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Locatle 
Geldersedijk 22, 8051, Hattem 

Bouwjaar 
Omstreeks 1900 

Eigenaar 
Onbekend 

Stakeholders 
Gemeente Hattem 

Voorgeschiedenis 
De naam Altena is afkomstig uit de Middeleeuwen, waarin men verschillende 
plaatsjes genaamd Altena zag ontstaan. Deze plaatsjes ontstonden vaak tegeno
ver vestingstadjes in een gebied dat in eigendom was van een hertog of graaf. 
In de plaatsjes genaamd Altena trok deze hertog of graaf zich vaak terug. De 
naam schijnt dan ook ontleent te zijn aan "Kom me niet al te naw. Ook in de 
uiterwaarden bij Hattem is zo'n locatie Altena genoemd. Daar, aan de Gelder
sedijk, ontstond rond 1900 een steenfabriek bestaande uit 7 veldovens waar 
met plaatselijke klei stenen werden gebakken. In 1931 kwam er een einde aan 
het bestaan van de steenfabriek. Toenmalige eigenaar was Steenfabriek Wub
ben horst & Van Rooyen. 1281 Op dat moment verhuisde ambacht naar een andere 
locatie en kwam de oven leeg te staan. 

Huidige functie 
Stalling behorende bij woonhuis 

Plannen t.a.v. herbestemming 
Geen 

Technische staat 
Ruïne 

Compleetheld v.h. complex 
Combinatie van veldoven en Hollandse (open) IJseloven met woonhuis en boer
derij annex schuren. Slechts één van de twee ovens is rijksmonument. 1111 









Locatle 
De Blauwe Kamer 14, 6702 PA Wageningen 

Bouwjaar 
1881 (veldovens) 

Eigenaar 
Stichting 'Het Utrechts Landschap' 

Stakeholders 
Provincie Utrecht, bewoners arbeiderswoningen en bazenwoning, bezoekers natu
urgebied, Rijkswaterstaat, restauranthouder, veerpont-eigenaar. 

Voorgeschiedenis 
Steenfabriek De Blauwe Kamer is tussen 1881 en 1975 in bedrijf geweest. In 
1881 werd begonnen met eenvoudige veldovens in een u-vorm. De fabriek had 
al snel zo'n 120 werknemers. In 1918 is de huidige ringoven gebouwd. In de 
hoogtijdagen na de Tweede Wereldoorlog verlieten iedere week 500.000 stenen 
de fabriek. De wijk Tuindorp in Utrecht is voor een groot deel met stenen uit de 
Blauwe Kamer gebouwd. 
In 1968 is er nog een forse investering gedaan in de bouw van een grote droogin
richting. In 1975 werd de blauwe kamer gesloten, tijdens de grote saneringsgolf 
in de baksteenindustrie. 
Na de sluiting wisselde de fabriek verschillende keren van eigenaar. Allerlei initia
tieven strandden, van houthandel tot tractorsloperij en motorcrossterein. Defen
sie heeft er nogjaren lang geoefend en de schietvereniging uit Wageningen had 
een schietbaan in de oven. 
In 1987 werd het complex aangekocht door het Utrechts Landschap als onder
deel van de totale omvorming van deze uiterwaard tot natuurontwikkelingsgebied. 
De focus van het Utrechts Landschap was natuurontwikkeling, de geschiedenis 
van de plek speelde bij de aankoop geen noemenswaardige rol. Sinds in 1992 
een deel van de zomerdijk werd afgegraven is hier een landschap met nieuwe 
'riviernatuur' ontstaan, gecompleteerd door de aanwezigheid van grote grazers 
als Galloway-runderen en Koniks-paarden. Enkele van de meer recente gebouwen 
hebben een functie gekregen, hier zijn onder meer een restaurant en het informa
tiecentrum van Het Utrechts Landschap gevestigd. De oudere bedrijfsgebouwen 
van de steenfabriek waren in slechte staat. Het idee om de gebouwen die niet 
voor hergebruik in aanmerking kwamen gewoon te laten staan en over te geven 

aan een proces van verval, was niet alleen de uitkomst van een pragmatische 
benadering. Ook het idee dat het concept van ruïnevorming interessant is en een 
eigen waarde kan hebben in relatie tot de nieuwe natuur heeft meegespeeld. 
Daarbij ging het zeker aanvankelijk meer om dat ruïneconcept op zichzelf, dan 
dat er een relatie bestond met het steenbakkerijverleden van de locatie. Pas in 
2002 werd er, op verzoek van wandelaars, een boekje vervaardigd waarin infor
matie over de aanwezige natuurwaarden is vervlochten met infornatie over de 
historie en de overblijfselen van de voormalige steenfabriek. l91 l22l 

Huidige functie 
Natuurgebied. Tegenwoordig gebruiken koniks, grootoorvleermuizen en wilde bi
jen de ruïnes om in te verblijven. In het gebied komen ruim 200 vogelsoorten en 
300 plantensoorten voor. Ook de bever voelt zich thuis in de Blauwe Kamer. Het 
complex vervult enkel een functie als ruïne in het landschap, een attractie waar 
de wandelaar op en rondom kan lopen. l291 

Plannen t.a.v. herbestemming 
Er is binnen het natuurontwikkelingsplan van 'Het Utrechts Landschap' gekozen 
voor het concept ruïnevorm ing. l291 

Technische staat 
Het object is volledig geruïneerd en vrijwel onmogelijk te restaureren. De natuur 
heeft het object volledig in beslag genomen. 

Mogelijkheden t.a.v. herbestemming 
Wat betreft het ovenlichaam zelf zijn er ruimtes die gebruik ervan mogelijk mak
en. De betreffende ovenruimtes zijn momenteel echter laag en het metselwerk is 
in een povere staat. De ingangen zijn bijzondere laag en kunnen door de meeste 
personen alleen gebukt gebruikt worden (±1, 70 m). 

Compleetheld v.h. complex 
Een dijkje waarover het smalspoort liep is nog te herkennen. Daarnaast nog 
enkele stukken smalspoor die door het wegdek lopen, een kleiput die nu vol 
wilgen staat, ruïneuze restanten van de steen persen, een machinehuis, smederij, 
pomphuis en de romp van de ringoven met zijn half gesloopte schoorsteen aan 
het voormalige tasveld. Het rijtje oude arbeiderswoningen en de vroegere bazen
woning zijn nog bewoond. 









Locatle 
Dijk 22, Beuningen (Swanenberg Buizen) 6641 LA Beuningen 

Bouwjaar 
+/-1850 

Eigenaar 
Onbekend 

Stakeholders 
Gemeente Druten, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, Provincie Gelderland, Het 
Waterschap 

Voorgeschiedenis 
onbekend 

Huidige functie 
Geen 

Plannen t.a.v. herbestemming 
In het plan van Rijkswaterstaat zal een deel van de vlamoven gaan worden ge
bruikt als winterverblijfplaats voor vleermuizen. 1301 1311 

Technische staat 
De steenoven zal worden opgeknapt alvorens deze aan de natuur en vleermuizen 
wordt gegeven. 1301 1311 

Compleetheld v.h. complex 
Het enige restant van de oude steenfabriek Deest is de vlamoven (zonder schoor
steen). Ten behoeve van de herinrichting van de Afferden en Deestse waarden 
zijn de overige bedrijfsgebouwen gesloopt. 









Locatle 
IJsseldijk 15, 6931, Westervoort 

Bouwjaar 
1869 

Eigenaar 
Korevaar beheer 

Stakeholders 
Gemeente Arnhem, Provincie Gelderland 

Voorgeschiedenis 
De fabriek doet al sinds halverwege de jaren tachtig van de vorige eeuw geen di
enst meer als zodanig, maar functioneert tegenwoordig als 'opslag'. Het gebouw 
heeft een zeer karakteristieke vorm en de gesloten pannenkap draagt hier het 
meest aan bij. Op het terrein zijn op maaiveldniveau nog resten van vroegere 
fabrieken te zien. Niet alleen het beeld, maar ook de gebouwen zelf geven zeer 
veel prijs over de geschiedenis van de plaats én van de baksteenindustrie zoals 
die zich in de loop van de eeuwen heeft ontwikkeld. Het is daarmee onvermoed 
een belangrijke getuige van een industrie die zoveel heeft betekend voor de ge
schiedenis van Westervoort, maar ook van andere aan rivieren gelegen plaatsjes 
in het land. 1281 

Huidige functie 
Buiten gebruik 

Plannen t.a.v. herbestemming 
Er zijn nog geen concrete plannen voor de voormalige oven. Men is wel naar de 
mogelijkheden aan het kijken die het complex heeft. Hierbij wordt gedacht aan 
een recreatieve 1 culturele functie die past in het nieuwe bestemmingsplan van 
Westervoort-Noord, iets wat wordt bemoeilijkt doordat het verspreid ligt over het 
grondgebied van twee gemeenten (Westervoort en Duiven). Ook de nabijheid van 
de snelweg maakt herbestemming in verband met geluidsoverlast een lastige 
kwestie. 

Technische staat 
Ovenlichaam is in goede staat, overkapping behoeft echter intensieve renovatie. 

Compleetheld v.h. complex 
De steenfabriek is een tot vlamoven omgebouwde zigzagoven met later aange
bouwde loodsen. Aanwezig zijn op het complex funderingen van een veldoven, 
een stal met woningen, een naoorlogse machineloods en kunstmatige drooglood
sen. Volgens Monumentenzorg is het complex cultuurhistorisch belangrijk voor de 
geschiedenis van de baksteenindustrie en landschappelijk waardevol gesitueerd. 
Het complex wordt gerekend tot de top, die in Gelderland nog ongeveer een dozijn 
complexen betreft. 1311 









Locatle 
Erlecomsedam 110, 6577, Erlecom 

Eigenaar 
Wienerberger B.V. 

Stakeholders 
Gemeente Ubbergen, Provincie Gelderland 

Voorgeschiedenis 
De N.V. Erlecom werd in 1852 opgericht door de Bemmelse bierbrouwer Nicolaas 
Arntz en de Millingse molenaar Johannes Herfkens. In 1857 werd het bedrijf 
overgenomen door Herman Terwindt en Jan Arntz. Na hun overlijden werd de 
fabriek in 1906 onderdeel van de N.V. Steenfabrieken vjh Terwindt en Arntz. De 
steenfabriek begon met een aantal veldovens - in 1903 telde de fabriek er drie. 
In 1908 werd er een kleine ringoven gebouwd, de eerste in de gemeente Ubber
gen. In later jaren werd daarnaast een vlamoven gebouwd. 
In 1985 ging steenfabriek T&A Erlecom, zoals deze nu heette, failliet. Na enkele 
jaren in handen te zijn geweest van een handelaar in legervoertuigen - waarbij 
de fabriek bleef draaien - kwam het in handen van het Australische bedrijf Boral 
Nedusa. Enkele jaren later werd dit overgenomen door het Britse Hanson en ver
volgens in 2002 door Wienerberger, een van de grootste baksteenproducenten 
ter wereld. 121 

Huidige functie 
In 2002 heeft Wienerberger het bedrijf overgenomen. Nieuwe ovens hebben hun 
plek gevonden op het terrein. De oude oven, een tot vlamoven verbouwde ringo
ven wordt niet meer gebruikt als oven. 

Plannen t.a.v. herbestemming 
De steenfabriek in Erlecom, de enige in Ooij en Duffeit die nog in werking is, is het 
eigendom van de multinationale steenfabrikant Wienerberger en blijft voorals
nog functioneren. Het bedrijf heeft weinig binding met de regio en economische 
motieven staan voorop bij de verdere ontwikkeling van deze locatie. De oude 
vlamoven, die nog deels in gebruik is als opslagruimte, blijft behouden zolang er 
geen economische noodzaak is tot sloop. 121 

Technische staat 

Compleetheld v.h. complex 
De vlamoven met overkapping van steenfabriek Erlecom, als enige voorbeeld van 
een steenfabriek waar overkapping en oven nog beide aanwezig zijn. 1111 Het feit 
dat het gemoderniseerde deel van de steenfabriek nog in werking is geeft het 
geheel een meerwaarde, maar betekent ook dat het is aan te raden niet zonder 
overleg met de eigenaar tot wettelijke bescherming over te gaan. 121 









Locatle 
Fortmonderweg 46-48, 8121, Olst 

Bouwjaar 
1828 

Eigenaar 
Staatsbosbeheer 

Stakeholders 
Provincie Overrijsel 

Voorgeschiedenis 
De Fortmondse steenfabriek deed dienst van 1828 tot 1976. Jan Nienhuis geldt 
als de initiatiefnemer. Hij liet de eerste ticheloven (veldoven) bouwen. Later komt 
de in het industriële verleden van Olst alom aanwezige familie Bakhuis om de 
hoek kijken. Die familie is vooral bekend van de voormalige Olba vleeswarenfab
riek, die in het dorp Olst ook al een prominente schoorsteen achterliet. Telgen 
van de familie waren door de jaren heen (mede-) eigenaar van meerdere steen
fabrieken langs de Ussel. Het is bekend dat personeel van de steenfabrieken bij 
topdrukte ook werd ingezet in de vleeswarenfabriek. 
Hendrik Jan Bakhuis staat te boek als eigenaar van steenfabriek Fortmond van 
1908 tot 1925. Later komt de fabriek in handen van een aannemer uit Bus
sum die er een naamloze vennootschap van maakt. Dan wordt ook de vlamoven 
gebouwd. 
De werknemers van de steenfabrieken aan de oostzijde van de Ussel kwamen 
overigens voor het overgrote deel van de andere kant van de rivier. De steenfab
riek exploiteerde dan ook jarenlang een eigen voetveer dat de arbeiders vanuit 
Veessen overzette. Eerder ditjaar is op hetzelfde traject weer een toeristisch voet
en fietsveer in de vaart genomen. 
De Fortmondse steenfabriek heeft nog gedraaid tot 1976, toen zij slachtoffer 
werd van een saneringsregeling. Op dat moment produceerde de fabriek 14 mil
joen stenen per jaar met 25 medewerkers. 
In 1984 kwam de fabriek en omliggende gronden in bezit van Staatsbosbeheer. 
De gebouwen werden grotendeels afgebroken, alleen de ovens en de schoor
steen staan er nog. Men zit hier in het natuurontwikkelingsgebied de Duursche 
Waarden. In de ovens huizen verschillende soorten vleermuizen. Staatsbosbe
heer voelt zich mede verantwoordelijk voor de cultuurhistorie. 

In 2002 werd begonnen met een opknapbeurt. De staat van de schoorsteen 
was zo slecht, dat het niet verantwoordelijk was een restauratie nog vele jaren 
uit te stellen, aldus Roelof Heringa van Staatsbosbeheer. Het was opknappen 
of afbreken. Al snel bleek echter dat de financiële middelen op dat moment niet 
voldoende waren. Uiteindelijk werd de schoorsteen op de Rijksmonumentenlijst 
gekomen (eind 2003) en kon men dankzij de subsidietoezegging daarna aan de 
slag met de restauratie. De bovenste meters zijn steen voor steen afgebroken, 
waarna de roet- en zuurresten aan de binnenkant zijn verwijderd. Vervolgens is 
het geheel weer opgebouwd. Aan de buitenkant zijn nieuwe, roestvrijstalen klimi
jzers bevestigd. !331 !341 !351 !361 

Huidige functie 
Ruïne (vleermuizenverblijf) 

Plannen t.a.v. herbestemming 
Geen (verblijfplaats voor vleermuizen). Er is wel nog een ontwerp gemaakt voor 
vakantiehuisjes (45 m2) in het gebied die geïnspireerd zijn op de architectuur van 
de steenfabriek. Dit ontwerp is gemaakt door Herman Weede (student lndustrial 
Design aan de technische universtiet in Twente) in het kader van de Overijsselse 
erfgoed design award in 2008. !371 

Technische staat 
Enkel de schoorsteen is gerestaureerd (oven lichamen zijn ruïnes) 

Compleetheld v.h. complex 
Er zijn twee ovenlichamen aanwezig waarvan de eéneen vlamoven is en de ander 

een langwerpige oudere ringoven met (gerestaureerde) schoorsteen. 









Locatle 
Ooijse Bandijk 62-64, Ooij 

Bouwjaar 
1872 

Eigenaar 
Gemeente Ubbergen 

Stakeholders 
Staatsbosbeheer, Gemeente Ubbergen 

Huidige functie 
Landschappelijk element (ruïne), benoemd tot gemeentelijk monument. 

Voorgeschiedenis 
De veldoven werd in 1872 gebouwd bij de oprichting van steenfabriek De Groen
landen door Robert Janssen uit Nijmegen en Frans van de Loo uit Doornen burg. 
De oven was tot 1900 in gebruik. Daarna is er een ringoven gebouwd. In 1972 
is de Steenfabrieken gesloten, waarna de fabriek werd gesloopt en het terrein 
gesaneerd. r3s1 

Technische staat 
Van de veldoven zijn restanten van de wanden bewaard gebleven. De muren 
zijn ca. 20 m lang, 1,30 m dik en ca. 5 m hoog. De afstand tussen beide muren 
bedraagt circa 15 meter. In de ovenwanden zijn op maaiveldhoogte acht door 
een dubbele segmentboog afgesloten stookgaten aanwezig. De oven had geen 
dak; de vier balkinleggaten aan de bovenkant van de muren zijn aangebracht ten 
behoeve van een plat dak dat de oven afdekte toen hij een nieuwe bestemming 
kreeg als opslagplaats. Het betreft het oudste type oven in de baksteenindustrie 
en de laatste van zijn soort in de gemeente Ubbergen. De twee veldovenmuren 
zijn gerestaureerd. 

Plannen t.a.v. herbestemming 
Geen (landschappelijk element) 

Compleetheld v.h. complex 
Op het voormalige fabrieksterrein zijn naast de veldovenrestanten nog diverse 

andere herinneringen aan de steenfabricage aanwezig; restanten van de ringo
ven, die de veldoven opvolgde, het voormalige tasveld (een gecementeerde 
plaats) waar de bakstenen werden opgetast en de aanlegsteiger aan de Waalo
ever waarlangs de stenen werden afgevoerd. Ten zuiden van de veldoven liggen 
aan de binnenzijde van de Ooijse Bandijk drie rijen arbeiderswoningen uit het 
begin van de 20e eeuw. Zij werden gebouwd voor de arbeiders van steenfabriek 
De Groenlanden. 









Locatle 
Rijksstraatweg 10-12, 8121, Olst 

Bouwjaar 
1843 

Eigenaar 
Staatsbosbeheer 

Stakeholders 
Provincie Overrijsel, Staatsbosbeheer 

Voorgeschiedenis 
Aan de rechteroever tegenover de Reutekolk staat de ruïne van de vlamoven 
Hengtorden. Staatsbosbeheer is eigenaar van het oven en het terrein. De pro
ductie op de Hengtorden start op deze locatie in 1843 met als stichters de 
Distenaren Johannes Brouwer en Egbertus Middelburg. In 1875 komt de fabriek 
in handen van Roetert Steenbruggen&Co die haar in 1896 verkoopt aan de NV 
Overijsselsche Steenfabrieken. De vlamoven produceert voornamelijk straats
tenen. Sluiting volgt hier in 1966. In het laatste jaar produceert Hengtorden met 
een halfautomatische vormbakpers 7,8 miljoen stenen van waalformaat. Het 
aantal werknemers is dan 39. De bij de fabriek behorende arbeiderswoningen 
zijn nog te vinden in de Kletterstraat l391 

Huidige functie 
Ruïne (vleermuizenverblijf) 

Plannen t.a.v. herbestemming 
Geen (verblijfplaats voor vleermuizen) 

Technische staat 
Ruïne. Sterk overgroeid. 

Compleetheld v.h. complex 
Enkel het vlamovenlichaam staat er nog. 









Locatle 
Waaldijk, Vuren 

Bouwjaar 
1885 

Eigenaar 
Onbekend 

Stakeholders 
Onbekend 

Voorgeschiedenis 
Al in 1680 waren er de eerste tekenen van fabricage op de plek die later steen
fabriek Heuff zou gaan heten. De huidige fabriek ontstond rond 1885, maar 
er werd regelmatig vernieuwd en uitgebreid. In 1953 vonden de laatste grote 
bouwactiviteiten plaats. Er stond toen een kleidepot, droogrekken en onder een 
gigantisch dak was op de ovens de stokerij te vinden. Door de stookgaten werden 
de kolen in de ovens gestort en tevens diende deze ruimte als droogruimte. Later 
werden er aparte droogstallen gemaakt waar de stenen door de wind gedroogd 
werden. Op het terrein waren ook arbeiderswoningen. De grote schoorsteen stond 
precies in het midden van de 26 ovengangen. Ruim 100 jaar werden hier stenen 
gebakken. In 1991 ging de poort van Heuff voorgoed dicht. Het complex van 16 
hectare groot raakte in verval en in 2002 heeft men de fabriek grotendeels ges
loopt (oa. verwijderen van de overkappingen). 1421 

Huidige functie 
Geen; Leegstaand 

Technische staat 
Op degradaties als bomen en scheuren in het metselwerk na is de oven nog in 
redelijke staat. 

Plannen t.a.v. herbestemming 
Er wordt al lange tijd naar herbestemming gekeken voor het gebied van 16 hec
tare, aan de ene kant wil de gemeente (en projectontwikkelaar) graag woningen 
bouwen, aan de andere kant wil de Actiegroep Tegen Bebouwing van het Heuff
natuurgebied (ATBH) het terrein zo laten omdat- met name- er inmiddels een 
bijzondere flora en fauna ontstaan is. 

Op 10 augustus 2007 meldt het algemeen dagblad dat nog niet duidelijk is wat 
de gemeente Lingewaal precies van plan is met het Heuff-terrein bij de voorma
lige steenfabriek. De leden van de ATBH zijn van mening dat de gedachten de 
verkeerde kant op gaan. 
Toen op november 2006 de plannen gepresenteerd voor het Experiment Met 
Aangepast Bouwen (EMAB; het Heuff-terrein is één van de vijftien aangewezen 
locaties), zat de gemeente op 200 tot 300 woningen. Momentaal schat de ATBH 
dat de plannen uitkomen op een kleine honderd woningen, een hoeveelheid die 
zij teveel achten voor het gebied. 
Volgens de ATBH maken Vurenaren veelvuldig gebruik van het gebied dat sinds 
25 jaar is teruggegeven aan de natuur, daarnaast bevinden zich er bijzondere 
vogelsoorten. De ATBH is niet tegen elke ontwikkeling in het gebied, het terug
brengen van lintbebouwing op terpen langs de dijk achten zij acceptabel. 
In opdracht van Klop-Beheer onderzoekt gebiedsantwikkelaar Epicurus de mo
gelijkheid tot het ontwikkelen van het ~Heuff-terrein". Als leidraad voor het plan 
wordt - volgens Epicurus- binnen bestuurlijke en wettelijke kaders, een aantal 
landschappelijke en stedenbouwkundige elementen gebruikt. Deze structureren 
het plangebied en zijn leidend voor de positionering van de (woon)functies die er 
zullen komen. Deze ingrediënten gecombineerd resulteren in een gebied waarin 
de natuur en natuurbeleving leidend zouden zijn. De nieuw te bouwen woningen 
en appartementen zijn zodoende ingebed in de groene omgeving. Er is in het plan 
van Epicurus geen sprake van een traditionele verkaveling. 
Hieruit valt op te maken dat het zeer waarschijnlijk is dat er woningen zullen 
komen. Hoeveel dit er zullen zijn en hoe het gebied met haar objecten, land
schappelijke elementen en structuren precies zal worden vormgegeven is -
vooralsnog er geen concessies zijn bereikt met oa. de ATBH - niet definitief. 14011411 

Compleetheld v.h. complex 
Alleen het ovenlichaam en de schoorsteen staan er momenteel nog. Tijdens het 
bezoek werden er nog grote partijen mislukte bakstenen aangetroffen langs de 
rivier. 









Locatle 
Veerweg, Renkum 

Bouwjaar 
1875 

Eigenaar 
Gemeente Renkum 

Stakeholders 
Bezoekers natuurgebied, Gemeente Renkum 

Voorgeschiedenis 
Firma de Wolft & Co begon in de Jufferswaard een steenfabriek in 1875. In 1928 
werd op dezelfde plaats de vlamovensteenfabriek Renkum opgericht. In eerste in
stantie was er sprake van een veldoven, en iets later een waal oven of verbeterde 
veldoven. Weer later stapte men over op voor die tijd moderne ovens. 
De vijf oude veldovens van steenfabriek de Wolft & Co werden dan ook gesloopt 
en vervangen voor de nieuwe ring/ vlamovens met daarboven de stookvloer. 
In 1944 werd het complex bij de slag om Arnhem zo zwaar beschadigd dat het 
nooit meer opgebouwd is en in 1950 werd het terrein gesaneerd. 1431 

Huidige functie 
Ruïne; onderdeel van natuurgebied Jufferswaard. 

Plannen t.a.v. herbestemming 
Vooralsnog lijkt het erop dat de schoorsteen bewaard zal blijven. Dit is dan ook 
het enige element op het terrein wat nog als zodanig te herkennen is. Overige 
elementen zijn niet meer her te bestemmen en zullen aan hun lot worden overge
laten. 

Technische staat 
Totaal geruïneerd door sanering, natuurkrachten en beschadiging bij slag om 
Arnhem. Alleen de schoorsteen is nog in technische goede staat. 

Compleetheld v.h. complex 
Het is een groot terrein en overal zijn restanten van bebouwing te zien. Een deel 
van een muur, een huisje, restanten van de oude veldoven, de vlamoven en de 
schoorsteen die is gerestaureerd. 









Locatle 
Klaverland, 6566, Millingen aan de Rijn 

Bouwjaar 
1902 

Eigenaar 
Onbekend 

Stakeholders 
Gemeente Millingen aan de Rijn, Provincie Gelderland 

Voorgeschiedenis 
In 1902 werd de NV. Klaverland door de Nijmeegse J.H.M. Terwindt opgericht. Hij 
liet er in 1916 een ringoven bouwen ter plaatse van twee van de drie veldovens. 
Tevens werden er haaghutten gebouwd om het droogproces te verbeteren. Later 
kwam er ruim 100 meter verderop een vlamoven bij. Begin jaren '70 werd de 
steenfabriek gesloten. De fabriek staat op een hoogwatervrije ruimte. 144J Dit had 
twee voordelen. Bij hoogwater kon de terp gebruikt wordt als vluchtoord voor 
mens en dier. Daarnaast gingen de voorraden niet verloren en was het mogelijk 
om te blijven produceren. 

Huidige functie 
Geen (ruïne) 

Plannen t.a.v. herbestemming 
Er zijn plannen geweest om het volledig te renoveren. Maar door de hoge kosten 
is hier vanaf gezien. Het gehele gebied wordt nu heringedeeld waarbij ruimte 
voor de rivier wordt gemaakt om te kunnen uitvloeien. Doordat de fabriek op 
een hoger gelegen terrein ligt zal deze droog blijven en blijft in zijn huidige staat 
behouden. Het gebied rondom de fabriek is belangrijk vanwege de aanwezigheid 
van een Theetuin en enkele woningen. In het plan wordt de bereikbaarheid van 
het gebied verbeterd om ook het toerisme in dit gebied te kunnen verbeteren. 145l 

Technische staat 
Ruïne 

Compleetheld v.h. complex 
Behalve de schoorsteen zijn nog enkele kamers aanwezig, maar het complex 
is flink in verval geraakt. De ringoven is in zijn hoedanigheid nog te zien, maar 
verschillende delen zijn in elkaar gestort. Het geheel is volledig omgeven en 
overwoekerd door flora en hiermee vanaf een afstand is dan ook enkel de schoor
steen zichtbaar. 









Locatle 
Koppenwaard 5, 6988, Lathum 

Eigenaar 
Benturn Afval Centrale 

Stakeholders 
Gemeente Arnhem, Provincie Gelderland 

Voorgeschiedenis 
Onbekend 

Huidige functie 
Geen 

Plannen t.a.v. herbestemming 
In tegenstelling tot eerdere plannen van behoud en aanwijzing tot rijksmonument 
is er in 2008 een sloopvergunning afgegeven voor het pand. De Koppenwaard 
valt binnen de beleidsplannen van Ruimte voor Rivier waarin wordt gewerkt naar 
meer ruimte voor de rivier om ook uit te kunnen vloeien in de uiterwaarden. 
Vanuit de gemeente Zevenaar komt de wens om de meeste karakteristieke 
onderdelen te behouden en mogelijkheden te bieden voor (seizoensgebonden) 
activiteiten. In de toekomst wil men mogelijk wel gaan zoeken naar een perma
nente oplossing 1 activiteit voor de oude steenoven. 1461 1471 

Technische staat 
In verval 

Compleetheld v.h. complex 
Lang tijd is sprake geweest van het aanwijzen van de voormalige steenfabriek de 
Koppenwaard tot een rijksmonument. De aanvraag hiervoor is zelfs gedaan. Ech
ter was er veel verzet vanuit de bevolking tegen de komst van een nieuwe functie 
de oude fabriek. En zonder inkomsten vanuit de overheid zou het niet mogelijk 
zijn de fabriek te restaureren. De minister weigerde echter (ondanks de compleet
heid van het complex toen) om de steenoven aan te wijzen als rijksmonument 
waardoor de jaren ondertussen zichtbaar zijn en vele delen van het complex zijn 
vernield, gesloopt en de overgebleven delen zijn overwoekerd door groen. Wat 
enkel nog over is, is de oude oven. 1481 









Locatle 
Doorwerthse Hoek, Heteren 

Bouwjaar 
1881 

Eigenaar 
Onbekend 

Stakeholders 
Gemeente Overbetuwe 

Voorgeschiedenis 
De voormalige steenfabriek werd gebouwd in 1881 aan de oever van de Rijn, 
tussen Heteren en Driel. In 1931 werd de steenfabriek verbouwd en voorzien van 
een vlamoven en schoorsteen. In 1944 lag de steenfabriek in het middelpunt ron
dom de Slag om Arnhem. Tijdens deze slag is de fabriek inclusief de schoorsteen 
in puin geschoten. In 2011 is de voormalige steenfabriek Korevaar betiteld als 
gemeentelijk monument. De voormalige bazenwoning wordt momenteel bewoond 
door een familie. 1491 

Huidige functie 
geen 

Plannen t.a.v. herbestemming 
De erven Koreva ar willen de op het terrein gelegen woning herbouwen. Deze 
plannen zijn zover bekend nog niet uitgewerkt. Hierbij zal ook moeten worden 
gekeken hoe dit past binnen de eisen ten aanzien van het gemeentelijk monu
ment. Daarnaast wordt de woning momenteel bewoond door de familie Zweers. 
In het verleden is sloop van het complex aan bod gekomen. Echter hebben de 
aanwezigheid van beschermde diersoorten (uilen en vleermuizen) deze sloop 
tegengehouden. [so] 

Technische staat 
Vanwege de bombardementen in 1944 is het complex een ruïne. De schoorsteen 
met een groot gat van een granaatinslag getuigt nog van de Tweede Wereldoor
log. De bijbehorende vlamoven is vrijwel geheel verwoest. De hoeken zijn nog te 
herkennen en enkele bogen staan er nog. 1491 

Compleetheld v.h. complex 
Na de tweede wereldoorlog is het terrein en de gebouwen in verval geraakt. Het 
restant van de vlamoven inclusief de beschadigde schoorsteen staan er nog, 
beide zijn in verwoeste staat. Het woonhuis dat nog op het terrein aanwezig is 
verkeerd in een aanzienlijk betere staat. 









Locatle 
Verlengde Hoogravenseweg 1-2, 3525, Utrecht 

Bouwjaar 
1928 

Eigenaar 
Gemeente Utrecht 

Stakeholders 
Gemeente Utrecht, Provincie Utrecht 

Voorgeschiedenis 
In 1758 wordt De Liesbosch (een huis) via een advertentie te koop aangeboden. 
Het huis met alle toebehoren wordt gekocht door Cornelia Johanna van Rav
estein; zij is een telg uit een steenbakkersfamilie en weduwe van Cornelis Nagt
glas Jansz. Zij laat het bos rooien en de vijvers en sloten dempen voor de bouw 
van twee steenovens met loodsen. Na enkele overnames maakt in de tweede 
helft van de 19de eeuw de steenbakkerij onder leiding van de nieuwe eigenaar 
Willem Jan Mijnlieff een periode van bloei door. Onder leiding van deze uit Gouda 
afkomstige steenfabrikant werden de eerste stappen op het pad van de mechani
satie gezet. Zijn zoon Jan Willem Mijnlieff zette het bedrijf voort. 
Vroeger stonden er meerdere steenfabrieken langs de Vaarsche Rijn. Daarvan 
is (de ruïne van de steenoven) De Liesbosch in het Liesbospark de enige die 
bewaard is gebleven. 
Om met de opkomende steenbakkerijen langs de grote rivieren te kunnen blijven 
concurreren, liet Jan Willem Mijnlieffin 1916 de oude oven, een dubbele vel
doven, vervangen door een moderne ringoven. In 1928 werd de fabriek opnieuw 
verbouwd: de zijmuren werden opnieuw opgetrokken, ditmaal met een verdieping 
boven de oven, die als drogerij werd ingericht. Ondanks een niet onaanzienlijke 
productiestijging had het bedrijftoch moeite om zich staande te houden. Toen 
Jan Willem Mijnlieff elf jaar later overleed, kwam er een einde aan het voort
bestaan van de fabriek. In 1941 werd het meubilair en de overige goederen 
verkocht en in 1948 volgde de sloophamer. 1511 

Al voor de aanleg van de steenfabriek werd het gebied 'Liesbosch' genoemd, 
vanwege de drassige grond waar 'lies en bies' groeide. 12811521 

Huidige functie 
Parkfunctie 

Plannen t.a.v. herbestemming 
De steenfabriek blijft behouden als parkachtig element. In juni 2009 speelde 
theatergroep Falstaff in de oude ruïne het theaterstuk Bacchanten. De bogen 
rondom vormden daarbij het decor. 

Technische staat 
De muurrestanten van de steenfabriek zijn In mei 2010 opgeknapt: De buiten
kant van de muren zijn schoongemaakt en opnieuw gevoegd. De bovenzijde 
wordt afgedekt met tegels. Deze tegels worden ondersteboven geplaatst, om 
eventuele plantjes die spontaan opkomen houvast te geven. De stenen aan de 
binnenzijde van de muren zijn kwalitatief veel minder. Daarom is ervoor gekozen 
om de muur aan de binnenzijde te pleisteren. 

Compleetheld v.h. complex 
Enkel de oude ovenmuren zijn aanwezig. 









Locatle 
Erlecomsedam 32-34, 6576, Ooij 

Bouwjaar 
1872 Veldoven 

Eigenaar 
Reamie Automateriaal BV. 

Stakeholders 
Gemeente Ubbergen 

Voorgeschiedenis 
Het precieze jaar van oprichting is niet duidelijk, maar in 1872 stond hier zeker 
een veldoven. De Ooij groeide uit tot een fabriek met een aantal veldovens, die 
in 1922 werden gesloopt voor de bouw van een ringoven. Deze ringoven werd er
gens tussen 1921 en 1954 verbouwd tot vlamoven en verschillende malen deels 
afgebroken en weer uitgebreid. De fabriek staat binnendijks en op een hoogwa
tervrij ruimte en heeft, als een van de zeven grote steenfabrieken in Ubbergen, in 
de loop der tijd werk geboden aan honderden mensen. 121 

In de jaren '70 heeft het bedrijf Reamie BV zich er gevestid. Het is gespeciali
seerd in de opslag en revisie van legervoertuigen en onderdelen daarvan. De 
meeste fabrieksgebouwen bleven staan, wel ging de ovenoverkapping na en
kele jaren in vlammen op. De gemeente Ubbergen wenst sinds enige jaren dat 
het bedrijf uit de gemeente vertrekt en heeft de milieueisen aangescherpt. Het 
bedrijf wil niet zomaar vertrekken en heeft een reconstructieplan laten maken, 
waarin een betere inpassing in het landschap en duurzaamheid centraal staan. 
De gemeente bleef tot in 2005 inzetten voor verplaatsing. Met de veranderde 
samenstelling van de gemeenteraad na de verkiezingen in 2005 is de wens om 
het bedrijf te verplaatsen verminderd. 
De 55 meter lange schoorsteen is in juni 2006 overgedragen aan de Stichting 
van Steen en Natuur, die er voor gezorgd heeft, dat deze schoorsteen is geres
taureerd en zo voorlopig bewaard blijft voor het nageslacht. De provincie staat 
positief tegenover de plannen van de stichting Van Steen en Natuur om de oven 
op het terrein van Reamie in Ooij te renoveren. 
De Reamie-directie wil alleen meewerken aan restauratie als ze op het terrein 
een loods mag bouwen. De 34 ovengaten zijn nu in gebruik als opslagplaatsen 
van Reomie. 1551 

Huidige functie 
Opslag voor automaterialen van Reamie 

Plannen t.a.v. herbestemming 
Geen 

Technische staat 
De verbouwingssporen van de oven die hebben plaatsgevonden zijn met name te 
herkennen in de uiteinden van de oven en aan de positie van de schoorsteen, die 
noch in het midden, noch aan het uiteinde van de oven staan. Hoewel de oven is 
aangetast, is het als vlamoven nog goed herkenbaar. 
De haaghut is een eenvoudige vorm van utiliteitsbouw en heeft een geringe archi
tectuurhistorische waarde. Wel van waarde is de locomotievenloods achter op het 
terrein. Deze loods annex werkplaats heeft een grote inrijpoot in het midden en 
daarnaast twee lagere poorten. 
De schoorsteen heeft een totale hoogte van circa 55 m boven het maaiveld, 
waarvan de onderste 6 m is ingemetseld in het ovenlichaam. Boven het oven
lichaam bevindt zich een lage vierkante voet van 4 bij 4 men met een hoogte 
van circa 50 cm, waarop de schoorsteen in het rond gemetseld is. De uitwendige 
diameter van de schoorsteen ter hoogte van de voet is 4 m. De trekbanden bev
inden zich op de bovenste na op 1,90 mafstand van elkaar. Aan de zuidoostzijde 
van de pijp en in de schacht zijn om de halve meter stalen klimijzers ingemetseld 
(in totaal 2x72). In In 2006 is de schoorsteen hersteld. 1531 

Compleetheld v.h. complex 
Aan de noordwestzijde van het voormalige steenfabrieksterrein van De Ooij 
bevindt zich een langgerekte vlamoven met een schoorsteen. De kapconstructie 
is verdwenen en de oven is in de loop der tijd verschillende malen verbouwd, 
deels afebroken en uitgebreid. Van oorsprong was het een ringoven. Elders op 
het terrein staat een houten haaghut, een locomotievenloods en nog enkele later 
bijgebouwde loodsen. Buiten het eigenlijke fabrieksterrein staat een bazenwoning 
uit 1938. 1541 









Locatle 
Tichelwei 22, 9125 EB, Oostrum 

Bouwjaar 
1873 

Eigenaar 
Aannemer, uit Oostrum 

Stakeholders 
Gemeente Dongeradeel, Provincie Friesland, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed 

Voorgeschiedenis 
Aan de het Dokkumergrootdiep werd in 1873 een steenfabriek opgericht door 
Jan.Helder (1842-1906). Het bedrijf stond bekend onder de naam N.V. Machinale 
Steenfabriek te Oostrum vjh J. Helder Pzn. Al in 1876 vonden belangrijke uitbrei
dingen plaats: de ringoven kreeg 18 afzonderlijke afsluitingen of poorten (van de 
stookkamers) en voor de afvoer van rook en damp een in het midden geplaatste 
schoorsteen. 
In 1968 staakte de productie in het kader van de sanering van de baksteenindus
trie in Nederland. Het bedrijfscamplex werd in 1969 ter verkoop aangeboden. Het 
terrein wordt sindsdien door een aannemer gebruikt voor opslag. [561 

Huidige functie 
Opslagruimte door een aannemer uit Dokkum. 

Plannen t.a.v. herbestemming 
Er liggen momenteel geen plannen voor herbestemming van het complex 

Technische staat 
Het ovenlichaam betreft een gemetselde rechthoekige ringoven onder een laag 
pannendak, met in het midden een monumentale schoorsteen. 
De 60 meter lange ringoven is een voorbeeld van een van de vroegste goed werk
ende ringovens in Nederland en is opgetrokken uit een helderrode strengperss
teen. 18 eenvoudige houten deuren geven toegang tot de evenzovele halfrond 
overwelfde stookkamers van de ellipsvormige ruimte. 
Het dak van de oven is een met rode en blauwe Friese muldenpannen belegd 
schilddak met houten gebintconstructie. [571 

De schoorsteen bestaat uit een oorspronkelijk deel uit 1873, met karakteristiek 
gemetselde nissen. Hierbij vormde de kraag van siermetselwerk het einde van de 
schoorsteen. De schoorsteen is in 1879 verlengd tot 35 meter met een tweede -
meer sober ogend- gedeelte. De fabrieksschoorsteen van de Oostrumse steen
fabriek behoort tot de meest monumentale en rijk versierde schoorstenen van 
ons land. 

Compleetheld v.h. complex 
De op het terrein aanwezige historische onderdelen zijn: het ovenlichaam met 
schoorsteen, een ouder haaghuis en drie jongere haaghuizen, de laad- en loswal, 
het machinehuis, de oudste opslagloods, het winkel/kantoorgebouw, het blok ar
beiderswoningen met turfhok en de verbouwde directeurswoning. De eerste drie 
genoemde onderdelen zijn benoemd tot rijksmonument De overige onderdelen 
worden van alleen van lokaal belang geacht. 







Locatle 
Ossewaard, Hagestein a.d. Lek 

Bouwjaar 
1889 

Eigenaar 
Particulier 

Stakeholders 
Provincie Utrecht 



Voorgeschiedenis 
Steenfabriek Firma A. en J.G. Mijnlieff begint in 1889 op deze locatie. De familie 
A. Mijnlieff had sinds 1867 op een andere locatie een pannen- en plavuizenbak
kerij en deze werd verkocht. Een steenoven op de nieuwe locatie wordt in 1868 
overgenomen. De Kamer van Koophandel te 's Gravenhage bewaard twee akte's 
betreffende de Steenfabriek De Ossenwaard te Hagestein (akte nr. 59362 en 
33564) daarin wordt gemeld de oprichting van de steenfabriek De Ossenwaard in 
hetjaar 1868. De fabriek staat dan bekend onder de naam Waalsteenfabriek "De 
Ossenwaard" productie van baksteenen fabriek te Hagestein aan de Lek. ISOJ 

De ruïne is een kamerringoven met overslaande vlam (ook wel ~vlamoven" 
genoemd). De fabriek gaat meer dan honderd jaar mee, ze blijft tot in de jaren 
zeventig produceren. Naast de steenoven lag het tasveld voor de gebakken 
stenen. Aan de andere zijde van de toegangsweg zijn nog de droogloodsen. In 
de actieve periode van de fabriek waren er de kleiopslag en de loodsen voor het 
mengen van de klei en het vormen van de stenen. De verse groenlingen werden 
er door buitenlucht gedroogd tot de gang naar de steenoven. Het maakte de fab
riek een seizoenbedrijf. 159l De Waalsteenfabriek ~oe Ossenwaard" van de familie 
Klijnstra is er niet meer. Lange tijd staat de steenoven met haar schoorsteen al te 
vervallen tot een ruïne en de droogschuren zijn caravanstalling. 

Huidige functie 
De vlamoven wordt niet gebruikt en staat als ruïne op 't land. De fabriek met 
karakteristieke schoorsteen is momenteel een verblijfplaats voor vleermuizen. De 
houten droogloodsen worden momenteel gebruikt als caravanstalling. Daarnaast 
zijn er rijtjes arbeiderswoningen die in gebruik zijn als woningen. 

Plannen t.a.v. herbestemming 
In de eerste voorkeursvariant van dit project van Rijkswaterstaat wordt aan de 
eigenaar van het eiland gelegenheid gegeven voor projectontwikkeling. In de 
bouw plannen van de eigenaar zou de fabriek een ruïne blijven, als onderkomen 
voor vleermuizen. Over conservering van de ruïne en de bestemming van de 
droogloodsen wordt niet gerept. De cultuurhistorische waarde is duidelijk aan
wezig maar wordt voor zover bekend in de plannen niet getoetst. Echter de zaken 
staan er momenteel anders voor. l59l In het onlangs verschenen nieuwsbericht op 
de site van ruimteontwikkelaar Bohemen valt te lezen dat op 17 mei 2011 de Ge
meente Vianen (en de eigenaar) unaniem heeft ingestemd met de voorbereiding 
van een bestemmingsplanherziening voor het eiland Ossenwaard te Vianen. 158l 

De gebroeders Klynstra (eigenaren) zijn geboren en getogen op het Eiland Ossen
waard, wonen er nog steeds en willen er iets moois van maken. Sinds kort weten 
ze dat de door hen in de arm genomen ruimte-ontwikkelaar Bohemen door kan 
gaan met plannen om er vier landgoederen aan te leggen. De gemeenteraad van 
Vianen stemde er unaniem mee in dat het wijzigen van het bestemmingsplan in 
gang wordt gezet. Het nieuwe bestemmingsplan wordt door de ontwikkelaar zelf 
geschreven en door de gemeente gecontroleerd. 
Mede-landeigenaar Bonno Klynstra is verheugd over de natuur die er komt in 
combinatie met de vier landgoederen met elk een eigen oprijlaan. ~we geven 
de natuur terug aan het eilandw, aldus Bohemen-ontwikkelaar Miehiel Vork. De 
droogloodsen (momenteel caravanstalling) zullen gesloopt worden waardoor 
veel ruimte ontstaat. Er is definitief besloten dat de oven met pijp als cultuurhis
torische icoon te handhaven, deze zal worden opgeknapt. 
De noordzijde zal bestaan uit kenmerkende getijdennatuur met kreken en geulen, 
aan de zuidzijde wordt het beeld bepaald door stroomdalgraslanden en de daar
bij behorende vegetatie. 
Bohemen is, in samenwerking met landschapsarchitect Vista, momenteel in over
leg met onder andere de Provincie Utrecht en Rijkswaterstaat om de ontwikkeling 
verder inhoudelijk af te stemmen. l58l 

Technische staat 
De houten dakconstructie boven de oven is in verval, ingestort en verkeerd in een 
onherstelbaar stadium. De natuur heeft de vlamoven in beslaggenomen echter 
renovatie is nog goed mogelijk. 

Mogelijkheden t.a.v. herbestemming 
Het gaat om een stuk grond van twintig hectare. De droogloodsen zijn her te 
bestemmen (hangt vooral van de staat van de constructie af). De dakplaten van 
de droogloodsen bevatten echter asbest. De kamerringoven met overlsaande 
vlam (vlamoven) is een zware, relatief lage constructie met slechts weinig grote 
ruimtes die functioneel in te richten zijn. De ruimte bovenop de vlamoven (onder 
de kap) biedt meer mogelijkheden. 

Compleetheld v.h. complex 
De vlamoven met schoorsteen is nog aanwezig (incl. Ingestorte en vervallen 
kapconstructie). Daarnaast zijn de houten droogloodsen met houten vormbakken 
nog aanwezig. 







Locatle 
Renkumse veerweg, Randwijk 

Bouwjaar 
1839 

Eigenaar 
Gemeente Overbetuwe. Steenbakker Dick Zilverschoon huurt sinds begin jaren 
negentig de fabriek. 

Stakeholders 
BOEi, Gemeente Overbetuwe, provincie Gelderland, Rijksdienst voor Cultureel 
Erfgoed (RCE), Stichting Restauratie Steenbakkerij Randwijk 



Voorgeschiedenis 
De steenfabriek Randwijk is in 1835 opgericht: G.W. Roes diende een verzoek in 
op het bovenste gedeelte van de zogenaamde Langenwaard in de buitenpolder 
van Randwijk een steenoven te mogen oprichten. Daarna is de steenfabriek in 
handen van verschillende eigenaren om uiteindelijk in 1956 eigendom te worden 
van ondernemer Frans Filippo. Hij was eigenaar van een bouwmaterialenhandel 
te Haarlem, later koopman en steenfabrikant te Bloemendaal. 
Schoonzoon Jacob van Hardeveld blaast de oven nieuw leven in. Hij legt zich toe 
op het maken van handvormstenen. In de jaren '70 van de vorige eeuw worden 
enkele moderniseringen doorgevoerd, zoals het gebruik van gas i.p.v. alleen 
steenkool. In de jaren '80 raakt het bedrijf, na een crisis als gevolg van overpro
ductie, steeds meer in verval. 
Vanaf 1993, als Van Hardeveld stopt met zijn werk, wordt het terrein met de op
stallen verhuurd aan de heer Dick Zilverschoon, ontzander in de Eldense waarden 
bij Arnhem. Hij noemt de fabriek 'Steenfabriek Randwijk anno 1839', waarmee hij 
haar eigenlijk enkele jaren tekort doet. Zilverschoon maakt handvorm- en vorm
bakstenen op bestelling. In 2003 stortten een aantal ovenkamers in. Sindsdien 
ligt de oven stil. 1611 191 

Huidige functie 
In Randwijk wordt momenteel nog op ambachtelijke wijze bakstenen geprodu
ceerd, zij het niet meer in de originele rijksmonumentale zigzagoven die in 2003 
deels is ingestort. Daarnaast heeft de Steenfabriek Randwijk ook een publieks
functie: het biedt onderdak aan de Stichting Smalspoor. 
Deze vrijwilligersorganisatie onderhoudt en restaureert historisch smalspoor
materiaal, dat tot in de jaren vijftig van de vorige eeuw op steenfabrieken werd 
gebruikt De stichting vervult een educatieve taak; op open dagen of op afspraak 
worden rondleidingen gegeven aan dagtoeristen. Hiervoor is een- bescheiden 
- smalspoor aangelegd, en is een haaghut (droogloods) in gebruik genomen als 
bezoekerscentrum en werkplaats. 

Plannen t.a.v. herbestemmen 
Na het doven van het vuur in de zigzagoven was Zilverschoon naar de burge
meester gestapt, hij wilde dat de fabriek bewaard zou blijven. Zijn stap zette een 
proces in werking waarin verschillende partijen zich nu hard maken voor het 
behoud van de monumentale fabriek. 
De bedoeling is dat de zigzagoven weer in gebruik zal worden genomen. Een plan 
opgezet door BOEi, de Nationale maatschappij tot Behoud, Ontwikkeling en 

Exploitatie van Industrieel erfgoed voorziet in restauratie van de oven. Tevens is 
er een Stichting Restauratie Steenbakkerij Randwijk, onder voorzitterschap van 
oud-burgemeester Henk Palm, in het leven geroepen. 
Er zijn door provincie en gemeente al substantiële bijdragen toegezegd, zij het dat 
het financiële plaatje nog niet rond is. Het is nog zoeken naar exploitatiemoge
lijkheden. Van een museale functie zal mogelijk beperkt sprake zijn; de Gelderse 
smalspoorstichting maakt al gebruik van het terrein, maar de afgelegen ligging, 
wordt als een beperking gezien voor de ontwikkeling van museale activiteiten. 
Verder ligt het accent van de plannen voor Randwijk toch vooral op (voortzetting 
van) het traditionele ambacht, zodat in zekere zin maar in beperkte mate van 
'herbestemming' sprake is. Het ligt in de bedoeling dat straks in de oude zig
zagoven in samenwerking met een Drutense steenfabriek weer handvormstenen 
zullen worden gebakken. Of de ambitie om Randwijk te gaan ontwikkelen als 
educatieplek voor de bouw- en restauratiesector ook daadwerkelijk gestalte gaat 
krijgen, is momenteel nog onzeker. 1621 

Technische staat 
Het complex is inmiddels grotendeels gerestaureerd en verkeerd daardoor in een 
goede technische staat. De provincie Gelderland heeft voor de restauratie een 
half miljoen euro uitgetrokken en de gemeente Overbetuwe heeft 150.000 euro 
toegekend. Het herstel van het monument kost naar schatting anderhalf miljoen 
euro. 

Mogelijkheden t.a.v. herbestemming 
Het gaat om een stuk grond van twintig hectare. De droogloodsen zijn her te 
bestemmen (hangt vooral van de staat van de constructie af). De dakplaten van 
de droogloodsen bevatten echter asbest. De kamerringoven met overlsaande 
vlam (vlamoven) is een zware, relatief lage constructie met slechts weinig grote 
ruimtes die functioneel in te richten zijn. De ruimte bovenop de vlamoven (onder 
de kap) biedt meer mogelijkheden. 

Compleetheld v.h. complex 
De vlamoven met schoorsteen is nog aanwezig (incl. Ingestorte en vervallen 
kapconstructie). Daarnaast zijn de houten droogloodsen met houten vormbakken 
nog aanwezig. 









Locatle 
Alberdaweg, Appingedam (Groningen) 

Bouwjaar 
1804 

Eigenaar 
Dhr. Schoenmaker 

Stakeholders 
Provincie Groningen, Gemeente Loppersum, Werkgroep tot Behoud Rusthoven 

Voorgeschiedenis 
De steenfabriek Rusthoven werd opgericht in 1804 door Jan Hindrik Sissingh die 
in de nabijgelegen boerderij MRusthoven" woonde. De oven lag in een gebied waar 
tichelaarde kon worden verkregen. De klein werd toen handmatig gewonnen. In 
1836 werd de fabriek verkocht aan Johannes Koningen Uilkens uit Loppersum, 
die de fabriek uitbreidde met een aantal droogloodsen. In 1924 heeft de nieuwe 
eigenaar Berend van der Veen de fabriek gemoderniseerd door nieuwe loodsen 
te bouwen en een ringoven te bouwen van 24 kamers. Bij deze fabriek was ook 
smalspoor aanwezig. In 1965 werd het bedrijf gesloten aangezien het niet kon 
moderniseren en investeren. Tot 1975 bleef de fabriek nog actief door toedoen 
van twee beheerders die stenen verkochten en onderhoud pleegden aan de 
machines.'43l '63

1 

Huidige functie 
Geen (het complex is momenteel door krakers in gebruik genomen) 

Plannen t.a.v. herbestemming 
Er zijn verschillende plannen geweest van een baksteen museum, appartementen 
en zelfs landhuizen. Echter is er nog geen investeerder gevonden. 

Technische staat 
De steenfabriek is in verval geraakt door weer, wind en baldadigheid. Ook de 
natuur heeft een hoop gedaan op het complex. Bomen en planten doorgronden 
steeds meer delen van de oven. Dit heeft ook effect op de kwaliteit van het 
metselwerk en het stucwerk. Veel verschillende delen van de fabriek zijn wel nog 
aanwezig, maar in een slechte staat. 

Compleetheld v.h. complex 
Zoals te zien is op de afbeeldingen zijn veel verschillende gebouwen nog aan
wezig, maar dikwijls in een dermate slechte staat dat er nog weinig van over is. 
Hierdoor kan men zich afvragen welke waarde deze delen nog hebben. Voor
namelijk de schoorsteen en de ringoven zijn heel speciaal voor deze steenfabriek 









Locatle 
Dijk 22, 6641LA Beuningen 

Bouwjaar 
1915 

Eigenaar 
Swanenberg IJzer Groep 

Stakeholders 
Gemeente Beuningen, Swanenberg IJzer Groep 

Voorgeschiedenis 
In november 1912 waren er vergevorderde plannen om vanuit de centrale te 
Nijmegen elektrische energie te leveren aan de steenfabrieken langs de Waal. 
Bij het begin van de campagne in 1913 was hetJan Willem Burgers (1857-1919) 
te Beuningen, die het initiatief nam om als eerste zijn 14 PK stoommachine te 
vervangen door een elektromotor. Vol trots annonceerde hij dit met de 'Eerste 
Electrische Waalsteenfabriek Staartjeswaard'. 
In hetjaar 1926 kwam de fabriek voor een deel onder water te staan door een 
overstroming. 
Op 14 januari 1970 vond te Nijmegen de oprichting plaats van de vereniging 
'Samenwerkende Baksteenfabrikanten', gevestigd te Nijmegen. Steenfabriek 
'Staartjeswaard' sloot zich hierbij aan. 
In 1980 zijn de arbeiderswoningen op de steenfabriek 'Staartjeswaard' te Beun
ingen ontruimd. 
In 1982 is het terrein verder gesaneerd. Het voormalig steenfabrieksterrein is 
sinds de jaren '90 in eigendom van Swanenberg Ijzer Groep. Dit bedrijf gebruikt 
het hoogwatervrije terrein als buizenopslag en -verwerkingslocatie. Vlak na de 
aankoop is er toen begonnen met de afbraak van de steenfabriek en egalisatie 
van het terrein. 1641 

Huidige functie 
Swanenberg IJzer Groep heeft sinds de jaren negentig op het voormalige steen
fabrieksterrein een buizenopslag en- verwerkingslocatie. Het omringende terrein 
maakt deel uit van natuurgebied de Staartjeswaard (stroomafwaarts van de 
Bunswaard). 

Het hoogwatervrije terrein waar de fabriekscomplex heeft gestaan (circa 9 ha) 
is door middel van een verhoogde toegangsweg verbonden met de dijk en er is 
een loswal aan de rivier. Het terrein en de toegangsweg liggen relatief hoog in het 
winterbed. Koniks en brandrode runderen begrazen de Staartjeswaard op natuur
lijke wijze, jaarrond. Tussen het hoogwatervrije terrein en de dijk ligt een voor de 
natuur waardevolle moerassige zone, met daarin vlak onder de dijkteen de loop 
van een oudestrang (nevengeul van een rivier binnen een uiterwaard). 1651 

Plannen t.a.v. herbestemming 
Onbekend. 

Technische staat 
Ruïne. 

Compleetheld v.h. complex 
Een deel van de fabriek en de schoorsteen staan nog overeind. Waarschijnlijk 
vanwege de hoge kosten is met de sloop gestopt. De bazenwoning en enkele 
stukken smalspoor zijn nog aanwezig. De kraan staat er niet meer. 1131 









Locatle 
Meginhardweg 55, 6841 HB, Arnhem 

Bouwjaar 
1928 

Eigenaar 
Stichting Klinker 

Stakeholders 
Gemeente Arnhem 

Voorgeschiedenis 
Onbekend 

Huidige functie 
De stichting klinker organiseert zogenaamde culturele ontmoetingen. Het gaat 
daarbij om kleinschalige evenementen waardoor bezoekers het gebied op een 
andere manier ervaren en gebruiken. Het is een buitenplaats, die een contrast 
vormt met wat er in de rest van Arnhem te doen is. In maart 2011 werd de steen
fabriek door wethouder Gerrie Elfrink overgedragen aan de stichting. 1661 1671 

Technische staat 
De oven met overkapping is in 1995- in opdracht van de gemeente -geheel ger
estaureerd in oorspronkelijk staat. 

Compleetheld v.h. complex 
Vlamoven met afgetopte schoorsteen en arbeiderswoningen zijn nog aanwezig. 









Locatle 
Fortmonderweg 3-4, 8121, Olst 

Bouwjaar 
1924 

Eigenaar 
Camping 't Haasje 

Stakeholders 
Gemeente Zwolle, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer 

Voorgeschiedenis 
Op de plek waar nu de camping is, heeft vroeger een steenfabriek 't Haasje 
gestaan. Twee broers en een zus Bakhuis pachten hier in 1851 een stuk grond 
van hun vader en starten hier een steenfabriek onder de naam 'Gebroeders 
Bakhuis'. In 1881 wordt het bedrijf omgevormd tot R. Bakhuis & Co. En in 1929 
wordt het de N.V. Steenfabriek 't Haasje. 
De steenfabriek werd voortdurend uitgebreid en het terrein besloeg uiteindelijk 
5 ha. In 1915 bezat de fabriek twee steenvormmachines die in werking gebracht 
werden door een stoommachine van 25 PK. In de seizoenstijd van 1915 werkten 
er toen ongeveer 105 - 115 arbeiders. De jaarlijkse productie bedroeg in 1915 vijf 
tot zes miljoen stenen. Deze stenen werden hoofdzakelijk in de vier noordelijke 
provincies afgezet. Het ovenlichaam wat er nu nog staat is waarschijnlijk om
streeks 1924 gebouwd. 
In 1963 werd de steenfabriek gesloten en de grond verkocht. l391 

Huidige functie 
Camping 

Plannen t.a.v. herbestemming 
Geen 

Technische staat 
Ruïne 

Compleetheld v.h. complex 
Op de camping bevinden zich de resten van de vlamoven. Het onderste stuk van 
de schoorsteen staat er nog bovenop. De openingen zijn dichtgemetseld. Het 
restaurant is gehuisvest in een oud pand van de fabriek. Hier werden vroeger de 
stenen geperst (vormloods). tssJ 









Locatle 
Fabrieksweg 40, 8015, Windesheim (gemeente Zwolle) 

Bouwjaar 
1926 

Eigenaar 
Staatsbosbeheer 

Stakeholders 
Gemeente Zwolle, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer 

Voorgeschiedenis 
In de tweede helft van de negentiende eeuw was er al een voorloper van de in 
1902 gestichte firma NV. Waalsteenfabriek in Windesheim werkzaam. De steen
fabriek van Gerrit Dwars te Windesheim wordt al in 1853 genoemd. De fabriek 
had één oven. 
Na het overlijden van Gerrit Dwars in 1882 werden bij boedelscheiding de steen
fabrieken te Oldeneel én Windesheim toebedeeld aan Frans Rudolf Dwars. 
Deze verhuurde de steenfabriek te Windesheim voor een jaarlijkse pacht aan 
de steenfabrikant Evert Beek. Na het vertrek van Evert Beek in 1887 liet Frans 
Rudolf Dwars zijn bezittingen in Zwollerkerspel, bestaande uit twee steenfab
rieken, huizen, arbeiderswoningen en wei- en hooilanden veilen. Zo kwam dit in 
het bezit an de firma Beek en Van Voorthuijsen. Later verklaarde van Voorthuijsen 
over te willen gaan tot de oprichting van de NV. Waalsteenfabriek "Windesheim". 
Van Voorthuijsen werd tot eerste directeur benoemd. Het doel van de NV was het 
fabriceren, verkopen en handeldrijven in stenen. 
Vanwege financiële malversaties werd Van Voorthuijsen in 1913 gedwongen 
de leiding van het bedrijf over te dragen aan zijn schoonzoon Hendrik Anthonie 
Quirijns. Quirijns leidde het bedrijf tot zijn dood in 1938. Gedurende het direc
teurschap van Quirijns namen het bedrijfsresultaat en het rendement voor de 
aandeelhouders steeds toe. De groeiende behoefte aan stenen -vooral na de 
Eerste Wereldoorlog -leidde tot gunstige resultaten. Het bedrijf kon zo vóór 1940 
grote reserves kweken en gelden beleggen. Daardoor kon men in 1926 de fabriek 
herbouwen. Als gevolg van extreem hoge waterstand in de IJssel braken in dat 
jaar de dijken door. In de vloedgolf gingen zowel de stenen in de ovens als de 
halfprodukten, de opgeslagen grondstoffen, de industriële inventaris en gebou
wen verloren. Tijdens de herbouw van de fabriek werden de vier bestaande 

veldovens- elk goed voor een jaarproduktie van 1,2 miljoen stenen -vervangen 
door een vlamoven met droogrekken en drooghutten, waardoor de produktie 
aanzienlijk kon worden verhoogd. 
Na het overlijden van Hendrik Anthonie Quirijns kwam de leiding van de fabriek te 
Windesheim in 1939 in handen van zijn zoon Willem Quirijns. 
Na de Tweede Wereldoorlog werd "Windesheim" van een seizoenbedrijf in een 
kontinubedrijf veranderd. De toenemende mechanisatie en modernisering leidde 
in 1964 tot de bouw van een nieuwe fabriek. Transport geschiedde per auto of 
per lopende band, het persen werd versneld tot circa 15.000 stenen per uur. 
Het drogen gebeurde met hete lucht in twee dagen. De stenen werden voortaan 
in twaalf dagen gebakken in een 26 kamers tellende met aardgas gestookte 
vlamoven. De produktie was nu onafhankelijk van het seizoen en bedroeg een 
veelvoud van de vroegere produktie, namelijk zo'n 24 miljoen stenen per jaar. 
Als gevolg van mechanisatie en daling van het baksteenverbruik en een daarmee 
gepaard gaande prijsdaling liepen in de jaren '70 omzet en winst in de bakstee
nindustrie sterk terug. Ondanks vernieuwingen en saneringen ging de recessie in 
de bedrijfstak- ook voor de gemoderniseerde steenfabriek Windesheim- voort. 
In 1972 werd besloten om de NV om te zetten in een besloten vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid. Door de produktie van de steenstrip, waarop men 
een patent had, kende de steenfabriek nog een korte opleving. Hoewel de steen
fabriek in 1981 nog een gunstige orderpositie had, kon de directie uiteindelijk de 
financieringsproblemen niet meer aan, ook niet door bezuinigingsmaatregelen en 
de opvoering van de strippenproduktie. De steenfabriek werd zodoende in febru
ari 1982 failliet verklaard. Na de opheffing van de steenfabriek in 1982 ging het 
beheer en het gebruik van de terreinen over op Staatsbosbeheer. 1691 

Huidige functie 
Ruïne (vleermuizenverblijf) 

Plannen t.a.v. herbestemming 
Geen (verblijfplaats voor vleermuizen) 

Technische staat 
Ruïne 

Compleetheld v.h. complex 
Enkel het vlamovenlichaam staat er nog. 













Locatle 
Lekdijk West 28, 
3961 MC, Wijk bij Duurstede 

Bouwjaar 
1923 (bouwjaar van de ringoven) 

Eigenaar 
Het Utrechts Landschap 

Stakeholders 
Het Utrechts Landschap, Rijksdienst voor cultureel erfgoed, Provincie Utrecht, 
Gemeente Wijk bij Duurstede, VSB fonds, KF Hein Fonds, Vrede van Utrecht 

Voorgeschiedenis 
De fabriek dateert uit 1923, werd in de zeventiger jaren ingrijpend gemoderni
seerd en in 1991 buiten gebruik gesteld. 
Nadat aanvankelijk pogingen van de eigenaar om tot een woonbestemming te 
komen schipbreuk leden op het rivierenbeleid van Rijkswaterstaat, nam hij het 
initiatief voor een Belvedereproject. Daaruit kwam een ambitieus plan voort, dat 
voorzag in restauratie en herbestemming tot een nationaal kenniscentrum en een 
expositieruimte voor de grofkeramiek in combinatie met tijdelijke kunstprojecten 
op het fabrieksterrein. Toen uit een businesscase bleek dat de plannen financieel 
onhaalbaar waren, maakte Het Utrechts Landschap op verzoek van de provincie 
een veel soberder plan. 1341 191 

Huidige functie 
Het uiteindelijk uitgevoerde plan (van Het Utrechts Landschap) vormt een com
binatie van restauratie van de ringoven en realisatie van tentoonstellingsruimte, 
een kleinschalig bezoekrscentrum en locatie voor incidentele culturele manifes
taties. Eén van de fabriekshallen dient als cultuurpodium dat ruimte biedt aan 
evenementen. Op het terrein zijn twee (vervangende) woningen gebouwd. De 
restauratie en verbouwing van de fabriek zelf zijn in het najaar van 2009 gereed 
gekomen. Op 25 oktober 2009 vond zodoende de officiële publieksopening. 
De brede waaier aan nieuwe functies moet een duurzame exploitatie mogelijk 
maken, waarbij randvoorwaarde is dat het omringende landschap zo min mogeli
jk wordt belast. Dat lijkt een aangenaam evenwicht: grote bezoekersaantallen zij 
niet gewenst, maar zakelijk gezien moet de exploitatie wel uit kunnen. 

Ontwikkeling en exploitatie liggen in handen van Het Utrechts Landschap dat De 
Bosscherwaarden in 2008 in eigendom verwierf. Waar in de jaren tachtig van de 
vorige eeuw de betrokkenheid van het Landschap bij de steenfabriek De Blauwe 
Kamer zich enkel toespitste op natuurontwikkelig, ziet deze organisatiehaar ver
wantwoordelijkheid nu veel breder. 1591 

Technische staat 
De monumentale ringoven, de schoorsteen en een fabriekshal zijn gerestaureerd. 

Compleetheld v.h. complex 
Het ensemble, deels rijksmonument, bestaat uit een ringoven met schoorsteen, 
bedrijfshallen, dienstwoningen, een locomotiefloods, ketelhuis met daarbij een 
tasveld, smalspoor en kleibult In de nabije omgeving bevinden zich kleiputten. 







Locatle 
Aan de Rijn 5, 6701 PB, Wageningen 

Bouwjaar 
De fabriek is opgericht in 1846 (veldovens zijn toen gebouwd). De zig-zag ringo
ven die er nu staat is in 1923 gebouwd. 

Eigenaar 
BOEi (Nationale Maatschappij tot Behoud, Ontwikkeling en Exploitatie van Indus
trieel Erfgoed) 

Stakeholders 
BOEl, Bewoners en kunstenaars van het complex, Rijkswaterstaat 



Voorgeschiedenis 
De voormalige steenfabriek "De Bovenste Polder", dateert van 1923. De voorge
schiedenis van een steenfabriek op deze locatie begint echter al in 1846. In dat 
jaar bouwden de compagnons Bowles en Lans, die al een andere steenfabriek 
aan de monding van de haven bezaten, een steenfabriek op de plaats waar nu 
de huidige Bovenste Polder staat. De klei die daar werd verwerkt bleek uitermate 
geschikt te zijn voor de vervaardiging van harde straatstenen. De toenmalige 
steenfabriek De Bovenste Polder bestond uit drie veldovens. In 1875 werd een 
stoommachine geplaatst ten behoeve van de steenpersmachine (voor die tijd 
zeer vooruitstrevend). De steenfabriek kwam in 1921 in het bezit van L.J. Duijs. 
De huidige Bovenste Polder verrees in 1923 na de sloop van de oude veldovens. 
Het gebouw werd voorzien van een zogenaamde zig-zag ringoven "zijnde een 
oven gebouwd van vuurvaste en gewone stenen met gietijzeren stookputten en 
kranen en stenen schoorsteen, houten kap met pannen gedekt, dienende tot 
het bakken van metselstenen en straatklinkers, zonder mechanische beweeg
kracht te gebruiken." De oven, naar een ontwerp van J.J. Wentink uit Utrecht, 
heeft 16 poorten, een grondoppervlak van 735 vierkante meter en een centraal 
geplaatste toren. De steenfabriek "Bovenste Polder" overleefde met geringe 
schade de Tweede Wereldoorlog. Bij raadsbesluit van 1965 werd de steenfabriek 
samen met de naburige steenfabrieken "Koebongerd" en "Hoge Waard" door de 
gemeente opgekocht ten behoeve van stadsuitbreiding in de uiterwaarden, het 
zogenaamde Uiterwaarden-plan. Aan het fabriceren van bakstenen in De Boven
ste Polder kwam zodoende een eind, de steenfabriek werd in 1965 samen met 
de Koebongerd en de Hoge Waard gesloten. 

De Koebongerd en de Hoge Waard zijn spoedig daarna gesloopt, maar er kwam 
vertraging in de toestemming voor het Uiterwaarden plan. Tegen de bouwplannen 
van de gemeente kwam verzet, men vond dat dit unieke uiterwaardenlandschap 
niet verloren mocht gaan. Sloop van de Bovenste Polder werd daarom nog even 
uitgesteld. Dit uitstel is haar redding geweest, want de Raad van State besliste 
in 1976 bij Koninklijk Besluit dat er geen nieuwbouw mocht komen in de uiter
waarden. De uiterwaarden inclusief steenfabriek kwamen in handen van Rijks
domeinen en de gemeente Wageningen werd schadeloos gesteld. Later kwam het 
eigendom in handen van Staatsbos-beheer. Hoewel de sloop van de steenfabriek 
niet doorging werd al wel de schoorsteen in 1969 getopt van 48m tot 28m. [?oJ 

Huidige functie 
In de jaren 80 van de vorige eeuw werd de "Vereniging tot Behoud van De Boven
ste Polder" opgericht. De steenfabriek werd door de Vereniging gekenmerkt als 

een beeldbepalend industrieel monument. Een toekomstig gebruik met woon
ruimtes en ateliers kon in haar ogen weer een functie aan het gebouw geven. Zij 
slaagde er in 1986 definitief in de steenfabriek van de sloop te redden. 
Verval van de steenfabriek werdt tegengegaan door het wind- en waterdicht 
houden van het dak en er werd daarnaast al begonnen met het opknappen van 
het gebouw. In 1988 kon een kanovereniging terecht in enkele voormalige ovens 
en zo ontstond op 21juni 1988 de Wageningse Kano-vereniging WKV De Boven
ste Polder. De ovens waren dichtgemetseld tegen verder verval en vandalisme. 
De kanovereniging knapte in eigen beheer de toegewezen ovens op en hielp de 
Vereniging met de reparaties van het dak en onderhoud aan het gebouw. De ov
ens werden ingericht als boten loods. In 1995 ging de Vereniging tot Behoud van 
De Bovenste Polder over in de "Stichting De Bovenste Polder". De steenfabriek 
werd in eigendom aan de stichting overgedragen. In september 1996 startte de 
langverwachte restauratie, met hulp van diverse subsidies en andere financiële 
middelen. Er werd begonnen met het verwijderen van de 20.000 dakpannen van 
het dak. In de maanden daarop werd de historische dakconstructie hersteld en 
de kap geïsoleerd. In februari 1997 werd gestart met het plaatsen van wanden, 
ramen en deuren, het storten van vloeren en het aanbrengen van verdiepingsv
loeren. Op de bovenverdieping zijn twee woonruimtes en diverse ateliers gereali
seerd. Sinds eind 1997 wonen twee families in de steenfabriek en vinden ook 
diverse kunstenaars en muzikanten er hun onderkomen, deels in ateliers op de 
bovenverdieping en deels in de voormalige ovens. 
De grote centrale ruimte op de bovenverdieping is een gemeenschappelijke 
ruimte die openstaat voor alle huurders. Ook zijn er gemeenschappelijkesani
taire voorzieningen (douche en toilet). De rivierscouting maakt nog gebruik van 
een loods en van de oude loskade aan de rivier. De stichting De Bovenste Polder 
heeft de steenfabriek later overgedragen aan BOEi. De steenfabriek heeft in 
2000 de rijksmonumentenstatus verkregen. 

Technische staat 
De schoorsteen is grondig opgeknapt, hoewel het plan om de schoorsteen weer 
op de oude hoogte van 48 meter te brengen niet door is gegaan. Verder zijn de 
ruimtes boven in het gebouw beter geïsoleerd en ook is er houtwerk (kozijnen, 
betimmering) aan de buitenkant vernieuwd. Er bestaan ook plannen voor een 
herinrichting van het buitenterrein, maar er is nog onduidelijkheid over hoe het 
terrein wordt ingericht en wanneer daarmee wordt begonnen. 
Een bijzondere toevoeging is het bij de steenfabriek aangelegde helofytenveld. 
Het huishoudelijk water wordt geloosd op een septie-tank en vervolgens door het 
biologische helofytenfilter gereinigd. 









Locatle 
Dijk 12, 6241 LA, Beuningen 

Bouwjaar 
1920 (bouwjaar van de vlamoven) 

Eigenaar 
BOEi 

Stakeholders 
Gemeente Beuningen, provincie Gelderland, Waterschap Rivierenland, familie 
Burgers, Rijkswaterstaat, VROM-inspectie, Projectbureau Belvedère, RCE. 

Voorgeschiedenis 
In juni 1839 krijgen Arend en zijn jongere broer Mathias Duys toestemming tot 
het bouwen van een steenfabriek in de uiterwaarden van de "Bunse weerd". Na 
de dood van Arend komt De Bunswaard in de handen van Mathias. In 1856 laat 
hij op het perceel een bazenwoning bouwen. De jaren hierop volgend worden er 
veldovens bijgebouwd en groeit De Bunswaard gestaag. In 1881 zijn er 181 arbei
ders op De Bunswaard werkzaam en zijn verantwoordelijk voor een productie van 
ruim tien miljoen stenen. 
In 1911 komt de steenfabriek in handen van Theodorus Albertus Burgers. Hij het 
die elektriciteit op De Bunswaard introduceert door de bestaande stoommotoren 
te vervangen voor drie elektromotoren van elk 20 PK. Th. Burgers heeft contacten 
met de steenfabrikant en ovenbouwer Adriaan van den Koppel. Deze heeft pas 
met veel succes een vlamoven gebouwd en Th.Burgers wil graag een soortgelijke 
oven laten bouwen. Tussen 1918 en 1920 wordt er gebouwd aan vlamoven De 
Bunswaard. Van de in de jaren daarvoor gebouwde veldovens is er dan nog maar 
één overgebleven. 
Begin jaren dertig heeft de baksteenindustrie het moeilijk. Daarop wordt besloten 
De Bunswaard tijdelijk stil te leggen. 
De stillegging lijkt van korte duur, want in 1952 blijkt de steenfabriek nog steeds 
te draaien. Het is tot de jaren zestig dat stenen vanuit Druten naar Weurt werden 
vervoerd om te worden afgebakken (de oven werd alleen gebruikt als extra 
"afbak" -capaciteit). In de jaren zestig behoort De Bunswaard tot één van de ee
rste steenfabrieken die gesaneerd wordt. 1711 

Huidige functie 
De experimentele woonvormen die BOEi zal gaan implementeren betreft een 
achtal appartementen in de steenoven. Vier woningen in de voormalige vormel
ingen loods. Drie haaghuttenwoningen op het hoge terrein bij de steenfabriek en 
parkeerplaatsen in de oude veldoven. De mensen die straks op de Bunswaard 
komen te wonen, dienen er rekening mee houden dat hun huizen bij hoogwater 
niet meer over de weg bereikbaar zijn. In de buurt van de toegangsweg worden 
daarom een botenloods en een steiger gebouwd. In de loods worden enkele bo
ten gestald, die bij hoogwater kunnen worden gebruikt om de steenfabriek en de 
directe omgeving te ontsluiten. 1721 

Technische Staat 
Gerestaureerd. De kapconstructie is na veertigjaar leegstand in 2002 gesloopt 
en op tekening gezet. De schoorsteen is in 2005 gerestaureerd. In het kader van 
de herbestemmingsplannen wordt de kapconstructie momenteel herbouwd naar 
de originele vorm. Tevens wordt ook het ovenlichaam gerestaureerd. 

Compleetheld v.h. complex 
Het steenfabriekencomplex bestaat uit een originele Waaloven (ca. 1850), 
kamerringoven met schoorsteen (1917), fundamenten van de vormelingen loods, 
bazenwoning (1856), boerderij (18e eeuw) en diverse stallen.Het ovenlichaam 
van de kamerringoven heeft een dubbel zadeldak met zakgoot en schoorsteen is 
geplaatst aan de kopse kant van het gebouw. 









In 2008 is er een afstudeerproject vervaardigd voor een herbestemming van de 
Bunswaard door de masterstudent J. (Joep) van As. 

Van As stelt dat door de klimaatveranderingen de elementen (in dit geval water) 
niet alleen een steeds prominentere rol in het hedendaagse leven vervullen, 
maar ook in de architectuur. Bij het ontwerpen met het stijgende water kan men 
inspiratie putten uit het rijke en leerzame verleden van Nederland als waterland. 
Als doel is zodoende gestelt om door deze problematiek de vraag te stellen wat 
de invloed van het water is op de directe omgeving en hoe deze gebruikt kan 
worden voor het ontwerp van een herbestemming van de voormalige steenfabriek 
'de Bunswaard'. 

De historiek van de steenfabriek vormt hierbij als spoor uit het verleden een 
bruikbaar uitgangspunt voor het ontwerp, net als functionele en esthetische ty
pologieën die terug te vinden zijn in het landschap en de bebouwing van het fab
riekscomplex. Het ontwerp dient zodoende het complex zijn plaats terug te geven 
in de streek, niet als een monument, maar functionerend en passend in deze tijd. 

De voormalige steenfabriek kent verschillende funties en wordt door van As 
betiteld als 'creatieve broedplaats' met betaalbare werkruimten en ateliers voor 
mensen uit de regio, daarnaast is het de bedoeling dat er exposities en voorstel
lingen zijn voor bezoekers. De nieuwe invulling van 'de Bunswaard' is op zo'n 
manier vorm gegeven dat gebruikers en bezoekers om kunnen gaan met de 
onzekerheden van het gebied. 

De Waaloven en de Kamerringoven vormen de belangrijkste onderdelen van dit 
plan en zijn om die reden zowel architectonisch als technisch tot in detail uit
gewerkt. Wanneer in de toekomst het waterniveau een buitengewone hoogte aan
neemt is het de bedoeling dat dit hart van het complex 'de Bunswaard' gewoon 
in bedrijf zal zijn. Het hoogste waterniveau in van +1475 cm NAP, betekent dat de 
twee voormalige ovens met de voeten in het water staan. Het ontwerp accepteert 
de aanwezigheid van het water op een gecontroleerde manier. De routing in het 
gebied is in die fase dusdaniggekrompen dat alleen nog maar de Waaloven en 
de Kamerringoven bereikbaar zijn via een opdrijvende vlonder. 

De Waaloven is voorzien van een kapconstructie die gebaseerd is op de oorspron
kelijke kap van de oven met openingen in de nok waarbij licht en lucht de zolder
ruimte van de oven bereikte. 

Bij het nieuwe ontwerp van de kap klapt het dak eveneens door insnijding in 
de nok open. Echter het beeld van een verdwijt, het is meer een sculptuur. Het 
uiteindelijke ontwerp is een dakvlak, een vertaling van het oorspronkelijke dak. 
Kwaliteiten en karakteristieken blijven behouden. 
De Kamerringoven is voorzien van een soort betonnen extensie die meegaat in 
het ritme van de ovenkamers en het ritme van de transportgang. Elk betonele
ment - met de breedte van een ovenkamer - bevat een atelierruimte die in 
verbinding staat met de transportzone. De betonnen elementen volgen de 
momentenlijn om de leesbaarheid van de constructie te verhogen. Kenmerkend 
aan de vorm is de herhaling, de vorm is simpel en spreekt dezelfde taal als het 
oorspronkelijk lichaam van de kamerringoven. 1121 









In 2011 is er een afstudeerproject vervaardaigd voor een herbestemming van de 
Bunswaard door de masterstudent R.J.M. (Robert) Kuijper. 

Kuijper 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 Bun
swaard wordt zodoende een antwoord gezocht op de vraag hoe een herbesteem
ing van een steenfabriek en bijbehorende karakteristieken behouden kan blijven, 
waarbij tegelijkertijd het oorspronkelijk functioneren inzichtelijk wordt gemaakt. 

Uitgangspunt is dat de belangrijkste karakteristieken worden hersteld (dubbele 
puntdak, ritme v.d. kolommen, overstek). De nieuwe kapconstructie zal zodoende 
samen met de ontsluiting en de dienende elementen een kader vormen. Dit 
kader, het permannente, legt het karakter van de steenfabriek vast in de tijd en 
creëert ruimte waar verandering kan plaats vinden, de generieke ruimte. 
Vervolgens is er een functie gezocht om dit kader te toetsen. Deze is gevonden 
in een alternatieve overnachtingsplaats waarbij de ovenkamers zullen worden 
gebruikt als hotelkamer. De generieke ruimte wordt gebruikt om de overige hotel
faciliteiten te huisvesten. 

De generieke ruimte bevindt zich bij De Bunswaard tussen het ovenlichaam en 
de kapconstructie. Deze aansluiting wordt de knip genoemd. De knip is de plek 
waar verandebare ruimte ontkoppeld is van het kader. Bij de kapconstructie bev
indt deze zich aan de onderzijde. Bovenop het ovenlichaam kunnen elementen 
worden geplaatst. De knip wordt hierbij gevormd door de grens tussen de el
ementen en de bovenkant van het ovenlichaam. Door deze manier van ontkoppe
len wordt het kader zichtbaar gemaakt. 

Door de karakteristieken van de steenfabriek vast te leggen in een permanent 
kader worden deze voor de toekomst behouden. De introductie van een nieuw 
'rookkanaal' zorgt er voor dat deze karakteristieken en het oorspronkelijke func
tioneren van de fabriek te ervaren zijn ongeacht de nieuwe functie. 1131 







Locatle 
Weg naar den Dam 1, 9932 GA, Delfzijl 

Bouwjaar 
1862 (de zigzagoven is gebouwd in 1917) 

Eigenaar 
Ing. J. Hijlkema 

Stakeholders 
Ing. J. Hijlkema, Stichting "De Steenfabriek Fivelmonde, Gemeente Delfzijl 



Voorgeschiedenis 
In 1862 werd de fabriek (op de huidige plaats) opgericht door Klaas Pieters 
Doornbos. Hijlke Hijlkema (een vervener en schipper) koopt op 8 juni 1903 
steenfabriek Groepham te Holwierde voor fl. 15.000 van de familie Hofman. Voor 
de familie Hijlkema betekende deze aankoop het begin van een lange familiege
schiedenis in de steenindustrie. 
De gebroeders Jan en Hijlke Hijlkema, zonen van de eigenaar van Groepham in 
Holwierde kopen op 25 november 1915 de handvormsteenfabriek in Delfzijl van 
Gerardus Bakker op een openbare veiling in een hotel in Delfzijl. De fabriek krijgt 
de naam "Elektrische Steen- en Draineerbuizenfabriek Fivelmonde". Er werken 
op dat moment 40 mannen voor een productie op jaarbasis van ongeveer 3,5 
miljoen stenen en 0,5 miljoen buizen. In 1916 plaatsen de gebroeders Hijlkema 
een electramotor voor het vormen van de stenen (de meeste steenfabrieken 
gebruiken een stoommachine). 
In 1917 wordt er begonnen met de bouw van een zigzagoven. 
In 1935 start de zoon van Jan (de toenmalige eigenaar), Hijlke jr. zijn loopbaan 
binnen het bedrijf. 
In 1936 initieerde de jonge Hijlke de eerste experimenten met poreus makende 
uitbrandstoffen (kurk, kaf, stro, etc). Dit resulteerde in de ontwikkeling van de la
tere 'Fimonisolatiesteen', een speciale baksteen voor binnenmuren. Het product 
dat voor een deel het voortbestaan van het bedrijf verzekerde. 
Hijlkema zorgde er steeds weer voor vernieuwende technieken toe te passen op 
bestaande bedrijfsprocessen, maar besluit uiteindelijk in de eind jaren 40 het 
gehele bedrijfsproces radicaal om te zetten op een volautomatische. Doel hiervan 
was het terugdringen van zware arbeid, het besparen op arbeidskrachten en 
het opvoeren van de productie. Alleen de zigzagoven ontkwam aan deze nieuwe 
aanpak. Als onderkomen voor de nieuwe technologie voor de kleibewerking wordt 
in 1948 een machinehal gebouwd. 
In 1949 wordt het droogproces op de fabriek gemoderniseerd door de bouw van 
droogschuren. In totaal kunnen er 1,2 miljoen stenen tegelijk worden gedroogd in 
de nieuwe schuren. Vanaf 1952 worden er alleen nog maar Fimon isolatiestenen 
geproduceert met behulp van een volautomatische installatie. Ook wordt de ee
rste vorkheftruck in gebruik genomen. De oven moest hiervoor geschikt gemaakt 
worden door de ingangen oa. te verbreden. Er werkten op dat moment 32 man
nen voor een productie van 6 miljoen stenen. Voor het ovenbakproces wordt nog 
met turf en kolen gestookt. Pas in 1962 wordt de oven omgebouwd voor aardgas. 
In 1973 vindt er een naamsverandering plaats naar Steenfabr. Hijlkema BV. Zoon 
Hijlke en zijn zwager de Boer zijn vanaf 1956 al reeds deelgenoot in firma die 
toen nog "Firma J. Hijlkema" heette. 

In 1977 wordt het machinepark weer op de laatste stand der techniek gebracht 
en wordt bij de firma de eerste warmtewisselaar in de Nederlandse steenindustrie 
in gebruik genomen. 
In 1994 wordt Jan Hijlkema de enige eigenaar en in 1996 viert de firma haar 
80 jarige bestaan. Op dit moment staan er 12 mensen op de loonlijst voor een 
productie van ongeveer 10,5 miljoen stenen. 
In 2002 wordt de productie gestaakt vanwege conjuncturele perikelen (teruggelo
pen vraag en diversiteit in de regelgeving). 
In 2003 worden de buitendroogschuren afgebroken en worden enkele machines 
verkocht. J2SJ J73J J74J 

Huidige functie 
In 2003 en 2004 werd op initiatief van Jan Hijlkema in samenwerking met Leader 
Action Group Hoogeland, de provincie Groningen en de gemeente Delfzijl onder
zoek gedaan naar mogelijkheden voor een nieuwe invulling voor dit historisch 
waardevolle complex. Het rapport droeg de naam: Steenfabriek Hijlkema in 
Delfzijl, 'van een inventief product naar een inventieve invulling'. 
De stichting wou van de steenfabriek een multifunctionele locatie maken waar 
cultuur, educatie en toerisme samenkomen. Dit plan is al voor een groot deel 
gerealiseerd. 
Momenteel worden er bijzondere collecties bakstenen, dakpannen en drainage
buizen getoond, er worden culturele manifestaties georganiseerd en doe-activitei
ten voor de jeugd. 
Er liggen echter ook nog plannen voor een museum over baksteenfabricage. De 
bedrijfsapparatuur is namelijk intact en laat zien hoe in de 20e eeuw bakstenen 
werden geproduceerd. 
Vanwege ontoereikende financiële middelen zag de stichting zich in 2009 ge
noodzaakt de steenfabriek niet meer voor het publiek open te stellen. 1751 

Technische staat 
Gerestaureerd 

Compleetheld v.h. complex 
Belangrijkste element binnen het complex is de zigzagoven met een 40 meter 
hoge schoorsteen. De productieapparatuur is nog compleet aanwezig. De eige
naar, Jan Hijlkema, heeft na jaren verzamelen een uitgebreide collectie bijeenge
bracht van alles wat met grofkeramiek te maken heeft. 









Locatle 
Ringovenstraat 12, 5981, Panningen 

Bouwjaar 
1909 

Eigenaar 
Gemeente panningen 

Stakeholders 
Gebruikers complex, RCE, provincie Limburg, Gemeente Panningen 

Voorgeschiedenis 
De "Heldersche steenfabriek" werd in 1909 gesticht door een aantallokale 
boeren. Zij bakten er toen zelf stenen in voor hun boerderijen. In de beginjaren 
verdienden circa vijftig mensen de kost in de Heldensche Steenfabriek. De 35 
meter hoge schoorsteen werd tijdens de Tweede Wereldoorlog opgeblazen en in 
1945 opnieuw opgemetseld. In 1989 sloot eigenaarThijs Neessen om diverse re
denen de fabriek; het vuur in de Ringoven doofde en daarmee verdween de laatst 
functionerende Ringoven in Limburg. 
Sindsdien verviel het complex tot een ruïne. De Panningse fabriek is een van de 
laatste nog overgebleven gave voorbeelden van een authentieke ringoven. Het be
houd van de fabriek kreeg daarom hoge prioriteit, en financiële bijdragen voor het 
herstel werden beschikbaar gesteld door de provincie Limburg en de Rijksdienst 
voor Cultureel Erfgoed (RCE). Zodoende werd in december 2009 het gemeenteli
jke besluit genomen om de voormalige Heldensche Steenfabriek in Panningen 
geheel te restaureren. Door de toegekende cultuurhistorische waarde werd de 
Ringoven vanaf 2001 aangemerkt als rijksmonument. 1491 

Huidige functie 
De steenfabriek heeft een multifunctionele bestemming. De grote open zolder 
heeft een functie als activiteitenruimte voor de buurt. In de ringoven komen een 
dagopvang voor ouderen, een sociaal cafe, schildersatelier Oeht de verf van 
verstandelijk gehandicapten van Daelzicht, een kinderopvang, een huiskamer, 
een praktijk voor bewegingstherapie en werkateliers van basisschool Panningen
Noord. Naast de ringoven zal een nieuwe woonwijk, genaamd 'ringovenpark' ver
rijzen. Ook de wijkbewoners kunnen bij het gerenoveerde ovengebouw terecht om 
een ruimte huren. Ontmoetingen van de verschillende 

mensen staat centraal, aldus de Wethouder Marlou Absil, die het project Ringov
enpark in haar portefeuille heeft. 17611771 

Technische staat 
In de eerste fase van het restauratieproject wordt de schoorsteen gerenoveerd, 
vervolgens wordt de buitenzijde van de fabriek aangepakt, met onder meer het 
aanbrengen van nieuwe dakspanten, nieuwe dakpannen en herstel van het met
selwerk. Eind 2010 is de ringoven wind- en waterdicht zijn. In de eerste helft van 
2011 is de fabriek uiteindelijk ingericht. 

Compleetheld v.h. complex 
De kern van de fabriek wordt gevormd door een ringoven, met centraal een 
schoorsteen op vierkante voet. Overige bedrijfsgebouwen zoals droogloodsen zijn 
niet meer aanwezig. 









Locatle 
Alphenseweg 19, 5126, Gilze 

Bouwjaar 
1890 (1890 is het bouwjaar van de oude oven, de moderne ringoven is later in 
het begin van de twintigste eeuw gebouwd) 

Eigenaar 
Bewoners en bedrijven die gehuistvest zijn in het complex 

Stakeholders 
Gemeente Gilze, Vermeer architectenbureau B.V., Bewoners, Verzon B.V. (handel 
in vastgoed) 

Voorgeschiedenis 
Ondernemer Johannes Botermans is rond de eeuwwisseling actief in zaken. Hij 
bezit een schoenfabriek in Dongen, koopt de watermolen van Goirle en bouwt 
rond 1897 een steenfabriek in Gilze. De kleilagen rond Gilze blijken zeer geschikt 
voor de fabricage van baksteen en Botermans zorgt in Gilze voor de eerste werk
gelegenheid buiten de agrarische sector. 
Reeds in 1918 wordt de steenfabriek overgenomen door de heer Hendrikx, eige
naar van een leerlooierij in Dongen. Sjef, de zoon van de heer Hendrikx werkte 
eerst in vaders leerlooierij in Dongen en sinds 1937 in diens steenfabriek. 
In 1946 neemt J. Hendrikx (Sjef) de fabriek van zijn vader over. Door de wederop
bouw dient zich in de periode na de overname door Sjef een grote vraag naar 
bakstenen aan. De fabriek heeft in die tussentijd een moderne ringoven gekre
gen en zal diverse malen uitbreiden. De Gilzersteen, zoals het product in de 
markt is gaan heten is een gewilde kwaliteitssteen. 
In 1978 neemt een van de zonen van Sjef Hendrikx (Ton) het roer over van zijn 
vader. Het directeursschap van Ton Hendrikx zal echter slechts van korte duur 
zijn. De fabriek is verouderd, de concurrentie moordend en de investering niet 
meer op te brengen. Bovendien is er in die tijd een overschot op de steen markt. 
In 1989 neemt het Belgische concern DeSimpel, reeds eigenaar van de steen
fabriek 'De Bahrsche Pol' te Lathum aan de ljssel, de fabriek over. In 1991 volgt 
sanering van de fabriek en het verval gaat intreden. 
Na de sanering van de steenfabriek raken de oven en de omliggende droogs
churen op den duur in verwaarloosde staat. De daken begeven het en met de 
name de houten constructies van de droogschuren gaan snel achteruit. 

Het complex stond ruim twintigjaar leeg, allerlei initiatieven tot herbestemming 
strandden - meestal om financiële redenen. 1781 1801 

Huidige functie 
Verzon bv. en architect Piet Vermeer hebben het initiatief genomen met als doel 
:'Herstel en behoud van de steenfabriek te Gilze', dus behoud van de cultu
urhistorische waarde en vastlegging en behoud van de geschiedenis van de 
steenfabriek. In 2004 werd na het complex te hebben gekocht, besloten om het 
een herbestemming te geven. Uitvoerder was architectenbureau Vermeer. Er 
verschenen woningen en kantoren in de fabrieksgebouwen, terwijl ook in een 
openbare ruimte werd voorzien, waarin culturele activiteiten kunnen plaatsvin
den. Er werd hierbij zoveel mogelijk uitgegaan van de situatie van 1955, waarbij 
het ringovengebouw met schoorsteen de belangrijkste plaats inneemt. 1791 

Technische Staat 
Grotendeels gerenoveerd (De droogkamers zijn niet gerenoveerd omdat de bou
wkundige en constructieve staat dit niet toelieten) 

Compleetheld v.h. complex 
De oven (met kap), de droogloodsen en de droogkamers zijn gerenoveerd. Het is 
de laatst overgebleven ringoven in de provincie Brabant. Het spoormaterieel staat 
in het smalspoormuseum te Valkenburg. 









Locatle 
Aalswaard, Wijk bij Duurstede 

Bouwjaar 
1870 (het ovenrestant en schoorsteen dateren uit 1916) 

Eigenaar 
Jachthaven De Lunenburg 

Stakeholders 
Gemeente Wijk bij Duurstede, Rijkswaterstaat 

Voorgeschiedenis 
De restanten van de steenfabriek De Lunenburgerwaard, aan de noordzijde van 
de Nieuwe Rijn gelegen, staat op gronden, die in het verleden de Aaiswaard en 
daarvoor in zijn geheel de Roodvoet genoemd werden. 
Hetjaarverslag van de gemeente Wijk bij Duurstede over 1870 spreekt over .een 
steenoven, pas in oprichting". Het verslag over 1871 geeft de personeelsbezet
ting: 30 mannen, 5 vrouwen en 18 minderjarigen. In 1876 behoorde de steeno
ven met toen 61 à 66 personeelsleden tot de grotere bedrijven. 
De stichter was geen vakman, maar de Friese grootgrondbezitter jhr. G. R. G. van 
Swinderen, geboren in 1804 te Groningen. Hij was gehuwd met een barones 
Rengers, dochter van een barones Van Lynden van Lunenburg. Op 15 april1887 
verkoopt, de zoon van de oprichter, jhr. mr. J. H. F. K. van Swinderen de firma aan 
Bonte & Beckers. Na het overlijden van de firmanten werd de fabriek in mei 1916 
door de erfgenamen verkocht aan de heerS. W. N. Arntz te Nijmegen. Deze voert 
vele vernieuwingen door op de fabriek en laat een moderne vlamoven bouwen. 
Om de krappe natuurlijke droogcapaciteit te vergroten wordt later de oude over
kapping op de vlamoven afgebroken en een nieuwe kap met droogzolder boven 
de oven geplaatst. 
In 1964 wordt de fabriek ondergebracht in de N.V. Maatschappij tot Exploitatie 
van Waalsteenfabrieken, gevestigd te Wijk bij Duurstede. In 1974 wordt er een 
kunstmatige drogerij gebouwd en wordt afscheid genomen van het natuurlijk 
drogen. 
In 1967 werd de fabriek onder gebracht in Van Hapert Beheer (een steenbak
kersfamilie uit Eindhoven). In 1982 was er een grote brand op de fabriek. De 
lunenberg sloot in 1985 haar poorten. 
Nog lang zou de karakteristieke kap van de droogzolder het beeld langs de oever 

van de rivier bepalen. Helaas brak er brand uit in de daar inmiddels gevestigde 
caravanstalling. De oude oven is daarna afgebroken en de schoorsteen ingekort. 
Er werd een nieuwe overkapping gemaakt (met soort gelijke vorm) welke nu het 
beeld langs de oever bepaald. 1811 

Huidige functie 
Het complex van de voormalige fabriek is nu in gebruik door een watersport
bedrijf als Jachthaven, boten- en caravanstalling (begane grond) en kantoorruimte 
(hogere verdiepingen). De Jachthaven heeft 190 ligplaatsen en capaciteit in de 
stalling voor 550 boten en 200 caravans. 1821 

Technische staat 
De schoorsteen is nog in goede staat. De overgebleven bogen van de oven zijn 
gerestaureerd. 

Compleetheld v.h. complex 
De afgetopte schoorsteen met voetstuk is nog aanwezig. Daarnaast zijn er nog 
enkele gevelfragmenten van de ovenpoorten aan de rivierzijde intact. 









Locatle 
Oud-Zevenaar, Panovenweg 18, 6905 DW Zevenaar 

Bouwjaar 
1850 

Eigenaar 
W.H. Kruitwagen 

Stakeholders 
W.H. Kruitwagen, Gemeente Zevernaar, Provincie Gelderland 

Voorgeschiedenis 
De Panoven is in 1850 in bedrijf gegaan. Tot 1924 werden op de Panoven vier 
grofkeramische producten gebakken: dakpannen, tegels, drainagebuizen en bak
stenen. Na 1924 is het hoofdproduct een baksteen geworden voor de particuliere 
huizenmarkt. 
De Panoven is al sinds 1921 in handen van de familie Kruitwagen, een familie 
met ruim 300 jaar traditie en kennis van het grofkeramische product. In 1982 is 
het vuur gedoofd en stelt de huidige generatie Kruitwagen (W.H Kruitwagen) het 
behoud van het erfgoed voorop. 18311841 

Huidige functie 
Toen het de fabricage werd stilgelegd in 1982 heeft de familie Kruitwagen - die 
het bedrijf tot de stillegging in 1982 heeft geleid -er met veel persoonlijke inzet 
een industriemuseum van gemaakt. Bij het museum hoort ook de omgeving van 
de steenfabriek die de natuurlijke grondstof voor de productie leverde. 
De Panoven loopt momenteel als pilot en trekker mee in het nationaal beeldver
haal van Dijk van een Delta. Het project gaat over leven en overleven met Water. 
Dijk van een Delta is nog volop in ontwikkeling en heeft als doel samen met 
andere toeristische parels en plekken van ontwikkeling, de rijke Nederlandse 
waterhistorie op een uitdagende manier te verbeelden, te laten beleven en te ver
markten. Daarmee komen ook nieuwe allianties tot stand met samenwerkende 
publieke- en private partners. Vanaf 2012 wordt Dijk van een Delta professioneel 
vermarkt met unieke overnachtingarrangementen, die beleefbaar worden van 
plek tot plek via de rivier waarbij de Doeksengroep met snelle ferries voor een 
aparte beleving zal zorgen. 1831 

Technische staat 
Gerenoveerd 

Compleetheld v.h. complex 
De panoven is vrijwel de enige steenfabriek in Nederland waarbij alle opstallen 
(oa. Droogloodsen) en machines - die nog functioneren - in goede staat be
houden zijn en beschikt het complex over de enige ronde zigzagoven (gebouwd in 
1924) van West-Europa. Daarnaast is er nog authentiek gereedschap aanwezig. 
Wat het complex tevens uniek maakt zijn de voormalige kleiplassen die nu deel 
uitmaken van het natuurgebied De Gelderse Poort, hier is in de loop van de tijd 

een heel specifieke dieren- en plantenwereld ontstaan. 
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Locatle 
Aan de Rijn 15, 6701 PB, Wageningen 

Bouwjaar 
1897 (de klinkerkamerringoven is gebouwd in 1930) 

Eigenaar 
Rijksdienst Cultureel Erfgoed (Rijksmonument) 

Stakeholders 
Architectenburo Braaksma & Roos, Breunissen makelaardij, Gemeente Wagenin
gen, Provincie Gelderland 

Voorgeschiedenis 
De Plasserwaard is een voormalige steenoven aan de Rijn te Wageningen die tot 
1980 in gebruik is geweest. In 1897 verzoekt J.A. Leccius de Ridder de Wagen
ingse gemeente toestemming voor het bouwen van een steenfabriek. De toestem
ming wordt verleend en in 1899 wordt een stoommachine van 12 pk geplaatst 
om een steenpers aan te drijven. Binnen enkele jaren groeit de fabriek uit tot 
de grootste van Wageningen. Vanaf 1902 gaat het echter bergafwaarts met 
de stenenbakkerij en als gevolg van de crisis van de jaren 20 moest de fabriek 
worden gesloten. 
In 1930 laat D.L. Leccius de Ridder, de kleinzoon van J.A. Leccius de Ridder, een 
nieuwe steenoven bouwen. Deze voor die tijd moderne klinkerkamerringoven, 
die werd ontworpen door A. van de Koppel, heeft een vloeroppervlak van 57x31 
meter met een schoorsteen van circa 60 meter hoog. Na 50 jaar trouwe dienst 
moest ook deze fabriek met haar inmiddels verouderde bakprocedé en onder 
invloed van een laagconjunctuur in 1980 de poorten sluiten. 191 

Huidige functie 
De steenoven vervulde een karakteristieke functie in het landschap. Daarom 
werd gezocht naar een zinvolle herbestemming. Na de sluiting ontstonden plan
nen voor gebruik als een museum, hetgeen strandde op gebrek aan financiële 
haalbaarheid. 
In 1987 werd de steenoven aangekocht door drie jonge pioniers, waar onder de 
huidige eigenaar Henri de Jonge. Het streven was om de karakteristieke steen
fabriek een nieuwe functie te geven. Na een enthousiaste begintijd en een hoop 
politieke en bureaucratische tegenvallers trokken twee pioniers zich terug en 

dienden zich tegelijkertijd grote planologische blokkades aan. Gedurende lange 
tijd heeft de steenoven daardoor slechts een marginale bestemming gehad. 
De kentering kwam in 2005, toen de Minister de inmiddels rijksmonumentale 
steenoven een aparte status gaf, waardoor (ver)bouwen mogelijk werd, de zgn. 
EMAB (Experimenten Met Aangepast Bouwen). In 2008 kreeg de steenoven een 
nieuwe woonbestemming en eind 2009 werd een bouw- en monumentenvergun
ning verleend voor het ontwerp van architect Braaks ma & Roos. 
Er is gekozen om slechts 8 woningen te realiseren. De rivierzijde van de steeno
ven blijft autovrij. De gerestaureerde 26 ovenkamers hebben een nieuwe functie 
als entree, als garage en als multifunctionele ruimte, geïntegreerd in de acht 
woningen. ra51 1861 

Technische staat 
Gerenoveerd. 

Compleetheld v.h. complex 
Betreft een klinkerkamerringoven met een vloeroppervlak van 57x31 meter en 
een schoorsteen van circa 60 meter hoog. Daarnaast enkele kleinere bijgebou
wen. 









Locatle 
Daniken 1, 6160 AG , Schinnen 

Bouwjaar 
1920 

Eigenaar 
Stichting Plinthos Beheer 

Stakeholders 
Stichting Plinthos Beheer, Centrum voor Natuur- en Milieueducatie Plinthos 
Landschapspark De Graven, IVN Schinnen, Gehandicaptenstichting Buitenkans 
(zie verderop voor meer) 

Voorgeschiedenis 
Plinthos is met de bijbehorende losstaande schoorsteen rond 1920 gebouwd. 
Van 1920 tot 1956 werden in de fabriek handmatig stenen gefabriceerd. Na een 
gouden periode direct na de Tweede Wereldoorleg werd in 1974 de fabriek na 
een sanering in de baksteenindustrie gesloten. Het zuidoostelijke deel van het 
terrein vertoont duidelijke sporen van de kleiafgravingen. Het ovengebouw werd 
in 1999 aangewezen als rijksmonument. 1871 

Huidige functie 
In september 2001 ging de restauratie van start. Architect Hamers Voorvelt en 
Nijssen (Hoensbroek) zorgde voor het inrichtingsontwerp. Aannemer Laudy BV 
uit Sittard droeg zorg voor de uitvoering van de restauratiewerkzaam heden. De 
restauratie werd begeleid door een stichting. 
De totale projectkosten bedroegen ca. 4 miljoen euro. De restauratie werd 
mogelijk gemaakt m.b.v. velerlei subsidies van de Rijksdienst voor Monumenten
zorg, de Provincie Limburg, Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), 
stichting VSB Fonds, Bouwradius Fonds, stichting Prins Bernhard Cultuurfonds en 
door bijdragen van DSM Limburg BV, Natuurmonumenten, FSI Groep, gemeente 
Schinnen, gemeente Sittard-Geleen, GEPLA BV, Meuleverg Recycling, Magna IT 
Solutions bv, LAB dakdekkingen en Dumeco BV. 
In de steenfabriek is een permanente tentoonstelling ingericht over de stenenfab
ricage. De oven heeft een belangrijke functie m.b.t. de unieke wijze van verwarm
ing en ventilatie van het gebouw. Eén gedeelte van de ringoven is bestemd als 
vleermuizenruimte. Op de eerste verdieping bevinden zich kantoren, een grote hal 
voor activiteiten en een aparte vergaderaccomodatie. 1881 1891 

Technische Staat 
Gerestaureerd 

Compleetheld v.h. complex 
Het terrein in de directe omgeving van de steenfabriek is ongeveer drie hectare 
groot. Er bevinden zich een parkeerterrein voor bezoekers, de oorspronkelijke 
ringoven met schoorsteen, een restant van een droogschuur, een woning en de 
voormalige portiersloge. Verspreid over het terrein liggen resten steen, dakpan
nen en hout. Tussen deze resten heeft zich een half-natuurlijk landschap ontwik
keld met een vegetatie van bomen, struweel, kruiden en grassen. 









Locatle 
Banddijk 60, 7396, Terwelde 

Bouwjaar 
Onbekend 

Eigenaar 
Recreatiepark De Scherpenhof 

Stakeholders 
Gebruikers complex, RCE, provincie Limburg, Gemeente Panningen 

Voorgeschiedenis 
Op het terrein van camping/partycentrum 'De Scherpenhof bevinden zich de 
resten van de steenfabriek De Scherpen hof. De startdatum is niet geheel duideli
jk. In ieder geval maakt de Scherpenhof in 1896 deel uit van de N.V. Overijs
selsche Steenfabrieken. In 1921 werkten er 58 mannen, 6 vrouwen, 8 jongens 
en 8 meisjes. De sluiting van de fabriek is in 1966. In het laatste jaar van haar 
bestaan beschikte De Scherpenhof over een volautomatische Aberson-vormbak
pers met een capaciteit van 15 miljoen Waalformaat stenen. Daarbij een geheel 
gemachaniseerd afname systeem en transportsystemen naar de kunstmatige 
droogkamerin richting. Het inzetten en uithalen was eveneens geheel gemachani
seerd. Het bedrijf wordt voor fl. 143.000 verkocht, de woningen voor fl. 3.000 per 
stuk. 1901 

Huidige functie 
Camping en partycentrum. In de ringoven is een horecavoorziening op de begane 
grond en appartementen onder de oven kap. 1901 

Technische staat 
Gerenoveerd. 

Compleetheld v.h. complex 
Ringovenlichaam nog intact (schoorsteen gesloopt). Het ovendak is gerestau
reerd. Binnendijks staat een rij van acht arbeiderswoningen (vroeger 16 halve 
woningen). 









Locatle 
Waalbandijk 69, 6669 MC, Dodewaard 

Bouwjaar 
1894 (de huidige vlamoven is in de jaren '50 gebouwd) 

Eigenaar 
Provincie Gelderland 

Stakeholders 
Bewoners Dodewaard, gemeente Neder-Betuwe 

Voorgeschiedenis 
De fabriek is opgericht in 1894 en vervaardigde sinds die tijd metselbakstenen. 
Onder invloed van de automatisering kelderde het aantal medewerkers van met 
zo'n 100-150 in de periode na de tweede wereldoorlog. Toen de productie on
langs werd stopgezet telde de steenfabriek nog slechts 18 werknemers. 
De Waalwaard doorliep de ontwikkeling van de kleine individuele veldoven via 
ringoven (eind 19e, begin 20e eeuw) naar de 20 vlamovens die nu nog in het 
gebouw aanwezig zijn. De kapconstructie van de vlamovens dateert nog uit de 
periode van de ringoven. De huidige fabriek is in de jaren '50 van de vorige eeuw 
gebouwd. 
In degelderland van 14 december 2009 wordt vermeldt dat de recessie in de 
bouw de reden is dat de steenfabriek De Waalwaard per direct is gesloten (aldus 
de eigenaar van de fabriek). De steenfabriek was toen in eigendom van CRH Clay 
Solutions. 
Vervolgens wordt na de vergadering op 30 juni 2010 door de Provinciale Staten 
van Gelderland besloten om een bedrag van € 4,0 mln beschikbaar te stellen 
voor de aankoop van de locatie Waalwaard. Vanaf de aankoop is de fabriek tot 
op de dag van vandaag nog beschikbaar als evenementen locatie, geëxploiteerd 
door de organisatie 'Kasteelfeesten' die er- in opdracht- presentaties, beurzen, 
congressen, ed. organiseert. 
Op 21 maart 2010 meldt 'De Gelderlander' over de mogelijke komst van zand- en 
grindbedrijf De Beijer naar Dodewaard. Dat bedrijf moet in de Millingerwaard weg 
in verband met hoogwatermaatregelen. In Dodewaard is protest tegen de komst 
van het bedrijf uit Kekerdom, met name vanwege de vele vrachtwagen die het 
met zich meebrengt (zelfs als er een rondweg zou komen). De tegenstanders heb
ben zich georganiseerd in de belangenvereniging Dijkbewaking Dodewaard. 

Op 4 oktober 2010 wordt vermeld dat er een ontwerp-inpassingsplan is vast
gesteld. Via dat plan krijgt het terrein van De Beijer de bestemming natuur en 
waterstaat. De provincie wil de verplaatsing in 2015 afgerond hebben. Als dat 
niet lukt, dan gaat de provincie De Beijer onteigenen. Dat kan pas als in een 
inpassingplan het terrein een andere functie heeft gekregen. 191119211931 

Huidige functie 
Evenementen locatie. 

Technische staat 
Goede technische staat. 

Compleetheld v.h. complex 
De vlamoven uit de jaren 50 is nog aanwezig. 







Locatle 
Oldenzaalsestraat 104, 7581 PW, Losser 

Bouwjaar 
De steen- en pannenfabriek is opgericht in 1989. De veldoven is in 1895 ge
bouwd. 

Eigenaar 
Gemeente Losser 

Stakeholders 
Gemeente Losser 



Voorgeschiedenis 
In en om Losser worden al eeuwenlang stenen gebakken. Hetzelfde geldt vermoe
delijk voor de plek waar nu de Werklust staat, al weten we niet precies sinds wan
neer hier steenbakkers werkzaam zijn. Wat we wel weten, is dat in 1895 de heren 
Genuchten, Haarman, Bulters, Bouwhuis en Keizers op dit perceel een (nieuwe) 
veldoven bouwden. In het begin van de twintigste eeuw was het bedrijf in handen 
van de Duitse steenfabrikant Lindenbaum uit Gronau. In 1910 mechaniseerde hij 
het productieproces door een stoom locomobiel te plaatsen voor het aandrijven 
van de steenpers. In 1923 verkocht hij het bedrijf aan de gebroeders Osse, die de 
belangrijkste innovaties in het bedrijf doorvoerden (Zo werd er sinds 1933 bij de 
kleigroeve van De Werklust met een excavateur gewerkt. Voor die tijd werd de gro
eve met de schop uitgegraven.) en ook hun naam aan de hier vervaardigde steen 
gaven. De stenen staan bekend onder de naam 'Losser Bont' of 'Ossekoppen' en 
worden gekarakteriseerd door hun bijzondere kleurstelling. 
Zij bleven tot 1985 eigenaar, waarna de Werklust is voortgezet door de heer 
Damer sr., die al sinds 1980 als bedrijfsleider aan het bedrijf verbonden is. Sinds 
1995 leiden hij en zijn zoon samen het bedrijf. 

Huidige functie 
De steenfabriek is onlangs aangekocht door de Gemeente Losser en heeft nu de 
functie van museum gekregen. Hij wordt momenteel gerestaureerd en er wordt 
naar de mogelijkheid gekeken om beperkt nog productie te gaan draaien. Dit om 
het museumbezoek een meerwaarde te geven en stenen beschikbaar te laten 
blijven voor vervanging of uitbreidingen van objecten die met deze steen reeds 
gebouwd zijn. 
De Werklust is de laatste ringoven in Nederland waar handvormstenen in seizoen
produktie werden gemaakt. De andere nog werkende ringoven in ons land bevindt 
zich bij steenfabriek de Vogelensangh te Deest (Gelderland), waar de stenen her 
gehele jaar door machinaal worden gevormd en kunstmatig gedroogd. Elders 
in het land worden nog wel handvormstenen gemaakt, maar nergens meer met 
gebruikmaking van een ringoven. We mogen de Werklust te Losser daarom be
schouwen als een uniek monument van bedrijf en techniek. Sinds 1999 geniet zij 
bescherming als rijksmonument. 

Technische staat 
Gerestaureerd 

Compleetheld v.h. complex 
Het complex bestaat uit een ringoven met schoorsteen op het voorterrein, een 
achterterrein met een vorm loods, vijf droogloodsen en een werkplaats, en voorts 
een kleigroeve op het achterliggende perceel. De groeve en de vormloods zijn met 
elkaar verbonden door een smalspoor( met een lengte van 585 meter). Op het 
smalspoor bevindt zich een diesellocomotief en kipkarren. Daarnaast is er een 
mengmachine en een strengpers. 
De ringoven van de Werklust ligt op het voorterrein onder een schuine hoek met 
de weg. Hij is in 1928 gebouwd op rechthoekig grondplan met een afmeting van 
circa 50 bij 15 meter. De onderbouw bestaat uit het eigenlijke ovenlichaam met 
zware, enkele meters dikke muren van baksteen en chamotten, met gesnoten 
hoeken. Rondom zijn achttien rondboogvormige poorten aangebracht, die toe
gang geven tot de ellipsvormige ovenschacht met tongewelf. De kapconstructie 
van de bovenbouw is vanwege de werking in het ovenlichaam door de hitte los 
van de onderbouw geconstrueerd en steunt op houten standvinken op baksteen 
poeren, die aan de buitenzijde van de oven zijn geplaatst. Rondom de oven is 
een overkapping aangebracht met lessenaarsdaken, belegd met gesmoorde 
muldenpannen. Aan de straatzijde van de omgang is in rode pannen de naam 
van de fabriek gelegd: "DE WERKLUST". De verhoogde zolderverdieping heeft een 
houten kapconstructie met schilddak, belegd met gesmoorde muldenpannen. 
De 45 meter hoge schoorsteen staat in het midden van de oven en steekt uit het 
dak omhoog. De bovenzijde van het ovenlichaam is tegelijkertijd de vloer van de 
"zolder, die is belegd met klinkers en voorzien van stookgaten, die in verbinding 
staan met de ovenschacht De vossengaten in de ovenschacht zijn verbonden 
met de schoorsteen en bevinden zich in de binnenwand, zoals bij de Nederlandse 
ringovens gebruikelijk is. 
De vijf droogloodsen of haaghutten bevinden zich op het achterterrein van de 
fabriek aan beide zijden van de vorm loods. Zij zijn circa 170 meter lang en zo'n 7 
meter breed en bestaan uit een open houten spantenconstructie onder zadeldak, 
belegd met gesmoorde muldenpannen. De open wanden bestaan uit rekken, 
waartussen de plankjes met de groenlingen geschoven kunnen worden. 
De vormloods ligt op het achterterrein van de fabriek tussen de vijf droogschuren. 
Hij bestaat uit een open, houten spantenconstructie onder zadeldak, belegd met 
gesmoorde muldenpannen. Uit het dak steekt de tien meter hoge bakstenen 
watertoren. De ronde watertoren op vierkanten basement heeft een uitkragend 
waterreservoir met een inhoud van drie kubieke meter. Hij is gebouwd om de 
voormalige stoommachine to voeden, die op haar beurt de steenpers aandreef. 
De stoommachine is evenwel al sinds 1938 buiten gebruik, waardoor ook de 
watertoren zijn functie heeft verloren. 1941 









Locatle 
Plantagebaan 227, 4725 Wouwse Plantage, Roosendaal, Noord-Brabant 

Bouwjaar 
1869 {de ringoven is later in 1904 gebouwd) 

Eigenaar 
Bouwonderneming J&W Bouwpartners 

Stakeholders 
Bouwonderneming J&W Bouwpartners, Gemeente Roosendaal 

Voorgeschiedenis 
De fabriek is in 1869 opgericht door baron De Caters en droeg de naam 
Zoombeek. Deze naam is nooit ingeburgerd. Begin 20e eeuw was er sprake 
van de 'Stoom-steen' en pannenfabriek 'Wouwsche Plantage'. De stenen die de 
fabriek produceerde werden Wouws Bont genoemd en genoten landelijke bekend
heid. De fabriek heeft eind jaren zeventig haar activiteiten beëindigd 

Huidige functie 
De huidige eigenaar, bouwonderneming J&W Bouwpartners, heeft in 1997 
besloten een deel van de bijzondere en vandaag de dag zeldzame ringoven, die 
dateert uit 1904, als industrieel monument voor het nageslacht te bewaren en 
open te stellen als minimuseum. Daarnaast dient het complex als een showroom 
voor bouwmaterialen. 

Technische staat 
De ringoven is voor een groot deel gerestaureerd. Enkele kenmerkende detals als 
gevolg van het bakproces zijn bewust behouden. De wanden tonen nog littekens 
van instortingen die veroorzaakt werden door het proces van het voortduren ver
hitten tot iets meer dan duizend graden en het afkoelen. 
Gesmolten en vervolgens gestolde klei is op sommige plekken aan de binnen
wanden van de oven zichtbaar. Tevens zijn de openingen naar buiten gedeeltelijk 
dicht gestapeld met klinkers, zoals dat ook in de glorietijd van de oven gebeurde. 

Compleetheld v.h. complex 
Betreft een oude ringoven. Naast stenen zijn er ook stookpotjes, handvormen, 
droogplankjes en allerlei attributen die op de ovenzolder hebben gestaan. l95l 









De schoorstenen zijn vanwege hun relatief smalle afmetingen minder functioneel 
in hun hergebruik in vergelijking tot andere hoge (veelal van baksteen vervaar
digde) bouwwerken zoals windmolens, vuurtorens en watertorens, die ook in het 
verleden louter een functioineel doel diende. 
Mogelijk denkbare functies (en combinaties van functies) van de schoorsteen in 
het kader van een herbestemming zijn: 

• Landmark: Dit is de meest voor de hand liggende aangezien de schoorsteen 
in vele situaties reeds een dergelijke rol vervult. 

• Reclame-medium: Vanwege haar hoogte en daardoor opvallendheid zou 
een schoorsteen gebruikt kunnen worden als reclame-medium. Men zou 
er bij wijze van spreken een MacDonalds-logo aan kunnen bevestigen om zo 
de aandacht van de potentiële bezoeker te trekken. 

• Vleermuizenverblijf: Vele steenovenlichamen zijn reeds bestempeld als 
vleermuizenverblijven vanwege de constante koele temperatuur 
die in de ruimte heerst. Voor het rookkanaal van de fabrieksschoorsteen 
geldt hetzelfde. 

• Klimtoren: De klimtoren is een gewaagde herbestemming, ontworpen 
door Kor Zijnstra in zijn afstudeerverlsag aan de Artez Academie van 
Bouwkunst, waarbij de schoorsteen wordt verstevigd met een plateau om 
zodoende te dienen als klimattracite. Ter hoogte van de kop van 
de schoorsteen wordt een ringvormige constructie met rondgang 
bevestigd aan het bestaande metselwerk, deze constructie is 
vervolgens weer bevestid met drie trekkabels aan de ondergrond 
waardoor een stabiel geheel ontstaat. De schoorsteen dient hier 
als drukelement die, in evenwicht is met de trekkabels. 

• Antennedrager: Gezien de hoogte van de schoorsteen zou deze gebruikt 
kunnen worden voor de bevestiging van antennes. Met het plaatsen van 
antennes zal rekening gehouden moeten worden met wat 
constructietechnisch mogelijk is wat de belasting betreft. Zowel het 
gewicht van de antennes als de trillingen die het gevolg zijn van 
windbelasting kunnen verzwakking veroorzaken. Met uitstekende 
antennes wordt het oppervlak waarmee de wind tegen de 
schoorsteenmassa duwt groter en vorm daardoor een hogere belasting. 

• Uitkijktoren: Hierbij wordt ook een plateau geplaatst ter hoogte van de 
kop van waaruit men uitzicht heeft (evenals bij de klimtoren). De 
schoorsteen dient ook hier te zijn voorzien van een 
verstevigingsconstructie. Het grote verschil is de wijze 
waarop het plateau kan worden bereikt. Er is namelijk ook een trap 
(of lift) naar boven denkbaar. Als referentie hierbij is te 
denken aan de nieuwe uitkijktoren op het drielandenpunt bij Vaals 
(ontworpen door RuimteMakers Architectengroep), dit is weliswaar 
geen oude schoorsteen maar kent wel een vergelijkbaar soort 
metselwerk-kern waaromheen in dit geval een trap naar boven klimt. 

• Stedebouwkundig uitgangspunt: Voorbeelden hiervan zijn te vinden bij 
het ontwerp van nieuwe wooncomplexen. Zo is bijvoorbeeld in Tilburg 
om de rijksbeschermde schoorsteen van de BeKa-textielfabriek een half-
rond wooncomplex gebouwd. In Aalsmeer is langs de N201 een voor malige, 
gerestaureerde tuindersschoorsteen nu letterlijk het middelpunt van een 
nieuwe woonwijk. In Rijen is de schoorsteen van de voormalige leerfabriek van 
Van der Steen nu omringd door woningen. 

• Windmolen: Men zou een windturbine kunnen bevestigen aan de kop 
van de schoorsteen om zo op een duurzame wijze energie op te wekken. 

• Ooievaarsnest: Bovenop de overgebleven De schoorsteen van voormalige 
steenfabriek "De Lage Waard" is een ooievaarsnest geplaatst. 

• Gebruik fenomeen natuurlijke trek: Bij de plaatsing van een gebouw in 
de directe nabijheid van de schoorsteen zou gebruik kunnen worden 
gemaakt van eigenschappen van de schoorsteen door een natuurlijke 
trek te creëren om zo het gebouw te ventileren. 

• Kunstzinnig landschapselement: De schoorsteen zou ook op der mate 
manier kunnen worden vorm gegeven dat deze bewust doorgaat voor 
kunstzinnig element in het landschap. 
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