opbouw van de ovenlichamen en schoorstenen. Deze kennis zal dienen als 
basis voor het verder onderzoek. 
Gewapend met deze kennis kan via een literatuurstudie en een zoektocht door 
Nederland op zoek worden gegaan naar overgebleven relicten. Op deze manier is 
er getracht een inventarisatie op te stellen die is onder te verdelen in leegstaande 
fabrieken en reeds herbestemde projecten. Vervolgens kan de hieruit verkregen 
informatie overzichtelijk worden gestructureerd , om deze ten slotte in tabellen 
onder te brengen. 
Het laatste deel van het onderzoek zal betrekking hebben op het opstellen van 
criteria om de verschillende objecten te classificeren. De verschillende criteria 
worden daarbij aan de hand van literatuur verantwoordt. 

Vervolgens zal het onderzoek individueel worden verricht. Middels de gegevens 
uit de inventarisatie is het mogelijk om een keuze te maken voor een object. Door 
het beleid te onderzoeken van overheid en gemeente en dit samen te nemen met 
een stuk maatschappelijk belang is het mogelijk om een functie te bepalen die 
hoort bij het gekozen object. Het object kan dan aan de hand van de gevonden 
criteria worden geclassificeerd om hiermee de huidige staat van het gebouw 
inzichtelijk te krijgen. 

Deze opzet resulteert in naast staand onderzoeksmodel. 





6. Literatuurstudie 

Betreffende de Nederlandse baksteenfabricage is de gevonden literatuur in te 
delen in enkele categorieën, namelijk: 

Historie en representatie; 
Inventarisaties van de bestaande voorraad; 
Herbestemmingsontwerpen; 
Beleidsstukken (vanuit gemeentes, provincies en overheid) en onder 
zoeksrapporten betreffende het beleid rondom de grote rivieren waar de 
baksteenfabricage-relicten onder vallen. 

6.1 Historie en culturele representatie 

Met betrekking tot de historie is er zeer veel onderzocht en geschreven door dr. 
G.B. (Ben) Janssen te Zevenaar. Janssen heeft voor veel steenfabrieken (voor
namelijk in Gelderland) historische achtergrondinformatie verzameld.l61 Eén 
van zijn grootste werken betreft het boek "Twee eeuwen Gelderse bakstenen"l71 
waarin hij een algemeen overzicht geeft van de baksteenindustrie in Gelderland 
vanaf het begin van de 19e eeuw tot heden. Door zijn grote hoeveelheid publica
ties, meer dan 300, wordt hij gezien als een autoriteit op dit gebied.l81 

K. Stadhouders heeft voor haar masterscriptie Erfgoedstudies op de Vrije Univer
siteit in Amsterdam onderzoek gedaan naar de vraag wanneer en onder invloed 
van welke omstandigheden of tijdgeest de hedendaagse herwaardering van het 
steenbakkerijlandschap is ontstaan. Onderzocht wordt waarom en op wie de 
primitieve, afgelegen fabrieksgebouwen zo'n aantrekkingskracht uitoefenen en 
in hoeverre de beelden en verhalen uit het steenbakkerijverleden iets te maken 
hebben met hun huidige populariteit. Later heeft Stadhouders haar scriptie wat 
aangepast en in ingebonden vorm uitgegeven.l91 

Waar Janssen vooral diepgaand onderzoek levert naar gegevens betreffende 
arbeidsomstandigheden, huisvesting, gezinssamenstelling, emancipatie, bedrijf
skundige processen, lonen, arbeidswetgeving, productvernieuwing, automatiser
ing, grondstofverwerving, enz. Kiest Stadhouders ervoor zich te richten op de 
wijze waarop waarden en betekenissen uitgedrukt worden in beelden en beschri
jvingen om zodoende de factoren te achterhalen die een rol spelen bij waardering 
en betekenisgeving van de steenbakkerij door de jaren heen PI 

6.2 Inventarisatle van de bestaande voorraad 

Betreffende de inventarisatie van de bestaande voorraad aan steenfabrieken zijn 
er twee werken van groot belang. 

Allereerst is er de uit 1988 daterende doctoraalscriptie van E. Kwaks, getiteld 
'Voormalige steenfabrieken in Gelderland. Een cultuurhistorische verkenning.' 
Kwaksmaakt een uitgebreide inventarisatie van de Gelderse steenfabriekre
stanten inclusief bijgebouwen, arbeiderswoningen en kleiputten. Ze waardeert de 
locaties met cijfers en doet aanbevelingen voor mogelijke herbestemmingen.J1°1 

Het tweede rapport, 'Ruimte voor cultuur', dateert uit 2002 en is in opdracht van 
de provincie Gelderland opgesteld door P. Nijhof van de Rijksdienst voor Cultureel 
Erfgoed. Het is feitelijk een kernachtige actualisering van en aanvulling op de 
scriptie van Kwaks, bedoeld als beleidsadvisering voor de provincie Gelderland in 
het kader van Ruimte voor de Rivier. 
Nijhof concludeert dat het bestand aan steenfabrieken enorm is aangetast en 
stelt dat betrokken overheden en actoren ervoor dienen te zorgen, dat de belan
grijkste min of meer gave complexen enjof waardevolle restanten van steenfab
rieken worden behouden als dragers van de wordingsgeschiedenis van het voor 
Nederland unieke uiterwaardenlandschap langs de grote rivieren.l111 

6.3 Herbestemmlngsontwerpen 

De herbestemmingontwerpen zijn in te delen in twee verschillende categorieën. 
Enerzijds zijn er enkele afstudeerders die de herbestemming van een steenfab
riek tot onderwerp hebben verkozen voor hun afstudeerproject. Anderzijds zijn er 
enkele architectenbureaus die herbestemmingontwerpen hebben gemaakt voor 
ovengebouwen. 

Afstudeerders aan de Technische Universiteit in Eindhoven, die de herbestem
ming van een steenfabriek tot onderwerp hebben verkozen, zijn J.W.H. (Joep} van 
As en R.J.M. (Robert) Kuijper. Beide hebben zij gekozen voor de vlamoven (en 
veldoven) van steenfabriekscomplex 'De Bunswaard', echter de gestelde onder
zoeksvraag is totaal verschillend. 
Van As (2008) stelt de vraag wat de invloed van het water is op de directe omgev
ing en hoe deze gebruikt kan worden voor het ontwerp van een herbestemming 
van voormalige steenfabriek 'de Bunswaard'l121. 





De focus ligt daarbij op de incorporatie van de verschillende waterstandfases ge
durende de seizoenen in het masterplan. In bouwtechnisch opzicht beperkt van 
As zich tot een bescheiden detaillering van de nieuw toe te voegen ateliers op het 
ovenlichaam. Zijn probleemstelling is derhalve niet terug te vinden in zijn detail
lering, slechts in zijn architectonisch masterplan (met name de routing). 
Kuijper (2011) stelt dat de steenfabriek dermate functiegericht is gebouwd dat 
deze eerder een machine dan een gebouw is. Door deze functiegerichtheid blijkt 
het lastig er een andere functie aan te geven. Aan de hand van de fabriek De 
Bunswaard wordt zodoende een antwoord gezocht op de vraag hoe een her
bestemming van een steenfabriek en bijbehorende karakteristieken behouden 
kan blijven, waarbij tegelijkertijd het oorspronkelijk functioneren inzichtelijk wordt 
gemaaktl131. 

In tegenstelling tot van As - die zich vooral richt op een masterplan voor het 
gebied-, concentreert Kuijper zich op het object zelf: ovenlichaam, het productie
proces en de historische karakteristieken van deze 'bakstenen machine'. 
Bij Kuijper resulteert deze benadering in een vormgeving die sterk refereert aan 
het oorspronkelijke en daardoor enigszins conventioneel aandoet. 
De benadering van van As voor het ontwerp van de oven blijkt meer contro
versieel. Hij trekt zich minder aan van het productieproces maar gebruikt het 
bestaande 'sculpturale' ovenlichaam als aanzet voor zijn nieuwe sculpturale 
toevoeging. Van As stelt dat het nieuwe ontwerp dient om het complex zijn plaats 
terug te geven in de streek, niet als een monument, maar functionerend en pas
send in deze tijd. 

Daarnaast is er het afstudeerverslag 'Prothese voor de toekomst: 1 + 1 =3 voor de 
ruïne van de voormalige strokartonfabriek De Toekomst', door K. Zijnstra. Cen
traal in zijn verslag is de omgang met in verval geraakte bouwwerken. 
Gesteld wordt dat in de literatuur en kunst thema's als vergankelijkheid vaak net 
zo vanzelfsprekend zijn als liefde. Om daarmee vaak diepere lagen aan te boren. 
In de architectuur is maar weinig ruimte voor deze aspecten, hoe natuurlijk en 
onontkoombaar ze ook zijn. Om deze reden richt Zijnstra zich op; "verval mag, 
en kwetsbaarheid is een kwaliteie. De vraag wordt gesteld hoe het mogelijk is 
om het verval van een gebouw als een natuurlijk iets te "accepteren" en mogelijk 
als kwaliteit te gebruiken bij een nieuwe interventie. Doel is hierbij een architec
tonisch ontwerp te maken dat alsinterventie reageert op de restanten van de 
voormalige "Strokartonfabriek De Toekomst te Scheemda",l141 

Hierdoor weet hij een desolate plek toegankelijk te maken middels een nieuwe 
bestemming, maar tegelijkertijd ook een "pleidooi" te laten zijn voor het proces 
van verval. 
Het afstudeerverslag van Zijnstra kent vele raakvlakken met de oude baks
teenfabrieken. Deze bevinden zich immers ook veelal op een desolate plek en 
verkeren in een vervallen staat. Daarnaast komen zij qua grootte overeen met de 
strokartonfabriek en beschikken zijn beiden over een metselwerk schoorsteen. 

Voor de ovencomplexen van de Bosscherwaarden, de Bovenste Polder, de Plas
serwaard, Hendrickx, Plinthos en de Bunswaard zijn ontwerpen gemaakt door 
verschillende architectenbureaus. 
Veelal zien de ontwerpers- vanwege beperkt financieel draagvlak of door de 
wensen van de opdrachtgever - zich genoodzaakt te kiezen voor een conven
tionele aanpak. 
Van onderzoek waarin een bepaalde vraagstelling centraal staat is veelal geen 
sprake in het geval van de architectenbureaus. De ontwerpen zijn dan veelal 
slechte reconstructies van de oude constellatie maar dan met een nieuwe functie 
(woningen/kantoren) onder de gerenoveerde of gereconstrueerde kap. De ov
enkamers worden gebruikt als garage of stalling en er vindt een herinrichting van 
het oude steenfabrieksterrein plaats,115l 1161 1171 1181 

6.4 Beleidsstukken 

Een groot aantal beleidsstukken betreffende het beleid rondom de grote rivieren, 
waar de baksteenfabricage relicten onder vallen, zijn uitgegeven door onder 
andere: Rijkswaterstaat, Provincies, Gemeenten, Stichtingen en onderzoeksbu
reaus. 
De steenfabrieken worden hier vaak genoemd omdat deze zich veelal buitendijks 
in de beschermde uiterwaardengebieden bevinden; die als natuurgebied hering
ericht worden in het kader van 'ruimte voor de rivier'. 
In grote lijnen worden de ovenlichamen veelal bestempeld tot ruines in het land
schap (vleermuizenverblijf). Ten aanzien van sloop is men de laatste jaren een 
stuk terughoudender vanwege de door het rijk bestempelde cultuurhistorische 
waarde van de relicten. Men leest echter steeds vaker dat schoorstenen geres
taureerd zijn en dat men het ovenlichaam graag herbestemd ziet worden met het 
oog op recreatieve doeleinden.l191 120112111221 J23J 
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7. SteenbakkeriJlandschap 

7.1 Het landschap 

Steenfabrieken zijn van oudsher verwant aan het landschap door de aanwezig
heid van klei in het gebied van de rivieren en omdat transport van grondstof, 
brandstof en eindproduct gemakkelijk te realiseren was over het water. Dit is dan 
ook terug te zien in de locatie van vele steenfabrieken. Sinds de Late Middeleeu
wen is de keramische industrie in Nederland aanwezig, verspreid over het hele 
land, gevestigd dicht bij de grondstof. Pas tegen het midden van de negentiende 
eeuw wordt deze spreiding minder en is een clustering zichtbaar waarin vele 
nieuwe (en vaak grootschalige) bedrijven ontstonden die hun plek innamen langs 
de grote rivieren, grotendeels in Gelderland, en daarnaast in Limburg, Overrüsel, 
Brabant en Groningen. De oorzaak van deze clustering was het op raken van de 
geschikte grondstof in het westen van het land. Deze klei kon niet meervoldoen 
aan de nieuwste kwaliteitseisen. Tevens was de kwaliteit van de vaarwegen dik
wijls niet goed genoeg om gebruikt te worden voor grootschalig transport. Langs 
de grote rivieren was transport geen enkel probleem en er was een grote hoeveel
heid beschikbare klei die gebruikt kon worden. 
In het westen vond de kleiwinning voornamelijk binnendijks plaats in de directe 
omgeving van de fabriek, maar wanneer deze opraakten verplaatste de winning 
steeds verder weg. In het oosten van Nederland gebeurde de kleiwinning voor
namelijk buitendijks in de uiterwaarden. Laag voor laag werd de klei gewonnen en 
met manden en later locomotieven getransporteerd.l21 

7.2 Traditioneel productieproces 

De Griekse wijsgeer Empedocles (ca. 490-430 v.Chr.) was de eerste die de 
theorie verkondigde dat alle stoffen waren opgebouwd uit vier elementen: water, 
aarde, vuur en lucht. De Romeinen waren echter de eerste die deze vier element
en middels ovens wisten te combineren tot de baksteen zoals we die vandaag de 
dag nog kennen. 
In Nederland werd deze productietechniek in der tijd ook toegepast, echter 
gaandeweg raakte de kennis verloren, waarna deze pas in de twaalfde eeuw 
opnieuw werd ontdekt. Het ambachtelüke proces van stenen bakken werd geheel 
handmatig uitgevoerd. Dit proces bleef zelfs tot laat in de negentiende eeuw 
aanwezig in de fabrieken. Mankracht was de belangrijkste kracht in het proces 
waarbij technisch materieel nauwelijks werd gebruikt. 

Het traditionele productieproces zag er als volgt uit. Gedurende de winter
maanden werd, als de grond niet bevroren was, klei gewonnen en op grote 
kleibulten gelegd. Tijdens deze maanden lag de klei op het fabrieksterrein te 
rotten. Na de vorstperiode kon de rest van het proces worden uitgevoerd welke 
duurde van ongeveer mei tot begin oktober. Als eerste werd de gewonnen klei in 
een vormtafel gevormd in houten bakken en vervolgens te drogen gelegd op het 
tasveld in de open lucht, later gebeurde dit veel vaker in haag- of drooghutten. Na 
het drogen werden de gevormde stenen in de oven gestapeld. In een traditionele 
bakkerij was dit een meiler, of een veldoven. Een meiler bestond uit de te bakken 
hoeveelheid gestapelde stenen die dicht werd gesmeerd met klei. Vaste veldov
ens werden gebouwd uit twee of drie dikke muren, die soms aan de bovenzijde 
werd bedekt met een pannen bedekte houten overspanning. Het bakken ervan 
duurde weken en was afhankelijk van de klei en het beoogde eindproduct. Daar
naast geldt dat zowel meilers als veldovens maar enkele keren per jaar konden 
worden gestookt waarmee de productie over het algemeen erg laag bleefl31. 

7.3 Ontwikkelingen 

In de tweede helft van de negentiende eeuw ontstond een enorme groei naar 
de behoefte aan baksteen. Er was een grote toename zichtbaar van bouwactiv
iteiten en Nederland ontwikkelde zich steeds meer richting baksteenarchitectuur. 
Het was een materiaal dat veel aanwezig was en hierdoor waren de kosten ook 
relatief laag. In deze tijd groeide het aantal steenfabrieken sterk, en ook intern 
groeide de steenfabrieken. Mede door de enorme vraag kwam ook de technische 
ontwikkeling op gang. 

Eind negentiende eeuw was de eerste ontwikkeling zichtbaar in de vorm van de 
ringoven. Deze oven maakte het mogelijk een continu bakproces op te zetten 
waarbij veel minder brandstof nodig was om hetzelfde resultaat te verkrijgen. 
Deze ontwikkeling verspreidde zich zeer langzaam door het land wat ervoor 
zorgde dat de steenbakkerij lang werd gezien als primitieve bedrijfstak waarin 
veel ongeschoold handarbeid aan de pas kwam. Daarnaast zorgde de klei voor 
problemen. De klei die gewonnen werd rondom de rivieren was voornamelijk 
bruikbaar voor straatklinkers, die weer het beste konden worden gebakken in de 
traditionele veldovens. Innovatie bleef hierdoor op een laag pilje. Als vervolg op 
de ringoven kwam de vlamoven. Deze oven kan worden gezien als een ringoven 
waarbij de ring is verdeeld in kamers. Per kamer kunnen hierin de stenen worden 
opgestapeld en gebakken. De vlam wordt middels sluizen per kamer doorgegeven 
waardoor de hitte gebruikt werd voor een nieuwe partij.171 



Vervolgens werd de zigzagoven ontwikkeld waarbij de kamers in een zigzagvorm 
elkaar opvolgen en de vlam de openingen van de kamers volgt. Een van de belan
grijkste innovaties is de kunstmatige drooginrichting die halverwege de twintigste 
eeuw werd ingevoerd en ervoor zorgde dat het bakken van stenen een constant 
proces kon worden. 

7.4 Oventypologie 161 

7.4.1 Meileroven 

Een meileroven bestond enkel uit de te bakken stenen die vierkant of in een 
cirkelvorm opgestapeld waren met daartussen het brandbare stookmateriaal 
(veelal turf of steenkolen). De opgestapelde stenen werd afgedekt met een laag 
gebakken stenen en daarop werd zand gebruikt als afsluiter. Het geheel werd 
uiteindelijk dichtgesmeerd met kleimodder. Kleine openingen werden gemaakt 
om voor trek te zorgen en om het vuur aan te steken. De bakduur varieerde tus
sen de zes en tien weken. Dit was afhankelijk van de oventype, de stapelwijze, de 
temperatuur, grondstof, weersomstandigheden en de gewenste kwaliteit. Deze 
oven werd weer afgebroken wanneer de stenen gebakken waren. Een bestaande 
constructie had het geheel niet. 

7.4.2 Veldoven 

Een veldoven bestaat uit een permanente constructie bestaande uit twee evenwi
jdige muren, of twee evenwijdige muren en een achtermuur. Binnen deze muren 
werden de gedroogde stenen opgestapeld. Tussen de stapels werden vuurgangen 
vrijgehouden die lagen tussen de twee tegenover elkaar liggende vuurmonden. 
Wanneer de oven vol was gestapeld werd de voor- en eventueel achterzijde 
gesloten met een holle muur. Deze muur werd gevuld met zand die dienst deed 
als isolator, de bovenzijde werd afgedekt met stenen waarop een laag zand het 
geheel deed afsluiten. Het dak werd voorzien van kleine schoorstenen die dienst 
deden ter bevordering van de trek. Deze oven haalde een beter rendement dan 
de meileroven maar nog altijd was de verdeling laag. In het gunstigste geval be
haalde men 1/3 straatklinkers, 1/3 metselstenen en 1/3 binnenmuurstenen. 

De ingang van de veldoven was zo groot als de breedte van de oven zelf. Om-
dat in dit type nog een groot aantal stenen tegelijk werden gebakken was deze 
breedte gemakkelijk om alle stenen op te kunnen stapelen en binnen te brengen. 
Na het bakproces werd de gebouwde muur weer afgebroken. 

7.4.3 Hasselo-oven 

De Hasselo-oven betrof een oven bestaande uit vijf aaneengesloten kamers waar
naast loodsen waren aangebouwd waarin de brandstof kon worden opgeslagen. 
Hierdoor gebeurde het totale proces onder een dak waardoor het terrein gering 
kon blijven en er makkelijker en fabrieksmatiger kon worden gewerkt. De kamers 
werden apart van elkaar gestookt. Deze oven had als voordeel dat brandstof werd 
bespaard doordat de aanwezige hitte zoveel mogelijk in de kamers behouden 
bleef. De rookkanalen waren deels afgesloten waardoor het ontsnappen van hitte 
werd geminimaliseerd. Van dit type oven zijn er echter weinig gebouwd aangezien 
de ringoven werd ontwikkeld die continu werkte. 

De Hasselo-oven had een bestaande constructie die deels overeenkomt met de 
constructie van een vlamoven. De kamers hebben allemaal hun eigen ingang die 
qua breedte beperkt was. Dit als doel om de warmte zoveel mogelijk binnen in de 
kamers te behouden. Wel hadden de kamers aan twee zijdes een ingang, de een 
om de stenen naar binnen te brengen, de ander om de brandstof (voornamelijk 
turf) in de kamers te leggen. 

7.4.4 Ringoven 

Als reactie op de veldoven werd de zogenaamde ringoven ontwikkeld. In de oude 
ovens ging veel warmte verloren door de afkoeling. Het idee was om de warmte te 
gebruiken van de gebakken steen en deze over te dragen aan de nog te bakken 
stenen. Hierdoor zou een continu-proces kunnen worden verkregen waarbij een 
hoop energie bespaard zou kunnen worden. Dit leidde tot een cirkelvormige oven 
die bestond uit drie tunnels. De kleinste ring was de in het midden gebouwde 
schoorsteen. Deze stond in verbinding met de middelste ring die diende als 
trek- en rookkanaal, welke direct in verbinding stond met de buitenste cirkel (het 
bakkanaal). Van buitenaf was deze ring vanuit meerdere openingen te betreden. 

Het principe ging als volgt; de koude lucht werd aangezogen door de hoge schoo
rsteen en werd opgewarmd aan de reeds gebakken stenen, die hierdoor zelf 
afkoelde. De verwarmde lucht bereikte vervolgens de brandhaard en werd hier 
doorheen gezogen over de nog te bakken stenen die hierdoor werden voorver
warmd. De restwarmte verdween hierna door de schoorsteen. Het rendement van 
deze oven was een stuk hoger. Uit een partij kon nog maximaal 5 - 10% straatk
linkers worden gesorteerd. De rest van het baksel bestond uit metselstenen. 



Een ringoven had een verschillende hoeveelheid stookkamers met elk hun eigen 
ingang. Op die manier kon iedere kamer apart worden gevuld, en het continu 
proces worden voorgezet. Deze ingangen kunnen per oven variëren in afmeting, 
vanaf één meter tot zelfs 2,5 m of groter zodat er grote partijen tegelijk de kamer 
in konden worden gebracht om zo de snelheid zoveel mogelijk te behouden in het 
proces. 

Bovenop de oven bevond zich dikwijls een overkapping. Deze deed enkel dienst 
ten behoeve van het stoken van de oven. In het dak van de oven bevonden 
zich de zogenaamde stookgaten waarin middels het werpen van brandstof het 
bakproces werd gecontinueerd. De overkapping van het geheel werd uit hout 
opgebouwd en bedekt met pannen. In een latere fase werd de ruimte boven de 
oven ook gebruikt als drooginrichting. Op deze manier kon de opstijgende warmte 
vanuit de oven gebruikt worden om de stenen te drogen alvorens ze werden 
gebakken. 

Ringoven 

De zigzagoven was een vervolg van de ringoven waar het ronde kanaal in elkaar 
werd gedrukt. Hierdoor ontstond een langer, smaller en zigzaglopend kanaal dat 
zich bevond op dezelfde oppervlakte. De ovens waren geschikt om verschillende 
producten als bakstenen en pannen te produceren. Er kon harder en sneller in 
gestookt worden. Dit gaf op de Nederlandse markt wel enige problemen aangez
ien veel kleisoorten in Nederland niet bestand waren tegen deze nieuwe eigen
schappen. 

De opbouw van een ringoven en zigzagoven verschilt weinig van elkaar. Dit komt 
ook in uitdrukking van de aanwezige openingen in de oven. Dikwijls werd de voll
edige breedte van de kamer aangehouden, maar ook smallere openingen werden 
gevonden. Smallere openingen hadden als voordeel dat ook minder hoefde te 
worden afgesloten en minder hitte kon ontsnappen. 

Net als de ringoven heeft ook de zigzagoven een overkapping die in hout is 
uitgevoerd. Ook hier was de voornaamste functie het voeden van de oven met 
brandstof (kolen) om het bakproces in gang te houden. Dikwijls werden hier de 
droogloodsen naast de oven geplaatst, maar werd wel gepoogd de warmte vanuit 
de oven te gebruiken om het droogproces te verbeteren en de hoeveelheid beno
digde brandstof te reduceren. 

Zigzagoven 





7.5 Schoorsteentypologie 

De schoorsteen maakt een belangrijk onderdeel uit van de steenoven en deed 
in der tijd dienst als kanaal of buis voor de afvoer van verbrandingsgassen. De 
oudste schoorstenen stonden bij bedrijven met een productieproces waar veel 
warmte of vuur noodzakelijk was. Voorbeelden daarvan zijn steenbakkerijen, 
maar ook ijzergieterijen en glasfabrieken. Deze bedrijven gebruikten al schoo
rstenen voor de komst van de stoommachine. Het merendeel van de latere 
schoorstenen had, naast het zorgen voor trek, alleen de functie van rookafvoer 
voor een ketel behorende bij een stoommachine. Bij raffinageprocessen werden 
schoorstenen ook gebruikt om gevaarlijke dampen af te voeren. Een enkele keer 
werd een schoorsteen gebouwd voor stofafzuiging of voor ventilatie. Vanwege het 
feit dat de schoorstenen zeer kenmerkend zijn geweest voor baksteenfabricage in 
Nederland is het van belang hierbij stil te staan. 

Waar komt deze herwaardering van fabrieksschoorstenen vandaan? Wat maakt 
deze onderdelen van de oven bijzonder en in hoeverre is het belang dat deze 
bewaard zullen blijven? 
Er zal hier worden stilgestaan bij de historie van deze bouwsels en de on
twikkeling van de vormgeving van en de veelal toegepaste bouwmethodes voor 
fabrieksschoorstenen. Tot slot zal gekeken worden naar de aspecten die de baks
teenschoorsteen voor bepaalde personen of groepen waardevol maken. Alleen op 
deze manier kan antwoord worden gegeven op het belang van de instandhouding 
van deze objecten. 

7.5.1 Ontwikkelingen 

De periode vanaf het in gebruik nemen van het eerste stoomgemaal van Neder
land nabij de Oostpoort van Rotterdam in 1775, tot de introductie van de radi
aalsteen in de schoorsteenbouw, (buiten Nederland) rond 1844-1854, kan als 
de eerste ontwikkelingsperiade in de schoorsteenbouw worden aangeduid. In 
de jaren tussen 1775 en 1820 werden hoofdzakelijk vierkante schoorstenen ge
bouwd zodat van een echte voet eigenlijk geen sprake is. Na 1820 werden naast 
de geheel vierkante schoorstenen ook vierkante sokkels met ronde schachten 
gebouwd. In vierkante schoorstenen ontstond meer aanhechting van roet in de 
hoeken. De vroegste overgangsvormen waren voorzien van de hoge vierkante 
sokkels, soms reikend tot de helft van de totale hoogte van de pijp. Met het ver
strijken van de tijd werd de afmeting van deze sokkels steeds lager. Vanaf 1850 
werden sokkels met een hoogte van meer dan een kwart van de totale hoogte 

van de pijp een uitzondering. De ronde voet werd de regel. 
De vroegste schoorstenen werden van gewone stenen gebouwd, een enkele keer 
ook van zgn. putstenen, die men ook voor waterputten gebruikte, iets gebogen 
van vorm. De komst van de radiaalsteen bracht een nieuwe verandering teweeg. 
De radiaalsteen is een soort taartpuntvorm en was uitermate geschikt om ronde 
schoorstenen te bouwen. Deze steenvorm komt een enkele keer voor als hand
vormsteen, maar vooral als machinaal gevormde steen, die met de strengpers 
werd vervaardigd. De uitvinding van de st rengpers, een machine om klei in de 
juiste vorm te persen, vormde een enorme innovatie in de steenfabricage. 
Na diverse verbeteringen door de Duitser earl Friedrich Schilckeysen werd de 
strengpers in 1855 in Duitsland geïntroduceerd en ook in de schoorsteenbouw 
toegepast. In 1880 kwam de eerste strengpers in Nederland in bedrijf. De door 
een strengpers gevormde steen kon met gaten worden uitgevoerd waardoor deze 
gelijkmatiger gebakken kon worden, lichter in gewicht was en een betere hecht
ing bij het metselen gaf. Met de komst van de radiaalsteen kwam er een geheel 
andere techniek van schoorstenen bouwen in zwang. 
Wanneer men de kunst van het metselen van ronde schoorstenen met rad i
aalstenen goed verstond was de bouw in feite veel gemakkelijker dan bij een 
vierkante pijp. De radiaalstenen waren veel groter van formaat en er kon veel 
sneller gebouwd worden. Men leerde deze schoorstenen van binnenuit op te 
metselen, zonder het gebruik van een buitenwerkse steiger. Omdat pas na 1880 
de Nederlandse speciaalbedrijven (Canoy-Herfkens en De Ridder) op het gebied 
van de schoorsteenbouw ontstonden, is de periode van 1850 tot 1880 als een 
overgangsperiode te beschouwen, waarin vooral Belgen en Duitsers de grote 
schoorstenen bouwden (boven de 40 m). Dit kwam mede doordat Nederlandse 
bouwers nog weinig ervaring hadden, en daardoor nog gepasseerd werden. De 
firma canoy-Herfkens uit Venlo werd in 1880 opgericht als steenfabriek, met 
onder andere een eigen schoorsteen bouw-afdeling. De firma De Ridder werd 
opgericht rond 1900 door B.C.de Ridder, deze produceerde radiaalstenen in een 
fabriek in Oegstgeest. 

7.5.2 Vormgeving van de schoorsteen 

De gangbare vorm voor de oudste fabrieksschoorstenen was vierkant. Nadat men 
meer ronde schachten ging bouwen bleven vierkante sokkels echter tot 1900 nog 
veelvuldig voorkomen. Na de jaren twintig van de 20ste eeuw werd een ronde 
sokkel regel en een vierkante uitzondering. In de vormgeving van sokkels valt, 
in tegenstelling tot de koppen, vrijwel geen standaardisatie waar te nemen. Met 
name door de komst van de radiaalsteen en daarmee de ronde schoorstenen 





werd er meer aandacht aan de vormgeving van de kop gegeven. Een uitkragende 
kop is een versteviging van de top van de schoorsteen, die te lijden heeft van 
temperatuurverschillen tussen rookgassen en buitenlucht, windwervelingen en 
regen. Voor 1860 is een uitkragende top een uitzondering, na 1880 wordt dit een 
regel. Vanaf 1880 tot 1916 kan veelal van een standaardkop worden gesproken. 
Tot de tweede wereldoorlog veranderde er weinig aan de vormgeving, alleen 
versieringen in de vorm van gekleurde stenen als ornament of letters (bedrijfs- of 
familienamen) konden een schoorsteen een fraaier uiterlijk geven. 

Soms werd gebruikgemaakt van uitkragend of verspringend metselwerk, of na
tuursteen. Overheidsinstellingen, zoals gemeentelijke gas- of elektriciteitsfab
rieken lieten soms zeer uitbundige versieringen aanbrengen. Ook bij textielfab
rieken werken vaak rijksversierde schoorstenen gebouwd. Bij de baksteenfabri
cage kwam versiering relatief weinig voor. 
Tevens opvallend in de vormgeving zijn de klimijzers en trekbanden. Om inspec
ties zowel inwendig als uitwendig mogelijk te maken, werden deze in de schoo
rsteen gemetseld. Voor de stevigheid, vooral bij hogere temperaturen zoals bij 
de baksteenfabricage, werden nieuwe schoorstenen ingebonden met metalen 
trekbanden,l241 1251 1261 1271 

7.5.5 Herwaardering fabrieksschoorstenen 

Tot enkele decennia geleden was de fabrieksschoorsteen een bekend verschijn
sel, waarbij menig zelfrespecterende stad pronkte met haar industrie als symbool 
van welvaart. De schoorsteen was het beeldkenmerk die de skyline van deze 
steden domineerden. 
De omslag in dit beeld vond plaats in de jaren zestig toen de fabrieksschoorsteen 
een geheel andere connotatie kreeg, die als symbool van de milieuvervuiling. 

Doordat tegelijk de traditionele industriële bedrijfstakken wegvielen, kon de 
fabrieksschoorsteen niet aan de sloperswoede ontkomen. Bijna leidde dit tot de 
totale ondergang van het fenomeen fabrieksschoorsteen. In de jaren 90 is een 
tegenbeweging in gang gezet, die het belang van dit object centraal stelt. De 
fabrieksschoorsteen is namelijk bij uitstek het symbool van het industrialiserende 
Nederland in de 19e en 20ste eeuw. In kringen van industrieel erfgoedgroepen 
leidde dit in 1997 tot de oprichting van een aparte stichting voor fabrieksschoor
stenen: STIF. 
De stichting voelt zich geroepen tot een waardestelling van fabrieksschoorstenen 
op basis van een uitgebreide landelijke inventarisatie. Zodoende wordt de stich-

ting regelmatig geraadpleegd en dient zij monumenteninstanties van advies. 

7.5.6 Laatste bakstenen fabrieksschoorstenen 

De oorlog bracht op verschillende plaatsen schade toe aan de industrie en haar 
gebouwen. Ook schoorstenen hebben als hoge punten aan de horizon, waardoor 
ze uitstekend als oriëntatiepunten kunnen dienen, veel te lijden gehad. Zo zijn er 
ook diverse steenfabriekschoorstenen beschadigd door bombardementen, onder 
andere de schoorstenen van de steenfabrieken Jufferswaard en Korevaar. 
Vanaf 1945 ontstond een korte opleving in de bouw van bakstenen schoor
stenen, die ter vervanging van verwoeste of beschadigde exemplaren in de plaats 
kwamen (de schoorsteen van Jufferswaard is in die periode herbouwd). In eerste 
instantie trad een opleving op van de vooroorlogse traditionele industrietakken, 
zoals de textielnijverheid, de leer- en schoenenindustrie, de zuivelfabrieken en 
baksteenindustrie. Voor de fabrieken in deze branches werden zodoende veelal 
sobere fabrieksschoorstenen gebouwd zonder veel decoratieve of kleurige 
elementen. Een enkele schoorsteen kreeg nog wel een ingemetselde of ge
schilderde firmanaam, maar de strakke wederopbouwvormgeving die zich ook 
elders manifesteerde, deed hier ook zijn intrede. Ook bij andere categorieën, 
zoals energiecentrales of zorginstellingen, werden de schoorstenen gekenmerkt 
door een zelfde soberheid. De laatste bakstenen schoorstenen werden begin 
jaren 70 gebouwd. Door invloeden vanuit techniekontwikkelingen en bijvoorbeeld 
door de introductie van het aardgas werd het gebruik van fabrieksschoorstenen 
in zijn historische vorm- van steen en hoog - nagenoeg overbodig. Al snel was het 
bouwen in beton en met metaal de enige bouwwijze voor schoorstenen. Ook bij 
nieuwe energiecentrales koos men veela l voor beton, zoals de bekende zeer hoge 
schoorstenen van de UNA in Utrecht, de centrale van Groningen en de IJsselcent
rale in Zwolle. 

Later, mede door de ineenstorting van de belangrijke indust riële bedrijfstakken 
in de jaren 60 en 70 in Nederland werd veel gesloopt, de schoorstenen van de 
baksteenfabrieken zijn hier echter door hun ligging veelal voor bespaard. Anno 
2005, is vastgesteld dat van de ooit gebouwde 10.000 fabrieksschoorstenen in 
Nederland er slechts een kleine 700 resteren.l241 





7.6 Sociologisch perspeetlef 

De steenbakkerij was een ambacht dat tot laat in de negentiende eeuw zonder 
veel materieel en gebouwen werd gerund door arbeiders. Het was arbeidsin
tensief en Fde sociale omgeving was gering rondom de fabriek. Een verwantsc
hap is te vinden in de agrarische wereld waarbij vele werknemers uit de lokale 
agrarische bevolking werd gehaald, beiden waren immers seizoensgebonden. 
Later werden ook vele arbeiders uit andere streken aangetrokken. Deze mensen 
vestigden zich in kleine huisjes dichtbij de fabriek en leefden in het isolement 
van de fabriek. Vanaf dat moment kan worden gesproken van het "steenoven
volk" vanwege de dikwijls slechte arbeidsomstandigheden waarin vele gezinnen 
plaatsnamen, woonden en werkte op de fabriek. Ten plaatse van grote fabrieken 
groeiden deze concentraties uit tot gehele gemeenschappen die zich afzonderde 
van de rest eromheen. Werkdagen waren lang en vrouw en kinderen waren ook 
betrokken bij het gehele proces. Het seizoensgebonden werk had daarnaast als 
nadeel dat wanneer men ontslagen was men niet alleen geen inkomsten ver
gaarde maar tevens geen onderdak meer had. 

Eenmaal in dit werk was het moeilijk ergens anders terecht te komen. Binnen de 
gemeenschap trouwde men jong, kreeg men veel kinderen en bleef men in de 
wereld van armoede, slechte huishouding en genoot men geen of weinig oplei
ding waardoor ook weinig kansen waren om uit het isolement te treden. Deze 
opsluiting zorgde ervoor dat de emancipatie van het volk pas laat op gang kwam. 
Het duurde uiteindelijk tot aan de invoering van de sociale wetgeving dat er een 
arbeidsovereenkomst kwam die de omstandigheden verbeterde. Het sociale iso
lementen de negatieve reputatie van het volk bleef echter nog lang bestaan. r2r 

7. 7 Van nijverheld naar erfgoed 

Vanaf de jaren 60 in de twintigste eeuw stagneerde de ontwikkeling in de steen
fabricage. Wat volgde was sluiting of verhuizing naar meer gunstige gebieden. 
Door de modernisering raakte vele arbeiders hun baan kwijt en daarnaast 
verplaatste veel bedrijven hun ambacht naar landen met lagere Jonen. Daar
naast kwam ook het milieubewustzijn steeds meer op gang. Dit zorgde ervoor dat 
industrie niet langer werd gezien als symbool van welvaart maar veranderde in 
het symbool van vervuiling. Sluiting leidde in het geval van steenfabrieken niet of 
nauwelijks tot sloop. De ligging van de fabrieken, dikwijls ver van de bewoonde 
wereld in de uiterwaarden, stonden de gebouwen niemand in de weg. Leegstand 
was dan ook een veel voorkomend gevolg. 

De waardering van industrieel erfgoed kwam maar langzaam op gang. Steenfab
rieken bleven hierin nog lange tijd buiten beschouwing. Een duidelijke reden is 
hiervoor niet te vinden, maar kan worden gevonden in het agrarische karakter 
die de steenbakkerij deels werd betiteld waardoor de fabricage niet werd gezien 
als industrie. Ook de ligging van de fabrieken heeft ervoor gezorgd dat er weinig 
aandacht was voor de fabrieken en daarnaast was het een ambacht die weinig 
aanzien genoot van de burgers. 

In de jaren 90 groeide de belangstelling voor de uiterwaarden. Deze ge
dachtegang zorgde ervoor dat vele oude fabrieken werden gesloopt. Natuur en 
waterbeheer kreeg veel aandacht en er werd een nieuw beleid gevormd omtrent 
deze uiterwaarden. Modernisering van de nog functionerende fabrieken bleef uit 
waardoor er nog weinig over bleef van de steenfabrieken. Toch zorgde deze on
twikkeling ook voor een lichtpuntje waar initiatieven werden opgezet voor behoud 
die samen met het sterk vergrote maatschappelijk draagvlak voor behoud van 
industrieel erfgoed ervoor heeft gezorgd dat een deel steenfabrieken de grote 
sloopgolf heeft overleefdl31. 



Bestaande vooraad aan baksteenfabrieken in Nedeland. 
Deorange gekleurde staan voor mogelijke herbestem mingen 

De zwart gekleurde staan voor herbestemde projeten. 



8. Inventarisatle 

Voor een zorgvuldige afweging tussen sloop en herbestemming van de baksteen
fabrieken is een grondig inzicht nodig in de mate van (dis)congruentie tussen 
enerzijds de bestaande gebouwstructuur en anderzijds de gewenste ruimtelijk 
bouwkundige prestaties. Het volgend gedeelte, omvat voor deze afweging de 
verslaglegging van wat er nu ter plaatse nog fysiek aanwezig is van de baksteen
fabricage. Alle verschillende voormalige steenfabrieken verspreid door Neder
land, zijn onderzocht. Dit actuele overzicht van alle waardevolle (restanten van) 
steenfabrieken als toetsingskader voor de waardestelling van elke fabriek is van 
tweeërlei aard; eerst wordt een complete inventarisatie geboden van alle voorma
lige steenfabrieksterreinen en de daarop voorkomende en daaraan gerelateerde 
bebouwing, door een intensief veldonderzoek. 
Het tweede gedeelte is van gelijke aard, maar geeft in tegenstelling een overzicht 
van de reeds herbestemde projecten. Deze projecten dienen als toetsingskader 
voor het succes van een bepaalde herbestemmingfunctie. 
Alle visualisaties uit dit veldonderzoek worden ondersteund door een historische 
en bouwtechnische aanvulling in tekstuele vorm. Informatie betreffende deze 
historische en bouwtechnische gegevens zijn verkregen via diverse bronnen 
variërend van (voormalig) fabriekseigenaren, rijksdiensten en het internet welke 
gebundeld zijn tot een systematiek geheel. Elke fabriek wordt op gelijke wijze 
gepresenteerd. Via alfabetische volgorde wordt elke fabriek door een voorpagina 
gepresenteerd. Een landkaart ondersteund door een satellietfoto maakt de situ
atie inzichtelijk. Foto's ter plaatsen geven u een visuele ondersteuning van het 
betreffende complex. 
Alle projeten zijn tot slot samengevoegd in een tabel (zie Hfst. 9). Dit doument 
verschaft op eenvoudige wijze inzicht in de bepalende aspecten voor een even
tuele herbestemming. Kenmerken zoals oventype, schoorsteen eigenschappen 
maar ook bouwkundige dimensies zijn hierin weergegeven. 

Waardestelling 
Aansluitend op de inventarisatie vindt u een schrijven welke zich richt op de 
waardestelling van elke steenfabriek. P.Nijhof van de RACM presenteert in 
'Ruimte voor Cultuur, Inventarisatie en cultuurhistorische waardenstelling van 
voormalige steenfabrieken in Gelderland (2002)1111 dat de eerste en enige studie 
naar de cultuurhistorische waarden van voormalige steenfabrieken dateert uit 
1988, uitgevoerd door E. Kwaks, studente kunstgeschiedenis aan de Katholieke 
Universiteit Nijmegen, tegenwoordig: Radboud Universiteit Nijmegen. 

In 'Voormalige baksteenfabrieken in Gelderland, een cultuurhistorische verken
ning (1988) 1101 heeft zij voor 47 locaties de architectuurhistorische, sociaalecono
mische, landschappelijke en historisch-geografische waarden bepaalt en aanbev
elingen voor behoud en herbestemming geformuleerd. 
Doordat de sloop van voormalige steenfabrieken niet alleen onverminderd is 
voortgedaan, maar zelfs geïntensiveerd is heeft P. Nijhof het onderzoek van E. 
Kwaks in opdracht van de provincie Gelderland geactualiseerd. Voor een waard
estelling van de onderzochte locaties is een classificatie opgesteld voor de cultu
urhistorische waardestelling. Zijn waarderingsscores berusten op twee factoren: 
compleetheid en operationaliteit. 
Doordat 'Uiterwaardenvolle Steenfabrieken' zich richt op alle voormalig steenfab
rieken verspreid door heel Nederland, met interesse naar de totale herbestem
mingwaarde, waar het onderzoek van P. Nijhof zich enkel richt op de 90 (voorma
lig) steenfabrieklocaties in Gelderland en enkel een cultuurhistorische waarde 
toekent, zal een geoptimaliseerde classificatie opgesteld worden. 
'Uiterwaardevolle steenfabrieken' is opgesteld vanuit een bouwtechnisch per
spectief. Voorgaande onderzoeken naar de waardestelling van (voormalig) 
baksteenfabrieken dienen als belangrijke bron. Voornamelijk het onderzoek van 
E. Kwaksen P.Nijhof dienen als onderleggervoor de cultuurhistorische waarde. 
Het overzicht van H. Roodenburg'21 dient tevens ter aanvulling van het complete 
ensemble, waarin aanvullende sociaal geografische aspecten zijn opgenomen. 

Voor inzage van de inventarisatie wordt verwezen naar de bijlage.* 

*Indien de weergeven foto's niet van de auteurs zelf afkomstig zijn wordt er mid
dels een nummer rechtsonder in de betreffende foto (dat tussen ronde haakjes 
staat) verwezen naar de figurenlijst achterin. 



9. Tabellen 

Leegstaand 

Kenmerken - Algemeen 

Fabrleksnaam Provincie Gemeente Adres 

1 Altena Gelderland Hattem Geldersedijk 22 

2 Blauwe Kamer Gelderland Wageningen De Blauwe Kamer 14 

3 Deest Gelderland Druten Waalbanddijk 35 

4 Emptepol Gelderland Westervoort IJsseldijk 15 

5 Erlecom Gelderland Ubbergen Erlecomsedam 110 

Fortmond (ring) Overrijssel Olst-Wijhe Fortmonderweg 46-48 

Fortmond (vlam) Overrijssel Olst-Wijhe Fortmonderweg 46-48 

7 Groenlanden Gelderland Ubbergen Ooijse Banddijk 62-64 

Overrijssel Olst-Wijhe Rijksstraatweg 10-12 

Gelderland Lingewaal Waaldijk 67 

Jufferswaard Gelderland Renkum Veerweg60 

Klaverland Gelderland Ubbergen Klaverland 1-2 

Koppenwaard Gelderland Zevenaar Koppenwaard 5 

Korevaar Gelderland Overbetuwe Doorwerthse Hoek 1 

Liesbosch Utrecht Utrecht Verlengde Hoogravenseweg 2 

Ooij Gelderland Ubbergen Erlecomsedam 32-34 

Oostrum Friesland Dongeradeel jaachpaad 16 

Ossenwaard Utrecht Vianen Ossewaard 5 

Randwijk Gelderland Overbetuwe Renkumse veerweg 5 

Rusthoven Groningen Appingedam Alberdaweg 79 

Staartjeswaard Gelderland Beuningen Dijk 22 

1 t Haasje Overrijssel Olst-Wijhe Fortmonderweg 3-4 

Windesheim Overrijssel Zwolle Fabrieksweg 40 

[0] De getalwaardes zijn benaderingen en alle maten zijn in meters 
[1] Lag vroeger aan de rijn 
[2] Monumentenstatus 
[3] Geldt alleen voor de schoorsteen 

Rivier 

ljssel 

Nederrijn 

Waal 

IJssel 

Waal 

IJssel 

IJssel 

Waal 

IJssel 

Waal 

Nederrijn 

Waal 

Ussel 

Nederrijn 

Merwedekanaal [1] 

Waal 

Dokkumergrootdiep 

Lek 

Nederrijn 

Waal 

Ussel 

Ussel 

[4] Kortste afstand vanaf ovenlichaam in m (onnauwkeurigheid aanwezig vanwege waterstand) 
[5] 0 = Ovenlichaam (of delen daarvan) 

S = Schoorsteen 
K = Kap 
A = Arbeiderswoningen nabij 
B = Bazenwoning nabij 
M = Machines en bijbehoren 

MS [2] Afst. Oever [ 4] htovNAP Ensemble [5] CHW[6] Ugglng tov diJk 
RM 48,30 4,10 0 9 Buiten 

146,00 10,80 0/S/ K/ A/B/M/R 10 Buiten 

46,70 11,40 0 9 Buiten 

20,00 12,50 0/S/K/D 12 Buiten 

GM 100,00 14,70 0/S/K/A/B/R 12 Binnen 

RM 68,00 6,30 0/S 10 Buiten 

RM 56,00 6,40 0 9 Buiten 

GM 106,70 13,00 0 9 Binnen 

27,70 6,20 0 9 Buiten 

GM [3] 50,60 5,20 0/S 4 Buiten 

26,70 11,10 0/ S 10 Buiten 

46,70 15,00 o;s 10 Buiten 

60,00 12,20 0 11 Buiten 

GM 34,30 12,10 0/S 10 Buiten 

GM 24,10 1,50 0 9 Binnen [7] 

GM[3] 97,30 14,70 0/ S/ B 8 Binnen 

RM 13,40 1,20 0/S/K/ A/B/D 12 Binnen [7] 

93,30 5,30 0/S/ K/A/B/D 11 Buiten 

RM 21,70 11,40 0/ S/ K/B/ M/ R/D 13 Buiten 

RM 26,50 0,90 0/ S/ K/M/D 11 Binnen [7] 

GM 46,70 12,80 0/S/ A/B 10 Buiten 

60,00 5,70 0/ S/ A 10 Buiten 

100,00 4,80 0/ B 9 Buiten 

R = Rails (smalspoor) 
D = Droogrekken of loods 

[6] Cultuurhistorische waardering volgens Nijhof, 2002: objecten Gelderland door Nijhof beoordeeldi111 

[7] Ligt niet aan een grote rivier 
[8] Niet meer als zodanig te herkennen 
[9] A =Afbrokkeling metselwerk 

B = Bomengroei in metselwerk 
P = Plantengroei in metselwerkr 
S = Scheuren in metselwerk 
K = Kap in verval 
0 = Onherkenbare ovenruïne 



Leegstaand Leegstaand 

Kenmerken- Oven Kenmerken- Schoorsteen 

Typeoven Breedte kameringang Footprlnt [b*~ Footprlnt [m2] Degradaties [9] Compleetheld [10) Plaats tov oven Sokket Steentype hoogte diameter Degradaties [11) Versiering [12) 

1 Veld 14,2*21,7 308,14 A/S 

2 Ring 0,95 20,0*69,1 1.382,00 A/B/P/S Afgetopt midden Vierkant Radiaal 32,00 4,40 P/C 

3 Vlam 2,10 21,0*42,0 882,00 A/B/P/S Sokkel kops Achthoekig 

4 Vlam ? 28,0*44,7 1.251,60 K Afgetopt midden Rond Handvorm 33,00 2,70 c 
5 Vlam 2,60 25,0*74,0 1.850,00 Afgetopt midden Rond ? 20,00 ? c 

6A Ring 1,00 15,0*85,6 1.284,00 A/B/P/S Compleet kops Vierkant Radiaal 55,00 3,80 G V 

68 Vlam 2,70 25,8*53,3 1.375,10 p Onherkenbaar 

7 Veld 17,7*20,0 354,00 A/S 

8 Vlam 1,05 25,0*50,0 1.250,00 A/B/P/S Sokkel kops Vierkant Handvorm 

9 Vlam 2,50 33,3*58,0 1.931,40 p Compleet midden Rond Handvorm 55,00 3,60 C/L L 

10 Vlam 1,10 25,0*68,0 1.700,00 A/B/P/S/0 Compleet midden Rond Handvorm 30,00 3,00 C/L 

11 Vlam 0,95 20,0*72,0 1.440,00 A/B/P/S Compleet midden Rond ? 32,00 ? S/C/L 

12 Vlam 2,70 24,0*50,0 1.200,00 A/P/S Onherkenbaar 

13 Vlam 0,90 20,0*42,4 848,00 A/B/P/S/0 Sokkel kops Achthoekig Handvorm 9,00 3,00 

14 Zigzag [8) 1,60 22,5*38,7 870,75 A/B/P/S/0 Onherkenbaar kops 

15 Vlam 2,50 20,0*70,0 1.400,00 P/S Compleet midden Rond Radiaal 60,00 4,00 G 

16 Ring ? 20,0*52,0 1.040,00 K Compleet midden Rond Handvorm 37,00 ? V/N 

17 Vlam 0,90 20,0*45,7 914,00 P/S/K Compleet kops Achthoekig Handvorm 35,00 2,80 S/P/C/L/K 

18 Zigzag 2,70 28,3*30,0 849,00 Compleet midden Rond Handvorm 50,00 4,00 G V 

19 Ring 0,85 16,7*58,0 968,60 ? ? midden ? ? ? ? S/C/L 

20 Ring 2,80 14,0*46,7 653,80 A/B/P/S Compleet midden Rond Handvorm 40,00 3,40 S/C/L 

21 Ring 1,10 15,0*67,3 1.009,50 A/B/P/S Afgetopt kops Vierkant Handvorm 12,00 3,30 P/L 

22 Vlam 2,70 26,6*53,3 1.417,80 B/P/S Onherkenbaar 

[10] C =Compleet van sokkel tot kop [12] L = Letters/Cijfers ingemetseld 
A = Afgetopte kop V : Verdikte kop 
S =Sokkel alleen nog herkenbaar aanwezig N = Nissen ingemetseld 
0 = Onherkenbaar als schoorsteen 

[11] S = Scheurvorming 
P = Plantengroei 
C = Corrosie trekbanden 
L = Losgeraakte trekbanden 
K = Kromstand 
G = Gerestaureerd 



9. Tabellen 

Herbestemming 

Kenmerken -Algemeen 

Fabrleksnaam Provincie Gemeente Straatnaam Rivier MS[1] Afst. oever [2] h tov NAP 

Bosscherwaarden Utrecht Wageningen Lekdijk West 28 Lek RM 60,00 6,60 

Bovenste Polder Gelderland Wageningen Aan de Rijn 5 Nederrijn RM 33,40 11,00 

Bunswaard Gelderland Beuningen Dijk 12 Waal RM 46,70 12,80 

Fivelmonde Groningen Delfzijl Weg naar den Dam 1 ? 2,40 

Heldensche steenfabriek Limburg Peel en Maas Ringovenstraat 12 RM 39,30 

Hendrickx Noord-Brabant Gilze en Rijen Alphenseweg 19 ? 16,00 

Lunenburgerwaard Utrecht Wijk bij DuurstedE Aaiswaard 10 Nederrijn 40,00 7,10 

Panoven Gelderland Zevenaar 

Plasserwaard Gelderland Wageningen 

Plinthos Limburg Schinnen 

Scherpenhof Gelderland Voorst 

Terwindt-Elden Gelderland Arnhem 

Waalwaard Gelderland Neder-Betuwe 

Werklust Overrijssel Losser 

Wouwse Plantage Noord-Brabant Roosendaal 

[0] De getalwaardes zijn benaderingen en alle maten zijn in meters 
[1] Monumentenstatus 
[2] Kortste afstand vanaf ovenlichaam tot rivieroever in m 
(3] 0 = Ovenlichaam (of delen daarvan) 

S =Schoorsteen (origineel; al dan niet gerestaureerd) 
K = Kap (origineel; al dan niet gerestaureerd) 
A= Arbeiderswoningen 
B = Bazenwoning 
M = Machines en bijbehoren 
R =Rails (smalspoor) 
D = Droogrekken of loods 

Panovenweg 18 RM 11,60 

Aan de Rijn 15 Nederrijn RM 106,70 11,00 

Daniken 1 RM 58,10 

Banddijk 60 ljssel 18,30 6,40 

Meginhardweg 55 Nederrijn ? 33,40 12,30 

Waalbandijk 69 Waal 186,70 11,40 

Oldenzaalsestraat 104 - RM 42,60 

Plantagebaan 227 RM 11,60 

[8] C =Compleet (al dan niet opgetopt) 
A = Afgetopte kop 
S = Sokkel alleen nog herkenbaar aanwezig 
0 = Onherkenbaar 

[9] L = Letters/Cijfers ingemetseld 
V= Verdikte kop 
N = Nissen ingemetseld 

[4] Cultuurhistorische waardering volgensNijhof (2002): objecten Gelderland door Nijhof beoordeeldl111 

[5] Niet gelegen aan een grote rivier 
[6] Inmiddels geen functie meer: gesloten vanwege faillisement 
[7] Geen herkenbaar type oven aanwezig 

Ensemble [3] CHW [4] Ugglngtovdijk 

0/S/K/M/R 12 Buiten 

0/S/K 12 Buiten 

0/S/K/B 12 Buiten Woningen 

0/S/K/M/R/D 12 Binnen [5] 

0/S/K 11 Binnen [4] 

0/S/K/D 11 Binnen [4] Woningen/Kantoren 

s 9 Buiten Jachtenhaven/Stalling/Kan 
I 

0/S/K/M/R/D 12 Binnen [4] Museum/Horeca 

0/S/K 12 Buiten Woningen 

0/S/K/D 11 Binnen [4] 

0/K/A 8 Buiten Horeca/Woningen (onder kl 

0/S/K/A 12 Buiten Culturele ontmoetingen 

0/S/B 7 Buiten Evenementenlocatie 

0/S/K/M/R/D 12 Binnen [4] Museum 

0 9 Binnen [4] Showroom voor bouwmater 



Herbestemming Herbestemming 

Kenmerken ·Oven Kenmerken -Schoorsteen 

Functie Type oven Footprint [b*l] Footprint [m2] Compleetheid [8] Plaats tov oven Sokkel hoogte Verslering [9] 

Museale expositie/Cultuurpodium Ring 16,7*54,0 901,80 Compleet Midden Vierkant 48,00 

Woningen/ Ateliers/ Activiteitenruimte Zigzag 28,3*30,0 849,00 Afgetopt Midden ? 31,00 

Woningen Vlam 23,4*46,7 1.092,78 Compleet Kops Vierkant 46,00 LjV 

Activiteiten/Expositie/Museum [6] Zigzag 26,7*32,0 854,40 Compleet Kops Rond 36,00 L 

ActiviteitenjCafe/AteliersjOpvang Ring 16,7*46,9 783,23 Compleet Midden Vierkant 35,00 V 

Won i ngenjKantoren Ring 16,5*50,0 825,00 Afgetopt Kops Rond 22,00 

Jachtenhaven/Stalling/Kantoor . [7] 22,6*48,0 1.084,80 Afgetopt Kops Vierkant 23,00 

Museum/Horeca Zigzag 26,8*26,8 719,40 Compleet Midden ? 25,00 V 

Woningen Vlam 31,0*57,0 1.767,00 Compleet Kops Rond 60,00 V 

Ka ntorenjVergaderru imten/Exhibitie Ring 18,0*62,0 1.116,00 Compleet Kops Rond 44,00 LjV 

Horeca/Woningen (onder kap) Ring 18,3*50,0 915,00 Onherkenbaar 

Culturele ontmoetingen Vlam 26,7*63,1 1.684,80 Afgetopt Kops Rond 15,00 

Evenementenlocatie Vlam 28,3*53,4 1.511,22 Afgetopt Kops ? 30,00 

Museum Ring 18,6*50,0 930,00 Compleet Midden Rond 43,00 

Showroom voor bouwmaterialen Ring 13,4*50,0 670,00 Onherkenbaar 





10 Criteria 

Om de totale herbestemmingwaarde van de baksteenfabrieken (met in het 
bijzonder de oven) te bepalen zijn criteria nodig. In het kader van deze scriptie 
worden de criteria gehanteerd door de RACM gebruikt om de waarde te bepalen. 
De waarde is verdeeld in drie criteria; Cultuurhistorische waarde, Stedenbouwkun
dige waarde en Bouwtechnische waarde. Per classificatie wordt een subverdeling 
beargumenteerd, tot het bepalen van deze waarde. 
Voor de schoorstenen worden aparte criteria opgesteld aangezien deze element
en veelal zeer beeldbepalend kunnen zijn voor een gebied. De waardestelling van 
de schoorstenen in hetbijzonder zal beschreven worden in paragraaf 10.2. 

10.1 Waardestelling fabriekscomplex 

Classificatie: Waarde (Cultuurhistorisch) 

Ten behoeve van het bepalen van de cultuurhistorische waarde wordt op ver
schillende plekken gebruik gemaakt van de termen zeldzaamheid en gaafheid. 
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed beschrijft in hun ~Richtlijnen Bouwhis
torisch Onderzoek" 1961 welke stappen en criteria dienen te worden doorlopen. 
Hierbij wordt begonnen met het vergaren van gegevens die betrekking hebben 
op het object. Hierna volgt de interpretatie die wordt gebaseerd op vergelijking en 
analyse van de gegevens. Als derde volgt de waardestelling die gebaseerd worden 
op de interpretaties welke worden gekoppeld aan referenties en vergelijkingen 
die zijn gemaakt. In het rapport stellen zij dat de waardestelling afhankelijk is van 
de gaafheid (authenticiteit) en de zeldzaamheid, die gerelateerd kan worden aan 
andere, gelijksoortige objecten. 

1. Compleetheid complex 
De compleetheid van het complex heeft directe invloed op de cultuur historische 
waarde. Steenfabrieken hebben een belangrijke rol gespeeld in de Nederlandse 
industriële geschiedenis. De gebouwen en schoorsteen zijn karakteristiek en een 
herkenningspunt in het landschap.C971 

Hoe meer gebouwen van het originele complex nog bestaan, hoe meer culturele 
waarde het gebouw heeft. Er zijn grote verschillen in compleetheid van de steen
fabrieken onderling van onherkenbare sites tot nagenoeg complete complexen, 
welke dan ook de mate van herkenbaarheid genereert. 1111 

2.Gaafheid (authenticiteit) 
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft een standaard ontwikkeld voor 
het waarderen van bouwkunst waarmee monumentale waarden van een gebouw 
kunnen worden vastgesteld. Gaafheid vormt een van de belangrijkste aspecten in 
deze waardering die wordt onderverdeeld in een zestal subcriteria waarbij moet 
worden gedacht aan de architectonische, bouwtechnische en ensemblewaarden 
van het bouwwerk. 1981 

Gaafheid duidt op de staat waarin een object verkeert. Is een steenfabriek nog 
over een grote lengte als steenfabriek te herkennen? Of zijn er slechts fragment
en of zelfs alleen grondsporen over? Gesteld kan worden dat de informatiewaarde 
van een element of patroon groter wordt naarmate het beter in het landschap be
waard is gebleven. Anderzijds komt een object dat nog maar moeilijk herkenbaar 
is als eerste in aanmerking voor beheer. 1991 

3. Zeldzaamheid 
Niet al het cultuurhistorisch waardevolle kan daadwerkelijk behouden worden. In 
de ruimtelijke ordening wordt voortdurend gekozen. Zeldzaamheid is een belan
grijk aspect hierin, immers hoe zeldzamer een element of object is, hoe belan
grijker het is als getuige van een landschappelijke ontwikkeling in een bepaalde 
periode van de geschiedenis. En hoe hoger dus de informatiewaarde ervan is. 1991 

Naast zeldzaamheid speelt er ook nog het begrip ~kenmerkend" dit betekent dat 
een bepaald object gezichtsbepalend is voor een gebied. Wetenschappelijk gez
ien wordt kenmerkend geïnterpreteerd als: 'kenmerkend voor de genese (word
ingsgeschiedenis) van het landschap'. Deze aspecten worden vaak geanalyseerd 
bij het bepalen van een rijksmonument. 
Een rijksmonument is een onroerend goed dat om haar cultuurhistorische waarde 
door de rijksoverheid is aangewezen om te worden beschermd en behouden te 
blijven. Of een object wel of niet een rijksmonument is, is bepalend voor de mate 
en wijze van herbestemming. Het restaureren van een monument kan namelijk 
gedeeltelijk gefinancierd worden door de overheid. Ook het verdere onderhoud 
kan gesubsidieerd worden. Anderzijds moet er voor elke verandering aan een 
rijksmonument een vergunning aangevraagd worden en is de mate van verander
ing gelimiteerd door de wet. 11001 



Classificatie: Stedenbouwkundig (locatie) 

Het boek 'Herbestemmingswijzer' beschrijft dat locatie en bereikbaarheid belan
grijk zijn bij het bepalen van het succes van herontwikkeling. De mogelijkheden 
en beperkingen van de locatie zijn sterk bepalende factoren in het herbestem
mingproces. 

1. Infrastructuur 
De infrastructuur van het te herbestemmen project omvat verschillende aspecten 
zoals geografische afstanden tot een stad/dorpscentrum en de aansluiting op 
het (openbaar)netwerk. Aantal km vanaf centrum, om te kunnen concurreren met 
nieuwbouw is situering erg belangrijk. Bij herbestemming moet de locatie uitblink
en in voorzieningsniveau zodat het de concurrentie aan kan gaan met nieuwbouw 
projecten in de "nieuwe" wijken. 11011 

Naast de eigenschappen van een gebouw zijn ook de eigenschappen van de lo
catie van belang voor de huisvesting van een functie. Infrastructuur is hierbij een 
belangrijke factor. De infrastructuur bepaalt voor een gedeelte de economische 
waarde en belang van een locatie. 
De locatie moet immers goed bereikbaar zijn met verschillende vervoersmid
delen. Ongeacht de functie, willen gebruikers van een functie goed ter plekke 
kunnen komen en zich ook gemakkelijk weer naar het stads- of dorpcentrum 
verplaatsen. 
Naast de kwaliteit van de locatie en de mate van infrastructuur spelen ook an
dere factoren steeds meer een rol, bijvoorbeeld de hoeveelheid files in de spits en 
de mogelijkheid om je auto in de buurt te kunnen parkeren. 11011 

2. (Grote van de) Kavel 
Past mijn gebouw/functie op de kavel? Om te bepalen welke functie je op het 
kavel kan plaatsen is het belangrijk een aantal dingen in het oog te houden. 
Bijvoorbeeld; kadastrale gegevens zoals de grootte van de kavel en hoe eigen
domsgrenzen lopen. Daarnaast is het ook belangrijk welke beperkingen op 
het terrein gelden; hoeveel vierkante meter mag bebouwd worden en tot welke 
hoogte t.o.v. NAP. mag gebouwd worden. 

3. Situatie 
Is de locatie welgeschikt voor mijn gebouw/functie? Belangrijke aspecten tot het 
beoordelen van de geschiktheid van het perceel zijn: Omliggende bebouwing, 
omwonenden, aanwezige faciliteiten op terrein en het waterpeil. 

In het midden van de 19e eeuw werden de uiterwaarden van de grote rivieren 
belangrijk voor de baksteenindustrie. Deze belangstelling kwam voort uit het 
makkelijk verwerven van goedkope grondstof, de goede verbindingen via het 
water voor zowel de aanvoer van grondstoffen als de afvoer van het gemaakte 
product. En vanwege het arbeidsoverschot dat de dorpen daar kende door het 
ontbreken van stedelijk gebied. 
De meeste van de grote baksteenfabrieken liggen dan ook aan de Ussel, Neder
Rijn, Lek, Waal en Eems. De afstand tot de rivier is bepalend voor de functie. 
Enerzijds positief; de rivier kan een recreatieve functie ondersteunen, anderzijds 
ook negatief, door de ligging naast een rivier moet er altijd rekening gehouden 
worden met de onberekenbaarheid van het water. De gebieden bij Waal en Lek 
zijn al meerdere malen slachtoffer geweest van overstromingen. Welke invloed 
het heeft op de functie is afhankelijk van de ligging binnen- of buitendijks en de 
invloed van getijden. 

Binnendijks 
Deze term wordt gebruikt om de droge landzijde van een dij mee aan te geven. 
Binnendijks gebied is beschermd tegen overstromingen. Dit betekent concreet 
voor de functie dat het gebouw niet bedreigd wordt door overstromingen door 
bijvoorbeeld grote hoeveelheden regenval of smeltwater. 

Buitendijks 
Deze term wordt gebruikt om aan te geven dat het grondgebied aan de rivier 
of zeezijde van een dijk gelegen zijn. Dit gebied wordt vaak de uiterwaarden 
genoemd. Dit gebied is niet automatisch beschermd tegen overstromingen. Dit 
heeft grote consequenties voor de functie. Bij gebruik van buitendijks gebied zal 
er automatisch een manier bedacht moeten worden om het water bij een hoge 
waterstand buiten de deur te houden. 

Er zijn (gedeeltes van) steenfabrieksgronden waarop de invloed van het fluctuer
end waterpeil merkbaar is. 11021· Deze invloeden zijn belangrijk om vast te stellen 
alvorens een functie te bepalen. 



Classificatie: Ovenlichaam (Technische staat) 

Behoud van Cultureel erfgoed is een van de speerpunten van de overheid en dan 
specifiek de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en daarnaast de Rijksgebouwdi
enst. De Rijksdienst stelt dat vele historische gebouwen als kerken, fabrieken en 
vele andere steeds vaker leeg komen te staan en verval optreedt. Herbestem
ming van deze gebouwen en complexen kan dit verval tegengaan. Door middel 
van een Nationaal Programma Herbestemming proberen ze dit initiatief ook 
groter bekend te maken onder de verschillende betrokken partijen. De Rijksge
bouwdienst gaat verder dan dat. Om behoud van het erfgoed in stand te houden, 
houden zij zich bezig met het inzichtelijk maken van de technische staat van de 
gebouwen en hierbij ook de aanwezige installaties. 

Om de technische staat van gebouwen te controleren en in kaart te brengen 
wordt gebruik gemaakt van de Standaard Elementenlijst (SEL)'103

', die benoemt 
en beschrijft welke processen, functies en elementen relevant zijn voor een 
beschrijving van de staat. De SEL werkt vanuit vijf aspecten die worden beschre
ven in het Bouwbesluit Veiligheid, Gezondheid, Bruikbaarheid, Energie en Milieu. 
Deze aspecten worden verdeeld onder een vijftal disciplines: Bouwkunde ext, 
bouwkunde int, elektrotechniek, werktuigbouw, transport. 

In het Handboek RgdBOEl-inspectie worden de verschillende bouwkundige el
ementen beschreven. Wanneer we deze elementen nader bekijken en de vertal
ing maken naar de steenfabrieken dan blijven de volgende elementen over die 
belangrijk zijn voor de classificatie van de steenfabrieken. Elektrotechniek en 
werktuigbouw en transport zijn voor dit type gebouw niet van belang. 

1. Afmetingen 
De afmetingen van het object kan iets zeggen over de bruikbaarheid van het 
gebouw. Met betrekking tot de steenfabrieken kan een onderscheid worden 
gemaakt tussen de verschillende ovens. Per type oven kan een totale oppervlakte 
worden gegeven en kan een oppervlakte per kamer worden aangeduid. Op die 
manier kan een juiste functie worden gekozen voor de juiste steenoven. 

2. Onderbouw 
Tot de onderbouw rekenen we alle delen die dienen ter fundatie en hiermee ook 
stabilisatie van de bovenliggende bebouwing. In het geval van de steenfabrieken 
geldt dat deze altijd zijn gefundeerd op zand. Dit verdicht zandbed is een uit
stekende isolator tijdens het bakken van de stenen. 

Echter brengt de ligging langs de rivier ook gevaren met zich mee met betrekking 
tot verzakking in deze laag. Daarnaast kan vocht makkelijk optrekken in het bov
enliggende metselwerk. De staat van deze fundatie is dan ook van belang. 

3. Omhulling gevel 
Bij de gesloten gevel heeft het betrekking op de constructies in de gevel. Hierbij 
gaat het in geval van steenfabrieken dat deze zijn vervaardigd uit metselwerk, 
waartussen een isolerende laag van zand zich kan bevinden. Buiten het materiaal 
speelt ook het voegwerk een rol in de buitenschil van de gevel. 
In de gevel kan verzakking optreden welke desastreuze gevolgen kan hebben. 
Voor het voegwerk geldt dat deze kan slijten waardoor ook het metselwerk hier
onder kan lijden. 11041 

4. Omhulling dak 
Binnen de omhulling dak bevinden zich de constructie en de afwerking. De daken 
van de steenfabrieken zijn altijd uitgevoerd in een houtconstructie welke is belegd 
met pannen. Gedurende de jaren kan in het hout vormen van krimp en kruip zich
tbaar zijn, en kunnen er scheuren gaan ontstaan waardoor het dak zou kunnen 
instorten. De kwaliteit van de houten constructie kan nader bepaald worden met 
de NEN 5466. Dakpannen gemaakt van klei kunnen een hele lange levensduur 
hebben, maar worden door het weer wel aangetast. Verschuivingen in het dak 
kunnen leiden tot lekkages en zelfs tot breuk in de pannen. Gezien de samenstel
ling van de dakpannen kan dezelfde norm worden gebruikt als bij het beoordelen 
van het metselwerk. '1041 

5. Vloeren 
Een steenfabriek is een specifiek type gebouwen waarvan de oven als een moe
ilijk te definiëren bouwwerk is. Het plafond van de oven kan men zien als een 
vloer tussen de kamers en het dak. De vloer wordt gevormd 

Het voorgaande geeft in tekstuele zin de onderbouwing van de criteria, waardoor 
een herbestemmingwaarde ontstaat. Voor het inzichtelijk maken van de stappen 
is een visueel overzicht samengesteld. Dit document is in samenspraak met een 
expert; Carla Voskuilen, Projectmanager bij stichting BOEl (Behoud Ontwikkeling 
Exploitatie van Industrieel erfgoed) nader besproken. Zij gaf te kennen dat de ver
schillende elementen met betrekking tot de classificatie van historische gebou
wen en in dit geval steenfabrieken in het document aanwezig waren. 





10.2 Waardestelling schoorsteen 

Wanneer men de overtuiging inneemt de bestaande Nederlandse fabrieksschoo
rstenen te kunnen beoordelen (bij een selectie voor behoud) lijken er aantal pri
maire uitgangspunten van belang (volgens STIF, dec 2005), deze zijn: cultuurhis
torie, het industriële complex, de architectonische vormgeving, de hoogte van de 
pijp, het bouwjaar en de mate van uniciteit. Als secundaire uitgangspunten kun
nen worden benoemd: de stedenbouwkundige uitstraling, de branche-indeling, de 
landelijke spreiding en de gaafheid van de pijp_1241 

Het cultuurhistorische aspect heeft bij fabrieksschoorstenen misschien wel meer 
dan bij welk ander monument een doorslaggevende betekenis bij eventuele 
selectie voor behoud. Een schoorsteen is bijna altijd een onderdeel van een fab
riekscomplex geweest. De relatie met de fabriek is in de eerste plaats function
eel, maar vaak ook architectonisch. De pijp geeft het complex een extra accent of 
draagt de naam van de firma. In sommige bedrijfsbranches, vooral bij de textielin
dustrie, is de schoorsteen bij uitstek het object om zich mee te onderscheiden 
van de concurrentie. De rigoureuze sloop van schoorstenen in het tijdperk dat 
deze nog als symbool van de milieuvervuiling werden beschouwd, heeft tot gevolg 
gehad dat in sommige regio's een laatste' verdwaalde' fabrieksschoorsteen het 
enige teken van het industriële tijdperk vormt. Een schoorsteen staat dan voor 
een bepaalde fase in de plaatselijke sociaal-economische geschiedenis en kan 
in dit opzicht van belang zijn voor de lokale bevolking. De schoorsteen refereert 
aan een vroegere situatie waarin een bepaalde fabriek van belang is geweest als 
werkverschaffer en daarmee onlosmakelijk verbonden was met het dagelijkse 
bestaan. 
Het industriële complex heeft naast de eerdergenoemde aspecten ook haar uits
traling als bouwwerk en als ensemble waar een schoorsteen deel van uitmaakt. 
Andere primaire uitgangspunten voor de selectie zijn een aantal basale gegevens, 
zoals de hoogte van de schoorsteen, vooral uitzonderlijke afmetingen (boven de 
45 meter), het bouwjaar en de mate van uniciteit. Dergelijke gegevens kunnen 
een schoorsteen tot een behoudswaardig object maken. 

Bij secundaire uitgangspunten gaat het om aanvullende criteria die de eerdere 
uitgangspunten extra steun geven. Zo kan een pijp in het stedenbouwkundige 
concept van een wijk, stad of op het platteland een dermate belangrijke uitstra
ling hebben en zodoende in de stedelijke compositie een rol spelen. Daarnaast 
kan het een afspiegeling zijn van eeen branche die een grote rol heeft gespeeld 
en zodoende kenmerkend kan zijn voor de ontwikkeling van een gebied. 

Tenslotte heeft ook de mate van gaafheid van de pijp een rol gespeeld, waarbij 
vooral is gekeken in hoeverre de schoorsteen nog haar oorspronkelijke bouwkun
dige vorm of lengte heeft behouden 
De grofkeramische industrie beschikt- op de tuinderijenindustrie na- het grootste 
aantal schoorstenen van het huidige totale bestand (11% van het totaal). 

1. Cultuurhistorische waarde 
De fabrieksschoorsteen heeft als fenomeen een historische betekenis gekregen. 
Lange tijd werd deze gezien als symbool van welvaart en vooruitgang. 
Een rijke industriestad werd gekenmerkt door een woud van schoorstenen. Daar
door hebben de overgebleven schoorstenen in het land vanuit cultuurhistorisch 
oogpunt van belangrijke betekenis. Zij vertegenwoordigen een bijzonder aspect 
van het gemeenschappelijke verleden van Nederland; de periode van de industri
alisatie en industriële samenleving tot ongeveer 1970 (ongeveer 150 jaar). 
Tegen de achtergrond van het totaal aantal van 10.000 schoorstenen die ooit 
in Nederland zijn gebouwd, kan worden gesteld dat een representatieve selec
tie derhalve behouden zou moeten worden. De fabrieksschoorsteen heeft als 
bouwwerk over het algemeen minder karakteristieke aspecten dan een complete 
fabriek of woongebouw. Juist het cultuurhistorische aspect is voor een fabrieks
schoorsteen daardoor van groot belang. 
De locatie waar de pijp staat speelt hierbij vanzelfsprekend ook een belangrijke 
rol. In een gebied dat gekenmerkt werd door vele fabrieken, soms van een zeer 
eigen bedrijfssector zoals de textiel, kan het beeld van de schoorsteen in het 
stadsbeeld blijvend dienen te zijn. Dit geldt ook wanneer in een bepaald gebied 
een specifieke industrie voor grote betekenis is geweest voor de locale sociaa
leconomische historie en soms ook dit locale niveau oversteeg. 

2. Architectuurhistorische waarde 
De doorsnee fabrieksschoorsteen kent vanuit architectonisch oogpunt een 
beperkt aantal esthetische criteria, die snel zijn benoemd met hoogte en omvang. 
Toch zijn bij nadere beschouwing ook andere criteria te noemen, welke de schoo
rsteen een bijzonder uiterlijk kunnen gegeven waardoor de betreffende pijp zich 
onderscheidt van anderen schoorstenen. 
Een fabrieksschoorsteen is opgebouwd uit drie onderdelen: de voet, de schacht 
(technisch gezien opgebouwd uit diverse trommels) en de kop. Daarmee is een 
zekere parallellie te geven met de vormgeving van de klassieke zuil, die ook een 
dergelijk indeling heeft met een basement, een schacht en het kapiteel. Deze 
driedeling bij de zuil vond plaats volgens een bepaalde verhouding. 



Bij de fabrieksschoorsteen is dit ook meestal het geval en werd dit in ieder geval 
door de grotere schoorsteenbouwers als uitgangspunt gehanteerd. Bij enkele 
fabrieks-schoorstenen is de overeenkomst met de vorm van de zuil wel zeer 
nadrukketijk aanwezig. 
Belangrijk voor het uiterlijk van de schoorsteen is het bouwmateriaal dat is 
gebruikt. Hiervoor waren enkele mogelijkheden. De meest voorkomende was na 
circa 1850 de radiaalsteen. Een andere mogelijkheid bood de baksteen, die door 
zijn rechte vorm in de ronding mee gekapt moest worden en daardoor de bouw 
van een schoorsteen veel bewerkelijker maakte. 
Vooral in de fabrieksschoorstenen van steenfabrieken, die daarvoor hun eigen 
product konden gebruiken, vond de baksteen veel toepassing. Het zal duidelijk 
zijn dat het uiterlijk sterk verschilt tussen deze twee bouwme-thoden. Daarnaast 
zijn er ook nog schoorstenen gebouwd in een type betonsteen, voorbeeld hiervan 
is de schoorsteen van de Van Nettefabriek in Rotterdam. Een ander aspect van de 
schoorsteen is de bijzondere ornamentiek, die op diverse onderdelen kon worden 
toegepast. Bij de voet kan sprake zijn van een vierkante sokkel, die soms decora
tieve randen of regels heeft of een ronde basis met een verspringing, die is benut 
om op die plek enkele sierranden met vorm- of rechte stenen te maken. Bij som
mige schoorstenen werden ook natuurstenen elementen gebruikt op de hoeken 
van de sokkel. De schacht kan voorzien zijn van een afwijkende kleur stenen, die 
een firmanaam of een enkele keer een logo vormen. 
Een zeer bijzondere schacht heeft het onderste deel van de schoorsteen van de 
voormalige steenfabriek in Oastrom (Fr) waarin over de volle lengte verticale ver
diepte gemetselde spaarvelden zijn aangebracht. De kop van de meeste schoor
stenen is over het algemeen gedecoreerd. De reden hiervoor lag in het feit dat dit 
bouwelement verzwaard moest worden om zo een juiste mate van stevigheid te 
verkrijgen. De temperatuursverschillen tussen de rookgassen en de buitenlucht 
en de inwatering door neerslag zorgen er voor dat dit een kwetsbaar deel van 
de schoorsteen is. De kop wordt daarom uitgebouwd met gemetselde randen of 
bredere banden en vaak wordt er een staten trekband ingemetseld. 
De bovenste laag wordt beschermd door natuursteen of een gietijzeren muts 
waar ook de bliksemafleider aan bevestigd is. Tevens heeft de vorm van de kop 
invloed op de neerslag van roet uit de schoorsteen onder invloed van wervelingen 
van de lucht. De kop is bij sommige schoorstenen tot een bijzonder architecto
nisch geheel uitgegroeid en heeft dan soms veel weg van een klassiek kapiteel. 
Een aparte categorie schoorstenen vormen de pijpen die een integraal onderdeel 
vormen van een groter architectonisch geheel zoals in het geval van het Haags 
Gemeentemuseum, de Beurs van Serlage of het voormalige badhuis in hitversurn 
van W.M. Dudok. 

3. Ensemblewaarde 
Een belangrijk aspect bij de beoordeling van een fabrieksschoorsteen is de rela
tie met zijn directe omgeving. Met andere woorden; is de historische context van 
de pijp ter plaatse nog intact of is er slechts sprake van een solitair bouwelement. 
Daarbij speelt uiteraard ook mee of het complex een monumentale waarde heeft. 
Voor diverse fabrieken zal deze afweging niet zo moeilijk zijn. 
Zo schijnt iedereen het er wel over eens te zijn dat de Van Nettefabriek met 
schoorsteen een bijzonder complex is. Al veel minder zal dit gelden voor de vele 
steenfabrieken in het land waarbij de schoorsteen an sich als bijzonder element 
te karakteriseren is, echter waarbij van de ensemble weinig over is of waarbij het 
ensemble nauwelijks tot geen monumentale waarde heeft. 
Daarnaast zijn er nog diverse minder voor de handliggende voorbeelden van 
cultuurhistorische waardevolle industriële complexen te noemen waarbij de 
ensemblewaarde een belangrijke rol speelt bij de beoordeling van de schoorsteen 
(bv. de Philipsfabriek in Eindhoven). In sommige van deze voorbeelden speelt de 
nog aanwezige schoorsteen niet een al te opvallende rol, maar kan deze vanwege 
de situering binnen het fabrieksensemble toch als karakteristiek worden bestem
peld. 

4. Gaafheid 
Dit criterium is op verschillende niveaus te waarderen. De belangrijkste daarbij is 
de gaafheid van de schoorsteen als object. Een tweede factor kan ook de gaaf
heid van het ensemble in zijn totaliteit zijn, waarbij de pijp in dit geval het zwaarst 
wegend is in de waardebepaling (daarop zou dan de oven volgen aangezien deze 
twee inherent zijn). 
Voor de schoorsteen is het van belang dat de originele vorm met specifieke 
details en de opbouw met oorspronkelijk materiaal nog intact is en dat de pijp 
niet is ingekort. Met andere woorden, dat de fabrieksschoorsteen niet aangetast 
is door mensenhanden of door de 'tanddestijds'. Dit kan het geval zijn door goed 
regelmatig onderhoud of als de schoorsteen is gerestaureerd. 
Hierdoor kan een verantwoorde toestand zijn gecreëerd. Een gaafheid, zoals die 
in kunsthistorische zin wel wordt nagestreefd waarbij het oorspronkelijke materi
aal, de kleur, de hand van de ontwerper e.d. essentieel zijn, is in de sector van de 
fabrieksschoorstenen minder belangrijk. Wel is uitgangspunt dat de herkenbaar
heid als originele bakstenen fabrieksschoorsteen gewaarborgd moet zijn. 
Evenals in fabriekscomplexen is er ook bij schoorstenen geen sprake van een 
statisch object. Technische ontwikkelingen of bedrijfswijzigingen kunnen in het 
verleden hebben geleid tot veranderingen. Zo kan de oorspronkelijke vorm of 
detaillering soms zijn aangepast. 



Gebrekkig of verkeerd onderhoud kan tot onverwachte schade leiden. Zo kan een 
verzwakte fundering bij storm instabiel worden of zelfs instorten (zoals in 2007 bij 
de Sensdorpfabriek te Bussum). Bij bedrijfsmatiggebruikte schoorstenen zal een 
technische dienst die gebreken vaak vroegtijdig signaleren. Buiten gebruik zijnde 
schoorstenen zullen daarentegen regelmatiggeïnspecteerd moeten worden om 
verdere schade te voorkomen. 

Met betrekking tot de gaafheid van de schoorsteen als object zijn enkele schade
vormen onderscheiden_125l 

• Scheuren: Alle oude schoorstenen waren opgemetseld met gebruik van schelp 
kalk. Deze mortel werd gebruikt om de schoorsteen een grote flexibiliteit te 
geven. De schelpkalk is flexibel en kan goed de spanningen opvangen die 
optreden bij windbelasting en temperatuurverschillen. Een schoorsteen ge
bouwd met cementgebonden mortel zal bij enige spanning scheuren ver 
tonen. 

• Vochtproblemen: Bij schoorstenen die niet meer gestookt worden, is con
dens een belangrijk aandachtspunt. Een 40 meter hoge schoorsteen kan door 
regendoorslag en damptransport op jaarbasis, afhankelijk van de steensoort, 
wel 850 liter vocht opnemen. Bij optredende vochtproblemen kunnen deze 
waarden worden vastgesteld door gekwalificeerde bedrijven. In gestookte 
schoorstenen verdampt het vocht door de warmte van de doorstomende rook
gassen. 

• Kromtrekken: Het kromtrekken van schoorstenen is meestal het gevolg van 
een sterke opname van vocht, waardoor bepaalde schadeprocessen kunnen 
optreden. Door chemische reacties van verontreinigingen, zouten en bestand
delen in de mortel kunnen verbindingen worden gevormd die veel vocht opne
men en zwellen. Dit leidt tot een grotere uitzetting van met name de zijde van 
de schoosteen die het meest met regen in aanraking komt. In Nederland is 
deze zogenoemde regenzijde het zuidwesten. 
Dit probleem kwam vooral voor bij schoorstenen die gebruikt worden voor 
de rookafvoer bij de fabricage van keramische producten, zoals bij steen- en 
dakpannenfabrieken. Ook vorstschade aan de metselmortel kan tot zwelling 
en kromtrekken lelden, evenals het roesten van de inwendige klimijzers. 

• Vergipsing: Met name wanneer de schoorsteen wisselend gestookt is met 
olie, kolen of gas kunnen er chemische reacties in het metselwerk optreden. 
De zwavelhoudende rookgassen uit olie of kolen vormen met vocht zwavel 
zuur, waardoor de kalkmortel tot poeder uiteen kan vallen, het zogeheten ver 
gipsen, en daarmee zijn samenhang verliest. 

Soms is een inwendige schade door vergipsing van de mortel uitwendig waar 
te nemen door vergipsing van de mortel uitwendig waar te nemen door uitbol 
ling van het metselwerk. Zodra de stenen inwendig hun steun verliezen, zak 
ken zij naar elkaar toe, wat uitwendig als een lichte bolling. 

• Vorstschade: Vorstschade ontstaat wanneer er onvoldoende wordt geven
tileerd en het metselwerk verzadigd raakt met vocht. Het water bevriest en 
zet daarbij uit. De mortel waarmee de stenen gemetseld zijn kan losraken of 
er kunnen stukken van de stenen afspringen. 

• Funderingsproblemen: Funderingsproblemen kunnen ontstaan als gevolg van 
verlaging van het grondwaterpeil of door wisselende waterhoogtes in de uiter 
waarden. Bij een houten fundering kunnen de koppen van de poten gaan rot 
ten, zodat de fundering verzwakt. De ingang van het ondergrondse rookkanaal 
van de schoorsteen kan verzwakken door aantasting van het metselwerk. Het 
volle gewicht van de schoorsteen kan dan niet meer door het hele fundament 
worden opgevangen. 

5. Zeldzaamheid 
Tegen de achtergrond van de 10.000 exemplaren die ooit in Nederland zijn 
gebouwd, en de vele schoorstenen die inmiddels zijn gesloopt, zou men elke nog 
bestaande schoorsteen in zekere zin bijzonder kunnen noemen. 





11. Conclusie 

In dit hoofdstuk zullen op basis van de inventarisatie enkele uitspraken worden 
gedaan ten aanzien van zowel de leegstaande als de herbestemde objecten. 

Leegstand: 
• Het bestand van leegstaande objecten bestaat voornamelijk uit vlam ovens (60 

%), terwijl dit aandeel bij herbestemming 25% bedraagt. 
• 9 van de ovenlichamen beschikken over ovenkamer-openingen die in een later 

stadium zijn verbreedt tot ongeveer 2,5 meter. De oorspronkelijke breedte 
bedroeg ongeveer 1 meter, van dit type zijn er ook nog 9 over. 

• Vrijwel alle leegstaande objecten zijn gesitueerd langs een van de grote 
rivieren in Nederland. Uitzonderingen hierop zijn Rusthoven en Oostrum. 

• Opvallend is het verband tussen de ligging van een fabriek in een natuurge 
bied en de aanwezigheid van plannen ten aanzien van een woon-/werkher 
bestemming van het object. Zo zijn er reeds woon- enjof werkplannen ontwik 
keld voor de 'Heuff', 'Ossenwaard' en 'Randwijk' die zich allen niet in een 
natuurgebied bevinden. Tegelijkertijd zijn er voor veel overige steenfabrieken 
die wel in een natuurgebied liggen, geen plannen ontwikkeld (naast bijvoor 
beeld vleermuizenverblijf). Typische voorbeelden hiervan zijn de ovens van 
'Fortmond', 'Windesheim', 'De Blauwe Kamer', 'Hengforden', 'Vlamoven 
Deest' en 'Groenlanden'. 

• De ovenlichamen die zich in een natuurgebied bevinden zijn daar bovenop 
ook vaak het meest geruïneerd als gevolg van planten- en bomengroei. Her 
bestemming van een ovenlichaam in een natuurgebied is mede daardoor nog 
een stuk minder eenvoudig (bovenop het feit dat het al in een beschermd 
natuurgebied staat). 

• Daarnaast zijn er ook geen herbestemmingsplannen ontwikkeld voor totaal 
geruïneerde ovens zoals de 'Korevaar', 'Jufferswaard', 'Staartjeswaard', 'Kop 
penwaard' en 'Liesbosch'. Een restauratie van deze objecten zou immers een 
zeer kostbare aangelegenheid worden, waarbij er in dat gevalslechts enkele 
elementen nog onderdeel van de oude oven zijn geweest. 

• De veldovens bestaan slechts uit twee parallel aan elkaar geplaatste dikke 
muren die vanwege hun eenvoud en onherkenbaarheid weinig aanleiding 
lijken te geven tot herbestemminginitiatieven. In het geval de Bunswaard 
wordt de veldoven gebruikt als parkeergelegenheid. Indien er hier geen vlam 
oven in de directe nabijheid had gestaan, zou deze veldoven naar alle waar 
schijnlijkheid ook niet meegenomen zijn in het plan maar had deze louter 
een landschappelijk karakter toegewezen gekregen (zoals in Groenlanden). 

Herbestemd: 
• De meest complete ensembles ('De Bosscherwaarden', 'Fivelmonde', 'De 

Panoven' en 'De Werklust') zijn - niet geheel verwonderlijk- omgebouwd tot 
museum. Deze bieden immers het meest getrouwe beeld van de originele 
situatie tijdens de dagen dat de fabriek in bedrijf was met een compleet en
semble. 

• Tevens valt op dat de meeste complete ensembles zich niet langs de grote 
rivieren bevinden. De verklaring hiervoor is veelal dat deze complexen de 
saneringen in het kader van 'ruimte voor de rivier' hebben kunnen ontlopen. 

• Veel van de herbestemmingen beschikken over de rijksmonumenten status. 
Deze status geeft immers grotere kans op subsidie en in dat geval kan de 
kostbare restauratie in het kader van een herbestemming voor een exploitant 
toch de moeite waard zijn. 

• Een aantal van de herbestemde voorbeelden, waarbij er sprake is van een 
museum, een tentoonstellingsruimte of een dergelijk culturele functie, 
kampen met een moeizame exploitatie. Voorbeelden hiervan zijn 'De Boss 
cherwaard' bij Wijk bij Duurstede en 'Fivelmonde' in Delfzijl. Men zou zo 
doende kunnen stellen dat op het moment dat de fabriek en het bijbehorende 
terrein bestemd worden tot museum er in economisch opzicht onvoldoende 
draagvlak is. Men is veelal afhankelijk van allerlei subsidies. Van belang is 
het daarom dat er vanuit financieel oogpunt een meer recreatief gebruik kan 
plaatsvinden, zoals bij de 'Scherpen hof' waar er is gekozen voor een camping 
met horecagelegen heid, wat aanzienlijk beter te exploiteren lijkt. 

• Opvallend is het dat er in veel gevallen appartementen zijn aan te trefen, 
welke zich boven het ovenlichaam en onder een op de originele kap geba
seerde vorm bevinden. Voorbeelden hiervan zijn 'De Plasserwaard', 'De 
Bovenste Polder',' Bunswaard', 'Scherpenhof' en 'Hendrickx'. 

• Indien er sprake is van een vlamovenlichaam worden de ovenkamers veelal 
in gebruik genomen als stallingen, parkeergelegenheden of toegangen tot de 
bovenliggende appartementen ('Piasserwaard', 'Bovenste Polder') en soms 
als expositieruimte ('Fivelmonde'). In het geval van een ringovenlichaam, waar 
sprake is van een relatief grotere aaneenges loten, ringvormige ruimte, blijken 
de functies veelzijdiger. Zo is er een restaurant in het ovenlichaam van de 
'Scherpen hof', een showroom in de 'Wouwse plantage' en een tentoonstelling 
over de steenfabricage in 'Piinthos'. 

• Bij alle uitgevoerde herbestemming is er gekozen voor een conservatieve aan 
pak waarbij de originele houten kapconstructie wordt hersteld. 





12. Discussie 

De inventarisatie van de aanwezige steenfabrieken in Nederland en de bepaling 
van criteria ten behoeve van classificatie van deze steenfabrieken zijn uitgevoerd. 
Tijd heeft echter een grote invloed gehad op het verloop van dit onderzoek 
waarbij verschillende aspecten te weinig zijn belicht en in een vervolgonderzoek 
verder zouden kunnen worden uitgevoerd. De inventarisatie omhelst een berg 
informatie met betrekking tot iedere steenfabriek, deze zou echter nog verder 
kunnen worden uitgebreid middels uitvoerige tekeningen van de aanwezige ovens 
en schoorstenen. Hiermee zou ook een completer beeld worden verkregen van 
de afmetingen en hiermee ook meer kunnen vertelen over de mogelijkheden met 
betrekking tot herbestemming van de individuele steenfabrieken. Dit gegeven zou 
direct ook de classificatie kunnen uitbreiden en verbeteren. 

Tijdens de inventarisatie is specifiek gekeken naar het object van de oven en 
schoorsteen en zijn de ensemblewaarden maar op kleine schaal toegelicht. De 
omgeving biedt waarschijnlijk nog veel meer aanknopingspunten die te maken 
hebben met de vroegere ambacht en zelfs het landschap kan een rol spelen in 
deze waardebepaling. Een vervolgonderzoek zou zich dan ook veel meer op het 
ensemble kunnen richten in plaats van op het object zelf. 

De inventarisatie van de reeds herbestemde steenfabrieken is in dit onderzoek 
gebruikt als een globale blik op de mogelijkheden die tot nu toe zijn uitgevoerd. 
Vanuit deze inventarisatie was het mogelijk een aantal conclusies te trekken. 
Echter zou de mate van slagen van deze projecten nog veel verder kunnen 
worden uitgediept waarbij ook op economisch vlak zou worden gekeken naar de 
draagkracht van het project. Dit zou een veel completer verhaal opleveren met 
betrekking tot de mogelijkheden die er liggen voor de leegstaande steenfabrieken 
in Nederland. Hierbij zou het ook mogelijk zijn om te kijken naar herbestemmin
gen die zijn uitgevoerd in het buitenland. 

In dit onderzoek zijn de verschillende criteria bepaald waarop men een steenfab
riek dient te beoordelen om vervolgens een classificatie te kunnen uitvoeren op 
iedere steenfabriek. Deze classificatie wordt in dit onderzoek echter niet uit
gevoerd. De uitvoering van deze classificatie kan juist een beter inzicht geven in 
de verschillen en overeenkomsten tussen de fabrieken. Hiermee is het mogelijk 
om een betere keuze te maken ten behoeve van herbestemming van de individu
ele fabrieken. 

In het individuele deel zullen we zelf de classificatie enkel op kleine schaal uitvo
eren om te controleren of de gekozen functie wel capabel is voor het gekozen 
object. 

Het in hoedstuk tien voorgedragen classificatie kader is door Carla Voskuilen, 
projectleider stichting BOEl (Nationale maatschappij tot behoud, ontwikkeling en 
exploitatie van industrieel erfgoed), op correctheid getoetst. 
Men zou binnen de bepaling van criteria ten behoeve van een classificatie van de 
steenfabrieken kunnen debatteren over het gemis van een vierde subgroep dat 
ingaat op de sociale behoefte (na feedback v. Egmond). Voskuilen beaamt dit en 
stelt de maatschappelijke meerwaarde als een bepalende factor. 
Deze sociale behoefte is afhankelijk van de vraag in de maatschappij naar speci
fieke bebouwing. In de huidige vorm van classificatiebepaling wordt dit criteria 
grotendeels gedekt door de locatie. Wat Voskuilen bij herbestemming altijd van 
belang vindt, is welke kwaliteiten/mogelijkheden/kansen zo'n gebouw/locatie 
biedt. Restauratie vindt veelal met subsidies (maatschappelijk geld) plaats, 
waardoor de aantoonbaarheid voor maatschappelijke meerwaarde van belang is. 
Immers, een steenfabriek dient wel nieuwe potentie/meerwaarde te bieden. 

In dit onderzoek is niet per steenfabriek bepaald welke behoefte er is vanuit 
de gemeente en de bewoners maar is dit op grotere schaal uitgelicht middels 
beleidstukken als Ruimte voor de Rivier. Gedurende de individuele fase zal ieder 
voor zich voor zijn eigen gekozen steenfabriek dit wel verder uitzoeken en toe
lichten. 
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