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Voorwoord

Voor u ligt het resultaat van een studie naar bedrijfsactiviteiten in het verieden in de
provincie Noord-Brabant en de daardoor mogelijk veroorzaakte bodemverontreini
ging. Het onderzoek is uitgevoerd aan de Technische Universiteit Eindhoven in
opdracht van het Bureau Bodemsanering van de Provincie Noord-Brabant. Een studie
dus met twee verschillende aspecten: techniekhistorie en milieuproblematiek. Het is
juist binnen de onderzoeksgroep Techniek en Industrialisatie in Nederland dat beide
disciplines samenkomen. Ik wi! Geert Verbong, Masja van de Ven en Peter Derksen
danken voor hun bijdragen zonder welke ik het karwei niet geklaard zou kunnen
hebben. Ik hoop dat dit rapport een stimulans zal zijn voor het provinciaal beleid
inzake bodemsanering. Tevens hoop ik dat het ook buiten Noord-Brabant bruikbaar
zal blijken te zijn als naslagwerk voor de (onbedoelde) gevolgen voor de bodem van
anderhalve eeuw industriele ontwikkeling in Nederland.

Eindhoven, september 1989 Jurgen Nieuwkoop
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Inleiding

Sinds de affaire Lekkerkerk in 1980 is de aandacht voor bodemverontreiniging en
bodemsanering sterk toegenomen. Onder de talloze inmiddels bekende verontreini
gingsgevallen nemen de voormalige bedrijfsterreinen een vooraanstaande plaats in.
Steeds vaker blijken lokaties voor stadsvernieuwing in binnensteden verontreinigd met
stoffen afkomstig van bedrijven die daar eens gevestigd waren. Dikwijls is minitieus
speurwerk in archieven noodzakelijk om gegevens over de aard van het voormalige
bedrijf te achterhalen, waarna meestal blijkt dat er erg weinig bekend is over de
produktiemethoden en de stoffen die het bedrijf gebruikte. Een uitgebreid (en
kostbaar) bodemonderzoek moet daar vervolgens uitsluitsel over geven. Een
'naslagwerk' waarin -als de aard van het bedrijf eenmaal bekend is- snel een overzicht
gevonden kan worden van de stoffen die zo'n bedrijf gebruikte, de produktieprocessen
en de mogelijke verontreinigingen, zou hiervoor een uitkornst zijn.

De Interimwet Bodemsanering 1983 verplicht provincies om jaarlijks een program
ma bodemsanering op te stellen. Daarin dient een overzicht van de gelnventariseerde
gevallen van bodemverontreiniging gegeven te worden alsmede de fase waarin de
verschillende gevallen verkeren (orienterend-, nader- en saneringsonderzoek en
sanering) en een planning waarin een evenredig deel van het budget aan ieder van de
vier fasen besteed wordt. De wijze waarop de huidige lijsten tot stand zijn gekomen is
weinig systematisch. Het Programma 1988 van de provincie Noord-Brabant bevat
1031 lokaties die 'toevallig' aan het licht zijn gekomen en aangemeld zijn door onder
andere gemeenten en particulieren. De indruk dat de 1031 gevallen slechts het topje
van de ijsberg zijn is zeker gerechtvaardigd. Een systematische en zo volledig
mogelijke inventarisatie van potentiele gevallen van bodemverontreiniging kan hier
een veel beter basis voor het provinciaal beleid inzake bodernsanering vormen. Een
dergelijke inventarisatie van de door bedrijfsactiviteiten veroorzaakte bodemverontrei
niging dient uit twee delen te bestaan: enerzijds studies naar de verschillende
bedrijfsactiviteiten die in het verleden in de provincie aanwezig zijn geweest, en
anderzijds een uitgebreide lokalisering van plaatsen waar relevante bedrijven
gevestigd zijn geweest. Een naslagwerk zoals hierboven ornschreven kan een antwoord
geven op de vragen behorend bij het eerste deel.

Met het oog op beide omschreven functies -een naslagwerk voor het achterhalen
van mogelijke verontreinigingen van bekende lokaties, en een basis voor een totale
inventarisatie van alle door bedrijfsactiviteiten potentieel verontreinigde lokaties
heeft het Bureau bodemsanering van de Provincie Noord-Brabant medio 1988 aan de
onderzoeksgroep Techniek en Industrialisatie in Nederland van de Technische
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Universiteit Eindhoven opdracht gegeven een onderzoek te verrichten naar de
bedrijfsactiviteiten in het verleden in Noord-Brabant en de mogelijke verontreinigin
gen daarvan die nu nog aanwezig kunnen zijn.

Nadere gegevens over de selectie van bestudeerde bedrijfsgroepen en welke
aspecten per bedrijfsactiviteit bestudeerd zijn vindt u in beide volgende hoofdstukken.
Hier dient weI een opmerking gemaakt te worden over de beschouwde tijdsperiode
1800 - 1950. De ondergrens 1800 is gekozen omdat er voor die tijd nauwelijks sprake
is van industriele activiteiten in Noord-Brabant. Door het begin van de studies bij
1800 te leggen is de kans dat bepaalde activiteiten over het hoofd gezien worden erg
klein. De bovengrens 1950 is om drie redenen gekozen. Ten eerste zijn het met name
de bedrijfsactiviteiten en -processen van v66r 1950 die slecht bekend zijn. Over de
'moderne' processen van na 1950 is voldoende literatuur in allerlei handboeken
aanwezig. Ten tweede is van individuele bedrijven na 1950 vaak veel meer informatie
voorhanden in hinderwetvergunningen. De kans dat bedrijven van na 1950 nag
bestaan is ook aanzienlijk groter. Ten derde blijkt 1950 voor veel bedrijfsgroepen een
soort breekpunt in de technische ontwikkeling te zijn. Juist in de tijd van 1950 tot
1960 worden allerlei processen gemoderniseerd, waardoor in de studies steeds een
tweedeling aangebracht zou moeten worden.

Voor u ligt het resultaat van de studies naar de potentieel bodemverontreinigende
bedrijfsactiviteiten in Noord-Brabant in het verleden. De eerste gebruiksmogelijkheid
is hierboven al toegelicht: een naslagwerk voor stoffen en processen van een bepaalde
bedrijfsactiviteit waarvan men een verontreinigde lokatie 'ontdekt' heeft. Voor de
tweede gebruikswijze -een basis voor een totale inventarisatie en opstelling van een
provinciaal beleid- dient een vervolgstudie verricht te worden. Het naslagwerk geeft
een overzicht van een groot aantal bedrijfsactiviteiten met processen en stoffen
zonder dat een onderlinge rangorde aangegeven wordt. Hoewel aile bestudeerde
bedrijfsactiviteiten potentieel bodemverontreinigend zijn zal de mate van verontreini
ging varieren. Voor onderbouwing van het beleid en voor een gerichte inventarisatie
van lokaties is derhalve een prioriteitsstelling tussen de onderzochte bedrijfsgroepen
naar aard en omvang van de verontreiniging noodzakelijk. Deze studie is inmiddels
aan de Technische Universiteit verricht en de resultaten zullen dit najaar in een
afzonderlijk rapport verschijnen.



Selectie van bedrijfsgroepen

In het voor u liggende rapport worden 69 bedrijfssubgroepen, bedrijfsgroepen en
bedrijfsklassen besproken. Deze zijn geselecteerd uit een veeI groter aantal van circa
900 bedrijfsactiviteiten die in de 1ge en 20e eeuw in Nederland onderscheiden worden.
De moderne indeling van bedrijfsactiviteiten in Nederland is te vinden in de
'Standaardbedrijfsindeling 1974' van het Centraal Bureau voor de Statistiek 1. De
bedrijfsactiviteiten uit de vorige en begin deze eeuw zijn ingedeeld in de 'Omschrij
ving van bedrijven' behorend bij de Ongevallenwet 1901 2. Voor meer informatie over
de selectie wordt verwezen naar het afzonderlijk verschenen rapport 'Potentieel
bodemverontreinigende bedrijfsactiviteiten in Nederland' 3.

In dat rapport worden 174 bedrijfsactiviteiten tot de 'potentieel bodemverontreini
gende bedrijfs(sub)groepen' gerekend. Er zijn een aantal redenen waarom het hier
besproken aantal bedrijfsactiviteiten lager is.

1. De volgende potentieel bodemverontreinigende bedrijfstakken zijn niet bij het
onderzoek betrokken:
- landbouw en visserij (sbi 0)
- delfstoffenwinning (sbi 1)
- transport-, opslag- en communicatiebedrijven (sbi 7).

Ook de land-, zee- en luchtmacht (sbi 90.6) is niet bestudeerd.

2. De studie is gericht op de provincie Noord-Brabant en beperkt tot de periode 1800
- 1950. Hoewel Brabant in de vorige en begin deze eeuw al een sterk gei'ndustriali
seerde provincie was, kwamen toch niet alle bedrijfsactiviteiten voor. Een verdere
selectie tot de 'Brabantse bedrijfs(sub)groepen' v66r 1950 was derhalve noodzakelijk.
Voor deze selectie is gebruik gemaakt van verschillende bronnen zoals adresboeken
en statistische overzichten van de Brabantse nijverheid. Deze bronnen zijn aan het
eind van dit werk te vinden in het hoofdstuk Literatuur onder 'Lokalisering'.
Voor zover bekend kwamen de volgende voor Nederland geselecteerde potentieel
bodemverontreinigende bedrijfsactiviteiten niet in Noord-Brabant in de periode 1800 
1950 voor. Zij zijn dan ook niet in dit werk te vinden.
- linoleum- en viltzeilindustrie (sbi 22.6)
- cellulosefabrieken (sbi 26.11)
- aardolieraffinaderijen (sbi 28.1)
- aardolie- en steenkoolproduktenindustrie (sbi 28.2)
- peksmeltersbedrijf (sbi 28.29)
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- fabrieken van ether, ammoniak, soda, buskruit, gasgloeikousjes en kunstvuurwerk
(sbi 29)

- chernische bestrijdingsrniddelenindustrie (sbi 29.8)
- cement- en kalkindustrie (sbi 32.4)
- asbestcementwarenfabrieken (sbi 32.52)
- betonmortelcentrales (sbi 32.53)
- mineraalgebonden bouwplatenfabrieken (sbi 32.54)
- elektrische draad- en kabelindustrie (sbi 36.1)
- schakel- en installatiemateriaalfabrieken (sbi 36.22)
- optische en fototechnische industrie (sbi 38.3)
- sierradenfabrieken (sbi 39.13)

3. Een aantal bedrijfsgroepen zijn samen met een nauw verwante groep behandeld
omdat de produktieprocessen onderling teveel overeenkomsten vertonen om
afzonderlijke behandeling te rechtvaardigen:
- wolwasserijen worden behandeld onder wolindustrie (sbi 22.1)

overige textielveredeling onder textielblekerijen, -ververijen en -drukkerijen (sbi
22.41)
lederwarenindustrie onder schoenindustrie (sbi 24.3)
vezel- en spaanderplaatfabrieken onder triplex- en fineerfabrieken (sbi 25.21)
houtlogerijen onder meubelindustrie (sbi 25.7)
wagensmeerfabrieken onder machine-oliefabrieken (sbi 28.24)
fabrieken van azoverfstoffen, blauwsel, bloedloogzout, loodwit en zinkwit onder
verfstoffen- en kleurstoffenindustrie (sbi 29.3)
politoerfabrieken onder verf-, lak-, vernis- en drukinktindustrie (sbi 29.5)
bedrijf van beenderontvetten met benzine onder slachterijen en vleeswarenindustrie
(sbi 20.1) en lijm- en plakmiddelenfabrieken (sbi 29.91).
loopvlakvernieuwingsindustrie onder rubberverwerkende industrie (sbi 31.1)
sociale werkplaatsen onder allerlei verschillende bedrijfsgroepen
gasdistributiebedrijven onder gasfabrieken (sbi 40.21)
detailhandel in verf en verfwaren onder groot- en tussenhandel (sbi 61, 62, 63 en
64)
reinigings- en ontsmettingsbedrijven onder schoonmaakbedrijven (98.2)
foto-ateliers onder foto- en filmlaboratoria (sbi 39.3).

4. In twee gevallen zijn een aantal bedrijfs(sub)groepen samen genomen. Dit betreft
de vele groot- en tussenhandels en de bedrijfs(sub)groepen van de metaalindustrie.

De groot- en tussenhandels onderscheiden zich aIleen door verschillen in de aard
van de opgeslagen en intern getransporteerde stoffen en produkten, de processen als
opslag en distributie zijn in principe gelijk. Voor specifieke gegevens over de
verschillende stoffen en produkten kan men steeds de hoofdstukken over de
betreffende producerende industrieen raadplegen.

De bedrijfs(sub)groepen uit de metaalindustrie (sbi 33, 34, 35 en 37) zijn
samengenomen omdat - hoewel de eindprodukten soms totaal verschillend zijn - zij
allen dezelfde processen gebruiken. Daarom is bij de metaalindustrie gekozen voor
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een procesgerichte benadering in plaats van een bedrijfsactiviteit gerichte benadering.
Uiteraard is hierdoor het aantal studies van bedrijfsgroepen lager.

5. Bij nadere bestudering van een aantal bedrijfsactiviteiten bleek dat deze niet of
vrijwel niet potentieel bodemverontreinigend zijn. Ret betreft hier de groepen:
- tricot en kousenindustrie (sbi 22.3)
- wasblekerijen (sbi 29.99)
- waterleidingbedrijven (sbi 40.3).

Noten
1 Ceotraal Bureau voor de Statistiek, Standaardbedrijjsindeling (s.b.i. 1974), deel 2, systematische
bedrijfsiodeliog, Voorburg 1974.
2 Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden no. 195, Besluit van den 15deo november 1902 tot
vaststelling van een algemeenen maatregel van bestuur, als bedoeld in artikel 31 der Ongevallenwet 1901.
3 JA.W. Nieuwkoop, Potentieel bodemverontreinigende bedrijjsactiviteiten in Nederland, Eindhoven 1988.



Bedrijfsgroepstudies

De studies van de in dit werk behandelde bedrijfs(sub)groepen zijn volgens een vast
schema ingedeeld. Ieder hoofdstuk(je) bespreekt een bedrijfsactiviteit en begint met
een korte karakterisering van de betreffende bedrijfs(sub)groep. Daarna worden
achtereenvolgens besproken: de tijdsperiode, de gebruikte stoffen, de processen, de
potentiele verontreinigingen en de lokalisering. Aan het eind van ieder hoofdstuk
voIgt een literatuuropgave.

Onder 'tijdsperiode' wordt aangegeven gedurende welk tijdvak de betreffende
bedrijfsactiviteit in Noord-Brabant aanwezig is geweest. Wanneer dit niet bekend is
wordt de periode van aanwezigheid in Nederland aangegeven. Onder 'stoffen' vindt
men een overzicht van de voor de bedrijfsactiviteit specifieke stoffen en materialen,
uitgesplitst naar grondstoffen, hulpstoffen, produkten, bijprodukten en afvalstoffen.

De paragraaf 'processen' geeft een overzicht van de produktieprocessen van de
betreffende bedrijfsgroep alsmede van de veranderingen welke daarin in de loop van
de tijd opgetreden zijn. In de beschrijving wordt aangegeven op welke plaats in het
proces de verschillende stoffen gebruikt worden of vrij komen. Vaak is een
schematisch overzicht van stoffen en processen opgenomen.

Onder 'potentiele verontreinigingen' vindt men een overzicht van de stoffen die
potentieel in de bodem terecht kunnen komen en aanleiding tot bodemverontreini
ging kunnen zijn. Voor aIle duidelijkheid: het zijn potentieHe verontreinigingen. Nader
onderzoek van een verdachte lokatie zal altijd uit moeten wijzen of de verontreinigin
gen ook werkelijk aanwezig zijn.

De paragraaf 'lokalisering' geeft tenslotte een meer of minder volledig overzicht
van de lokaties in Noord-Brabant waar (in het verleden) bedrijven van de betreffende
bedrijfsgroep aanwezig geweest zijn, of, indien er zeer veel bedrijven geweest zijn, een
overzicht van het aantal bedrijven in verschillende jaren. Nadrukkelijk wordt er op
gewezen dat de opsomming onder 'lokalisering' niet volledig is, maar op een beperkt
aantal bronnen gebaseerd is. Deze bronnen zijn te vinden aan het einde van dit werk
in het hoofdstuk Literatuur onder 'Lokalisering'.



Slachterijen en vleeswarenindustrie
sbi 20.1

De bewerkingen in deze bedrijfsgroep zijn in twee delen te splitsen: 1. slachten van
dieren, 2. verwerken van het vlees tot allerlei vleeswaren. Belangrijke aspecten zijn de
opslag van vlees en vleesprodukten in koelhuizen en de verpakking van vleeswaren in
blik.

Tijdsperiode

Vanaf de vroege middeleeuwen vindt de slacht plaats bij slagers. Na 1800 ontstaan de
particuliere en openbare slachthuizen. De ontdekking van de koeling heeft deze
ontwikkeling gestimuleerd.

StotTen

grondstoffen
- onder andere runderen, varkens, paarden, schapen en kippen

hulpstoffen
- hars (ontharing)
- ammoniak, koolzuur, zwaveligzuur en freon (koeling)
- zout en nitriet
- beuke-, eike- en plataanhout (roken)
- conserveermiddelen, emulgatoren en antioxidanten

eindprodukten
- vlees, vleeswaren en vleesconserven

bijprodukten
- vet, bloed, beenderen, huiden, darmen, klieren en varkenshaar

afvalstoffen
- mest, spoelwater en as van rookhout
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Processen

Van een slachtproces is eigenlijk alleen sprake in slachthuizen. Hier gebeurt de slacht
min of meer continu, bij slacht aan huis of bij een slager is meer sprake van
incidentele slacht. Het proces beheIst in chronologische volgorde verdoving,
verbloeding, broeien en ontharen, onthuiden en uitslacht.

De verdoving vindt plaats door verbrijzeling van de hersenen door een slag of een
schot (na de invoering van de slachthuizen), met elektriciteit (na 1930, voornamelijk
bij varkens) of door koolzuurvergassing (na 1950, soms bij varkens). Vervolgens
worden de dieren aan hun achterpoten opgehangen en via een halssnede of
borststeek uitgebloed. Dit gebeurt zo snel mogelijk na de verdoving. Het bloed wordt
opgevangen voor verdere verwerking.

Varkens worden een aantal rninuten in warm water (circa 60°C) gehouden
(broeien) om de haren los te maken. Deze worden daarna verwijderd door krabben.
Ben andere methode van ontharen bestaat uit het onderdompelen in warme hars. Na
afkoelen worden de haren en hars door afpellen verwijderd. De laatste haren worden
door middel van verbranding afgeschroeid. De hars wordt terug gewonnen en de
haren gaan naar de borstelindustrie. Paarden, runderen en schapen worden niet
onthaard maar onthuid. De huiden gaan naar de lederindustrie.

De uitslacht begint met de verwijdering van het maag-darmstelsel, inclusief
slokdarm, zodanig dat de bacterierijke inhoud (mest) niet in aanraking komt met de
rest, daarna volgen de organen en klieren. Het vlees tenslotte wordt opgeslagen om te
besterven (rijpen, het pas geslachte, taaie vlees wordt door natuurlijke processen als
eiwitsplitsing en melkzuurproduktie mals).

Na de slacht vinden diverse verwerkingsprocessen voor de verschillende delen
plaats. Het bloed wordt of in zijn geheel gebruikt voor het maken van worst of
gescheiden in bloedplasma (voor de albumine-industrie) en serum (voor de worst
makerij). Uit vrijwel alle onderdelen wordt door verhitting vet uitgesmolten, dat
verder verwerkt wordt in worst en vleeswaren. De darmen dienen na geledigd en
schoongemaakt te zijn als omhulling voor de worst. Dit gebeurt onder andere in
darmslijmerijen. De organen worden kant en klaar gebruikt (nieren, lever, long, tong)
of verwerkt in vleeswaren (hart, lever, strot).

De beenderen worden na het uitsmelten van het vet gesorteerd voor de been
derlijm- en beendermeelproduktie. Lijm- en meelproducenten verwijderen het laatste
vet met behulp van benzine. De varkenshuid blijft aan het spek zitten of wordt
gemalen en gebruikt als bindmiddel. In andere landen wordt varkenshuid ook weI
gelooid tot leer.

De onderdelen die niet direct gebruikt worden, gaan naar een koe1ing of worden
ingevroren. Tot 1900 bestond deze koeling uit opslag in ruimtes die in de wanden of
in het centrum ijs bevatten (natuurijs, 's-winters gewonnen). Na 1900 werd in
toenemende mate luchtkoeling gebruikt. De lucht werd gckoeld met behulp van
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ammoniak, koolzuur of zwaveligzuur. Dit gebeurde door lucht rechtstreeks in contact
te brengen met de koelvloeistoffen of lucht te leiden over buizen waar doorheen
koelvloeistof stroomde. Tegenwoordig worden voornamelijk ammoniak en freonen
voor de koeling gebruikt.

In de vleeswarenindustrie zijn de volgende afzonderlijke bewerkingen van belang:
zouten (met keukenzout), pekelen (keukenzout met 1% nitriet), roken (rook van
smeulend beuke-, eike- of plataanhout) en koken. Conservering vindt plaats als
bijwerking van deze processen of verhitting. Verder wordt gebruikt gemaakt van
emulgatoren, antioxidanten en andere conserveermiddelen.
Vleeswaren worden weI in blik verpakt. Blik bestaat uit dun ijzer met een laagje tin.

Potentiele verontreinigingen

Voor het van kracht worden van de 'Vleeswarenwet' in 1922 kon waterverontreiniging
plaatsvinden (door bloed, spoelwater en pekel) en organische verontreiniging van de
bodem door mest (ook besmetting met ziektes), beenderen en as. Ook kan verontrei
niging door lek van koelvloeistoffen plaatsgevonden hebben, welke aanzienlijk kan
zijn door de grote omvang van de koelhuizen. Ook lozing van reinigingswater (met
soda en soms hypochloriet of formaldehyde) kan plaatselijk bodemverontreiniging
hebben veroorzaakt. Tenslotte kan de vleesconservenindustrie verontreiniging met tin
veroorzaakt hebben.

Lokalisering

In 1819 waren er in Noord-Brabant 131 slagerijen. In 1912 waren er 20 slagerijen,
worstfabrieken, slachthuizen en vleeswarenfabrieken, waarvan 3 in Oss en verder in
Boxmeer, Helmond, Woensel, Boxtel, Den Bosch, Oisterwijk, Tilburg en Vught.
Tevens was er 1 darmslijmerij in Den Bosch. In 1950 waren er 23 slachthuizen, 1
exportslachterij, 12 vleeswarenfabrieken, 109 slachtersbedrijven, 1 vetsmelterij, 6
darmenbewerkerijen en 1 destructor (zie daarvoor ook het hoofdstuk over lijm- en
plakmiddelenfabrieken, sbi 29.91).
Hieronder worden een aantal bedrijven per plaats opgesomd (tussen haakjes staat het
jaar van vermelding).

Slaclzterijen, vleeswaren, vleesconserven
Best
- W. Arts (1953)
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Boxtel
- Exportcentrale voor de N.C.R (1953)
- N.V. Wijnbergen & Levano's Exportslagerij (1920)

Breda
- Merten's Slagerijen en Vleeswarenfabriek N.V. (1953)

Den Bosch
- RC.M. Geerkens (1953)

Oss
- H. Hartogs Fabrieken N.V. (1920, 1929, 1953)
- Zwanenberg's Slachterijen en Fabrieken N.V. (1894, 1920, 1929, 1953)

Roosendaal
- P. v.d. Eyken (1953)

Tilburg
- Tilburgse Vleeswaren- en Conservenfabriek, HJ. v.d. Laat (1953)

Vught
- G.J.H. Princee-Hurkens (1953)

Darmslijmerij, beendermeel, vleeslijm
Son
- Brabantsche Destructor N.V. (1953)

Valkenswaard
- Maas' Lijrnziederij (1953)
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Suikerfabrieken
sbi 20.51

Winning van suiker (sacharose, C1J-l2Pll) uit suikerbieten door sapwinning, sapzuive
ring en kristallisatie.

Tijdsperiode

In 1812 bepaalde Napoleon bij decreet dat er in Nederland 10.500 hectare bezaaid
moest worden met suikerbieten. Dit resulteerde in vijftien kleine fabriekjes die op erg
bescheiden schaal ruwe bietsuiker of suikerstroop produceerden. De eerste grote
bietsuikerfabriek in Nederland werd in 1858 opgericht in Zevenbergen. AI snel
ontstonden er meer bietsuikerfabrieken, vooral in West-Brabant. Na 1870 nam het
gebruik van bietsuiker zo sterk toe dat zij de plaats van rietsuiker overnam. Tot 1919
zijn er ruim 40 suikerfabrieken in Nederland geweest; in dat jaar werd de Centrale
Suikermaatschappij opgericht als resultaat van een concentratieproces, waardoor de
afzonderlijke fabrieken verdwenen.

De scheiding tussen fabricage en raffinage (dit laatste yond niet plaats in Noord
Brabant) is pas rond de tweede wereldoorlog opgeheven. De enorme schaalvergroting
binnen de bietsuikerindustrie wordt gei1lustreerd door het volgende. Een suikerfabriek
in 1802 in Silezie kon ongeveer 3500 kg bieten per dag verwerken; rond 1870 konden
bepaalde fabrieken in Nederland al meer dan 5.000.000 kg bieten per dag verwerken.

StotTen

grondstoffen
- suikerbieten

hulpstoffen
- kalk (in de vorm van kalkmelk of ongebluste kalk)

koolzuurgas (C00
ontkleuringskool (beenderkool of actieve kool)
eventueel ook pepsine, trypsine, zwaveligzuur (S02 in water), SrO, blauwsel, indan
threen, ultramarijn, infusorienaarde, bariumverbindingen, chloorcalcium, ossebloed,
zwavelzuur, houtas, krijt of kalksteen, soda (natriumcarbonaat) en alkalifosfaten
(met name trinatriumfosfaat)
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produkten
- suiker (sacharose, inclusief eerste en tweede naprodukt)
- melasse

afvalstoffen
- modderwater (eventueel met kalk)
- organisch afval (onder andere pulp of perskoek)
- schuimaarde
- verdunde moederloog

Processen

De bietsuikerindustrie is een campagne-industrie: gedurende drie tot vier maanden
worden de bieten verwerkt, de rest van het jaar ligt de fabriek stH. In het proces van
de bietsuikerfabricage zijn in de loop van de tijd slechts kleine veranderingen
opgetreden.

De rond oktober aangevoerde bieten worden gespoeld; het spoelwater of
modderwater wordt afgevoerd naar het oppervlaktewater nadat in het algemeen het
zand bezonken is in een kuil. Aan dit modderwater kan kalk toegevoegd worden; dit
heeft een gunstige invloed op de zuivering. In de wasmolen wordt de rest van het vuH
en de staartjes - dat zijn de onderste gedeelten van de bieten - verwijderd. Na
gewogen te zijn, worden de bieten in de snijmaehine tot dunne reepjes gesneden.

Vervolgens komt het snijdsel terecht in de zgn. diffussie-batterij, waarin het snijdsel
met behulp van water uitgeloogd wordt bij een temperatuur van ongeveer 60 tot 70
°C, met als produkten pulp en ruwsap. De pulp is het uitgeloogde snijdsel en kan
direct als veevoer gebruikt worden of eventueel eerst gedroogd op de fabriek. Het
ruwsap is een suikeroplossing met vele andere stoffen - de zogenaamde niet-suikers 
waaronder eiwitten en andere collo'idale verbindingen, kleurstoffen, andere suikers
dan sacharose zoals invertsuikers, saponinen, pectine, kalizouten, organische zuren,
zuurarniden en afgeleide verbindingen, plantebasen, anorganisehe bestanddelen zoals
chloriden, nitraten, sulfaten, fosfaten etc.

Een andere, oudere manier om het sap uit de bieten te winnen dan door deze
diffusie, was door de bieten te persen. Ook kon het sap door maeeratie (suikerextrac
tie door osmose bij hoge temperatuur) gewonnen worden; dit proces is in Nederland
echter nooit in zuivere vorm toegepast. Na 1880 werkte het grootste gedeelte van de
fabrieken met diffusie. Het duurde enige tijd voordat de pulp in plaats van de
perskoek gewaardeerd werd als veevoer en gedurende deze periode werd ongeveer de
helft ervan aan Belgie verkocht.

Het door een van deze methoden verkregen ruwsap wordt gemengd met een
overmaat aan kalk in de vorm van kalkmelk (water met opgeloste ealciumhydroxyde)
of ongebluste kalk (CaD). De inwerking van kalk is zowel chemisch als fysisch. De
chemisehe werking omvat precipitatie en uitvlokking terwijl ook bepaalde niet-suikers
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zoals zuuramiden en kleurstoffen die noch neerslaan noch uitvlokken, worden
afgebroken waarbij verbindingen ontstaan die voor de latere verwerking minder
schadelijke eigenschappen hebben. De fysische inwerking omvat het meeslepen van
zwevende deeltjes door de gevormde neerslagen. Het toegevoegde percentage kalk
heeft in de loop van de tijd gevarieerd van ongeveer 1% tot 2,5%. De overmaat aan
kalk veroorzaakt vorming van onder andere mono- en tricalciumsacharaat, waaruit de
suiker weer vrijgemaakt kan worden door saturatie (ook carbonatage genoemd).
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Hiertoe wordt in saturatiekis
ten CO2 door de oplossing
geleid dat de sacharaten
splitst in suiker en calcium
carbonaten. Het CO2 zorgt er
ook voor dat eiwitten en
bepaalde calciurnzouten neer
slaan. De kalk slaat neer als
CaC03 waaraan zich veel
verontreinigingen binden.
Mogelijke hulpstoffen bij de
saturatie zijn de enzymen
pepsine en trypsine. Om de
omzetting te bevorderen,
wordt stoom gebruikt.
De troebele massa uit de
saturatiekisten wordt naar de
filterpersen gebracht, waar de
vloeistof gescheiden wordt
van de vaste bestanddelen.
Hierbij ontstaat de schuim
aarde, die gebruikt wordt als
mest voor grasland nadat zij
gedurende de winter buitenAfbee/ding 1: Produktie van bietsuiker
Op een hoop bewaard en
voldoende gedroogd is. Het

filtraat wordt opnieuw met kalk gemengd en gesatureerd met CO2 en ook weI met
zwavelig zuur (S02 in water) en weer worden de vaste bestanddelen afgefiltreerd. De
verdunde suikeroplossing die overblijft heet dunsap en kan nog verder gezuiverd
worden door filtratie met bijvoorbeeld beenderkool.

Gezien de grote hoeveelheden kalk en CO2 die een suikerfabriek gebruikt, is aan
elke suikerfabriek een kalkbranderij verbonden, die uit kalksteen (CaC03) en cokes
kalk en CO2bereidt.
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Ret dunsap wordt ingedampt met behulp van een 'tweevoudige-, triple- of quadruple
effect' (cilindrische ketel) tot diksap. Dit diksap bevat nog betrekkelijk grote
hoeveelheden kalk en wordt daarom nogmaals gesatureerd en gefiltreerd. Ret diksap
wordt in een vacuumpan verder ingedampt; wat overblijft is de zogenaamde vulmassa
of 'masse cuite' (met ongeveer 85% suiker). Deze vulmassa wordt geroerd in
malaxeurs waar grotere kristallen ontstaan ten gevolge van afkoeling.

De kristallen en de stroop worden nu gescheiden in een centrifuge. De stroop
wordt onder vacuum gekookt en bewaard tot er weer kristallen ontstaan (een
gedeelte van de stroop kan ook weer bij het diksap gevoegd worden); deze worden
afgecentrifugeerd als het eerste naprodukt. De hiervan overgebleven stroop wordt
nogmaals bewerkt, waarbij het tweede naprodukt en melasse (stroop met 50% suiker,
aIle kali uit de bieten en een groot aantal stikstofhoudende stoffen) ontstaan.

De melasse gaat in Nederland vaak naar de spiritusfabrieken (zie het hoofdstuk
over de gist- en spiritusfabrieken), maar kan ook gebruikt worden voor het
samenstellen van veevoer. De melasse kan ook nog verder ontsuikerd worden met
behulp van dialyse of door het binden van sacharose met behulp van CaO of SrO; als
afvalprodukt blijft dan een zeer grote hoeveelheid zeer verdunde moederloog
(oplossing van suiker en zouten) over.

De ruwe suiker, die nog omgeven is door een laagje stroop met allerlei onzuiverhe
den, moet nog 'witgemaakt' of geraffineerd worden. Bij het witmaken worden de
suikerkristallen gewassen met water of stoom, behandeld met blauwsel of indanthreen
en vervolgens gedroogd. De kleur kan nog verder verbeterd worden door
ontkleuringskool. Ret witmaken is niet zo zuiver als raffinage.
Bij de raffinage van suiker wordt eerst een zuivere suikeroplossing bereid door
gebruik te maken van actieve kool die de kleurstoffen, pectine-achtige stoffen,
slijmstoffen en dergelijke absorbeert. Ook werden infusorienaarde en beenderkool
gebruikt, of er werd gewassen met zoutzuur of met loog. De uit deze oplossing
gewonnen suiker wordt geblauwd, met bijvoorbeeld ultramarijn of indanthreen. Uit de
stroop wordt nog het eerste, tweede en derde bastaardprodukt gewonnen. Wat over
blijft is een op melasse gelijkende stroop, die dan ook als melasse verkocht wordt of
waarvan een produkt bereid wordt dat gebruikt wordt als veevoer.

Als hulpstoffen voor de suikerfabricage kunnen ook nog dienen: barium-verbindin
gen, chloorcalcium, houtas, zwavelzuur, ossebloed, soda en alkalifosfaten (met name
trinatriumfosfaat).

In Nederland werd naast bietsuiker ook glucose, lactose en sacharine geprodu
ceerd. Glucose werd gewonnen door hydrolyse van aardappelzetmeel, maiszetmeel
e.d. met als hulpstoffen zoutzuur, soda, kool en stoffen voor filtratie. In Nederland
waren er in 1933-1934 10 van deze fabrieken. Lactose is melksuiker dat verkregen
wordt uit wei van kaas- en casei'nefabrieken met als hulpstoffen kalk en eventueel
formaline. In 1936 was er een zo'n fabriek in Nederland. Sacharine wordt verkregen
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uit tolueen. De kristallen worden eventueel gemengd met natriumbicarbonaat
(NaHC03)·

Potentiele verontreinigingen

De hieronder genoemde potentiele verontreinigingen hebben betrekking op de
bietsuikerfabricage, en niet op de raffinage. Bij de produktie van bietsuiker worden
enkele chemicalien in relatief geringe hoeveelheden gebruikt: zwavelzuur, SrO,
bariumverbindingen, chloorcalcium, as, alkalifosfaten, kalk, indanthreen, ultramarijn
en blauwsel.

Belangrijker is dat de suikerindustrie behoort tot de grote procesindustrien. Dit
betekent dat verontreiniging verband houdend met de energievoorziening en onder
houd van het machinepark (kolen, kolenassen, olie, eigen gasfabriek respectievelijk
smeerolien en organische oplosmiddelen) te verwachten is. Zie hiervoor het hoofdstuk
over de algemene activiteiten.

Lokalisering

Bietsuikerfabricage yond vooral in West-Brabant op grote schaal plaats. Er werd
echter niet geraffineerd in Noord-Brabant.
Hieronder worden de namen van de bietsuikerfabrieken en -cooperaties uit Noord
Brabant opgesomd, met vermelding van de plaatsnaam en oprichtingsdatum.

Bergen op Zoom
- Felix Wittouck (1863)
- Laane, Rogier, Daverveldt & Co (21 apr. 1870)
- Van der Linden & Co. (5 apr. 1870)

Dinteloord
- Cooperatieve Suikerfabriek Dinteloord (30 okt. 1908)

Geertruidenberg
- Heere & Co. (4 feb. 1867)

Leur
- Van Breda, Dolk, Lammers, Beausar & Co. (8 mei 1869)

Oosterhout
- Van Campenhout & Cie. (Oosterhout/Groenendijk, 12 mei 1871)

Oud- en Nieuw-Gastel
- Hoendervangers & Co (Oud-Gastel, 7 sept. 1871)
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- Daverveldt, Binck & Co (Oud-Gastel, 9 aug. 1871)
- NV Gastelsche Beetwortelsuikerfabriek (Stampersgat, gem. Oud-en Nieuw-Gastel,

22 jan. 1866)

Oudenbosch
- NV Nederlandsche Beetwortelsuikerfabriek (5 mrt 1862)

Princenhage
- Bredasche Beetwortelsuikerfabriek, firma Van Aken, Segers & Co (15 sept. 1871)

Roosendaal
- Ravenswaay, Fercken, Juger & Co. (12 mrt. 1867)
- Janssen, Van Weel, Smits & Co. (13 juli 1869)
- De Ram & Co. (28 nov. 1864)
- Cooperatie Roosendaal (17 mrt. 1913)

Standdaardbuiten
• NV Noord-Brabantsche Beetwortelsuikerfabriek (17 okt. 1867)

Steenbergen
- Van Loon, De Ram & Co. (27 juli 1871)

Werkendam
- Hoffmann Tjaden, De Laat, Eydman (23 jan. en 27 feb. 1873)

Zevenbergen
- NV Zevenbergsche Beetwortelsuikerfabriek (1 feb. 1872)
- Commanditaire Societeit voor Landbouw en Industrie onder de Firma De Bruyn &

Co. (19 feb. 1858)
- NV Zevenbergsche Beetwortelsuikerfabriek De Phoenix (2 mei 1867)
- Cooperatie Zevenbergen (1 apr. ]912)
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Margarine-industrie
sbi 20.6

Winning van dierlijke of plantaardige olie uit rundvet, noten en dergelijke. Vermen
ging van olie of vet met water, magere melk, ondermelk of melkpoeder met water.
Na de emulgatie wordt de margarine gekristalliseerd en gekneed.

Tijdsperiode

Het tijdperk van de margarine begint in 1869 met de bereiding (ontdekking) door
Mege Mouries van kunstboter uit rundvet en melk. In Brabant ontstaat de eerste
margarinefabriek in 1871 in Oss. Tegenwoordig is het dierlijke vet vrijwel volledig
vervangen door plantaardige vetten. In de plantaardige margarine is de melk of
melkpoeder plus water vervangen door water.

StotTen

grondstoffen
- dierlijke vetten (oleomargarine, reuzel, traan)

plantaardige vetten (kokos-, palmpittenvet, katoen-, grondnoten-, sesam-, sojaolie)
ondermelk (magere melk), melkpoeder en water
emulgator (lecithine, monoglyceriden)
conserveermiddel (keukenzout, benzoezuur)
kleurstof (caroteen, annatto)
vitamines A en D

hulpstoffen
- stoom (verhitting en desodorisering)

koolstofdisulfide en vluchtige derivaten uit petroleum, met name hexaan (extractie)
loog (ontzuring)
kool en bleekaarde (dat is een mengsel van verschillende absorberende
kleisoorten) voor ontkleuring
nikkel en ijzer als katalysatoren (vetharding)
ammonia, pekel en later freon (koeling)

produkt
- margarine
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bijprodukten
- veevoer
- oleostearine

afvalstoffen
- overtollig kneedwater

Processen

Winnen van oleomargarine uit rundvet
Er zijn twee processen voor het winnen van de oleomargarine:
1. Het rundvet wordt in een waterbad verwarmd tot 60°C bij welke temperatuur de
oleo (het zachte rundvet) uitsmelt en boven komt drijven, de eiwitten zinken naar de
bodem. Het vet kan voorzichtig afgeschonken worden. Dit proces was al voor de
ontdekking van de margarine bekend.
2. Het rundvet wordt fijngemalen en in een autoclaaf met stoom verhit, waardoor de
oleo uitsmelt en kan wegstromen. Het residu blijft achter op een rooster en wordt
verwerkt tot veevoer. Na 1925 heeft dit proces het voorgaande volledig vervangen.

De oleo wordt door kristallisatie en filtratie gescheiden in oleomargarine (60%,
smeltpunt 28-34 °C) en oleostearine (smeltpunt 48-54 °C) die gebruikt wordt bij de
kaarsenfabricage.

Winnen van plantaardige olien en vetten
De oudste methode voor het winnen van olie uit zaden en noten is het persen. (Deze
methode wordt nu nog gebruikt om het belangrijkste deel van de olie te winnen). Het
residu, dat nog veel olie bevat, werd tot veevoeder verwerkt.

Na 1900 lukt het om door middel van extractie nog een groot gedeelte van de
resterende olie uit de zaden en noten te winnen. Deze extractie gebeurde eerst met
koolstofdisulfide en later met vluchtige petroleumderivaten (met name hexaan). De
extractie wordt gevolgd door verdamping van het extractiemiddel.

De nog verontreinigde olie wordt ontzuurd met loog, ontkleurd met kool of
bleekaarde, en vervolgens gefiltreerd en gestoomd ter verwijdering van onwelriekende
stoffen.

Sinds de ontdekking hiervan in 1902 wordt de olie eventueel gehard door een
verzadigingsreactie met waterstof over een nikkel katalysator. De waterstof wordt
geproduceerd door elektrolyse van water, reductie van waterdamp met ijzer of
reductie van waterdamp met propaan.

Margarineproduktie
Bij verhoogde temperatuur (35-40 °C) worden de vetmassa (een mengsel van harde
en zachte vetten en olien) en de waterige massa (ondermelk, gepasteuriseerd bij 90
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°C en met behulp van melkzuurbacterien verzuurd tot 0,6 % vrij zuur, melkpoeder
plus water, of aIleen water) intensief gemengd. Tijdens dit zogenaamde karnen
worden ook emulgator, conserveermiddel, kleurstof en vitamines toegevoegd.

Na het karnen wordt de margarine snel gekristalliseerd om het vet en het water
goed gemengd te houden. Tot 1890 gebeurde dit kristalliseren door het uitgieten van
de vloeibare margarine op een koude marmeren vloer. Daarna, tot ongeveer 1920,
gebeurde het door mengen met ijswater en vervolgens weer scheiden. Na 1920 wordt
de margarine gekoeld op koeltrommels die inwendig gekoeld worden door ammoniak
of pekel. De margarine stolt op de trommel en wordt afgeschraapt. Een andere moge
lijkheid is de margarine te koelen in koelbuizen die uitwendig gekoeld worden door
ammoniak of pekel. De margarine stolt in de buizen en wordt met behulp van een
transportschroef uitgeschraapt.

Tenslotte wordt de margarine 16 uur gerijpt om het typische boteraroma (diacetyl)
te verkrijgen, en gekneed om de margarine te homogeniseren en het overtollige water
te verwijderen.

Potentiele verontreinigingen

Lek van extractie- en koelvloeistoffen (koolstofdisulfide, hexaan, ammonia, pekel),
verontreinigde katalysator (nikkel en ijzer).

Lokalisering

In 1912 zijn er in Noord-Brabant 5 margarinefabrieken: 1 in Asten, 1 in Den Bosch, 1
in Oosterhout en 2 in Oss. In 1920 zijn er 8 grotere margarinefabrieken en in 1950
zijn er nog 2.
Hieronder worden een aantal fabrieken per plaats opgesomd (tussen haakjes staat het
jaar van vermelding)

Asten
- Firma A. Bluysen (1894)

Den Bosch
- J.F.A. Albers, Nederveen en Co, Lutkie en van Oppenraay (1894)

Grave
- J.D. Driessen (1894)

Helmond
- Prinzen & van Glabbeek (1894)
- Margarinefabriek Holland (1894)
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Oosterhout
- N.V. Verschure's Margarine Fabrieken (1894, 1920)

Oss
- Anton Jurgens' Vereenigde Fabrieken (1894, 1920, 1929)
- 1873-1890 N.V. Van den Bergh's Fabrieken
- 1876-1894 Johan Jurgens
- 1878-1913 Knoek & Cohen
- N.V. H. Hartogs Fabrieken (1894, 1929)

Wa"pik
- Firma D. van Disseldorp (1894)
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Groente- en fruitverwerkende industrie
sbi 20.7

Conserveren van groenten en fruit kan gebeuren door inblikken, drogen, wecken in
glazen flessen of potten, inleggen in azijn, suiker, stroop, of alcohol, zouten en door
toevoegen van chemische conserveermiddelen.

Ook kunnen zij verwerkt worden tot moes, pulp, puree, jam, marmelade, gelei, sap,
wijn, azijn of essence.

Tijdsperiode

Het conserveren van levensmiddelen door zouten, inleggen in azijn, alcohol of suiker,
roken, bewaren in ijs en drogen is al eeuwenoud. In het begin van de 1ge eeuw
ontdekte F. Appert dat inblikken in combinatie met verhitten een goede methode
voor het conserveren van groenten en fruit was. De eerste Nederlandse conser
venfabriek werd in 1860 te Leiden-Alkmaar opgericht.

De eerste stoomfabriek voor jams en vruchten-conserven werd opgericht in 1887.
Rond 1900 ontwikkelde J. Weck de zogenaamde Week's Sterilisator. Ongeveer een
eeuw geleden begon men conserveringsmiddelen als salicylzuur en benzoezuur toe te
voegen.

StotTen

grondstoffen
- groenten en fruit

hulpstoffen
- ethyleen (ter bevordering van de rijping)

gechloreerd water, borax, natronloog, soda, zwaveldioxyde, sulfiet, verdunde oplos
sing van aminozuren en peptiden die sulphydryl bevatten, water met zout, aluin,
waterglas of zwakke zuren (allen gebruikt voor reiniging van groenten en vruchten)
boorzuur, borax, boroglyceryl, salicylzuur, benzoezuur, mierezuur, citroenzllur,
wijnzuur, hexamethyleentetramine, waterstofperoxyde, kaliummetabisulfiet, zwavelig
zuur, azijn, alcohol, suiker, keukenzout, nitraten en nitrieten (allen gebruikt als
toevoegingen/eonserveermiddelen)
specerijen, essence, (aniline)kleurstoffen en pectine
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verpakkingsmateriaal
- blik

afdichtingsringen van caoutchouc (rubber) of guttapercha (op rubber gelijkend
materiaal)
latexemulsie
glazen potten of £lessen
lak of vernis, eventueel met zinkoxyde
etiketten en lijm
gejodeerd, geparaffineerd of geolied (zijde)papier

produkten
- groente- en fruitconserven (ingeblikt, gedroogd, geweckt, ingelegd, door chemische

conserveermiddelen), waaronder moes, pulp, puree, jam, gelei, marmelade, sap,
wijn, essence, azijn, appelzuur en appelstroop

afvalstoffen
- groente- en fruitafval
- blikafval (in het geval van eigen blikfabricage, hiervan werd in tinsmelterijen de tin

af gesmolten)

Processen

voorbewerking
Om geplukte vruchten snel genoeg te laten rijpen, werd soms ethyleen (CH2CH2> al
werkzaam in concentraties van 0.1 %) gebruikt. Verschillende vruchten konden het
beste opgeslagen worden in gejodeerd, geparaffineerd of geolied (zijde)papier.

conserveren
Factoren die de vermeerdering van micro-organismen in dierlijke en plantaardige
voedingsmiddelen be'invloeden zijn de aanwezigheid van voedingsstoffen, water, zuur
stof, stoffen die de ontwikkeling van bacterien remmen, de temperatuur en de zuur
graad. Methoden ter conservering van voedingsmiddelen komen neer op het onge
schikt maken van de omstandigheden voor ontwikkeling van micro-organismen of op
het verwijderen van de micro-organismen.

Oude manieren om de omstandigheden ongeschikt te maken, zijn het drogen, koel
bewaren, toevoegen van suiker (o.a. confijten), zouten (pekelzouten: nitraten en
nitrieten), inleggen in alcohol (o.a. brandewijn), azijn (pH-verlagend), kruiden
(sommige specerijen remmen de ontwikkeling van micro-organismen) en roken
(berust op oppervlakkige uitdroging en enige conserverende stoffen).

Drogen kan zowel aan de lucht als in ovens plaatsvinden. Om de oppervlakte te
bevrijden van was, kunnen de vruchten in een oplossing van natronloog of soda
gedompeld worden. Vaak worden de vruchten gezwaveld door ze in aanraking te
laten komen met zwaveldioxyde houdende lucht; hierdoor krijgen zij een mooiere
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kleur en worden ze beter bewaarbaar. Ook kan een verdunde oplossing van aminozu
ren en peptiden, die sulphydryl bevatten, gebruikt worden; in dat geval wordt ook
citroenzuur toegevoegd.

Confijten (inleggen van vruchten of vruchtdelen in suiker of in stropen) houdt in
dat de vruchten eerst geblancheerd worden met kokend water, waama zij herhaal
delijk gewassen worden in koud water met zout en soms met aluin. Hierop voIgt
koken in suikerstropen.

Jam of marmelade wordt verkregen door indampen van vruchten en suiker
(gedeeltelijk soms ook stroop). Vruchtengelei wordt gemaakt van vruchtensap en
suiker met een zuur en pectine. Pectine wordt vooral gemaakt uit de afvallen van de
ciderfabricage en uit citroenen en sinaasappelen. Hulpstoffen hierbij zijn water met
een zuur (bijvoorbeeld melkzuur of zoutzuur), actieve kool en infusorienaarde (ter
ontkleuring) en diastase (ter verwijdering van zetmeelsporen); eventueel wordt
alcohol gebruikt.

Het toevoegen van chemische conserveringsmiddelen is veel recenter (sinds circa
1890). Tot de oudste toegepaste toevoegingen behoren salicylzuur, zwaveligzuur,
benzoezuur, mierezuur, hexamethyleentetramine (utropine of hexamine), waterstofper
oxyde, boorzuur en borax. Over de mogelijke schadelijke bijwerkingen waren de
geleerden het nog niet eens; een aantal fabrieken maakten dan ook reclame dat zij
geen conserveringsmiddelen of kleurstoffen gebruikten. In 1882 werd onderzoek
gedaan naar boroglyceryl; of dit daadwerkelijk gebruikt is, is onbekend.

Een methode ter verwijdering van de micro-organismen is het verhitten (steriliseren
of pasteuriseren) van het levensmiddel en afsluiten van de buitenlucht. Inblikken is
sinds het begin van de 19c eeuw bekend. De groente of vruchten worden schoonge
maakt, gewassen en geblancheerd met stoom. Vervolgens worden zij afgekoeld met
water en in de blikken gedaan. Dan worden zij gesloten en gesteriliseerd in
steriliseerketels (hierdoor worden de micro-organismen gedood). Voor het sluiten ge
bruikte men ringetjes van caoutchouc of guttapercha of wordt de rand bespoten met
een latexemulsie (tegenwoordig worden andere stoffen gebruikt). Met Hjm worden er
etiketten opgeplakt; soms worden de blikken gelakt.

De blikken worden gemaakt in een blikfabriek, maar ook weI in de conserven
fabriek zelf, uit platen blik. BHk bestaat uit ijzer met een dunne laag tin. Het werd
voornamelijk ingevoerd uit Engeland. Overblijfselen van de blikken platen gingen
naar de tinsmelterijen, waar de tin eraf werd gesmolten. Begin deze eeuw werden de
eerste pogingen ondernomen voor het inwendig lakken of vernissen van de blikken,
zodat het metaal geen direct contact heeft met de inhoud. De lakken werden tot circa
1920 gemaakt van drogende olien met natuurharsen. Eventueel werd zinkoxyde toege
voegd.

Blik had onder andere als nadeel de bliksmaak en daarom werd conserveren in
flessen (rond 1900) als een grote verbetering gezien, maar dan nog bevatte de deksel
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vaak metaal. De Weck's Sterilisator gaf voor dit laatste een oplossing (ook rond
1900). Het gaat hierbij om glazen potten die hermetisch afgesloten werden met een
dunne platte caoutchouc ring en een glazen deksel. Deze worden in water verhit. De
ringen worden eventueel eerst gekookt in een soda-oplossing om een bijsmaak te
voorkomen.

Vruchtesappen kunnen ook gepasteuriseerd worden, waarbij stroop of kaliummeta
bisulfiet toegevoegd kon worden.

Microbiologische processen kunnen ook gebruikt worden om voedingsmiddelen
juist te conserveren, zoals het geval is bij wijn, azijn en zuurkool; deze produkten zijn
al heel lang bekend. De meeste zure vruchtesappen kunnen door alcoholische gisting
in wijn omgezet worden. Eventuele toevoegingen zijn suiker, citroenzuur, wijnzuur,
essence en (aniline)kleurstoffen. Azijn kan bereid worden door langs biologische weg
de alcohol om te zetten in azijnzuur. Ter bereiding van zuurkool wordt de kool
schoongemaakt, gewassen, sterk bespoten met water (eventueel gechloreerd) en
gesneden. Er wordt circa 2,5 % keukenzout doorheen gewerkt en er ontstaat een
melkzure gisting, waardoor zuurkool ontstaat. Ook augurken, komkommers,
bloemkool etc. kunnen aan een verzuring onderworpen worden.

Het afval van de groenten en het fruit (peulen, schillen, vezels, klokhuizen en
dergelijke) worden soms gebruikt als veevoer en soms verder verwerkt, bijvoorbeeld
tot gelei, wijn, citroenzuur, etherische olien, pectine, olie en actieve kool. Sommige
pitten kunnen in de banketbakkerij gebruikt worden.

PotentU~le verontreinigingen

Van de meeste chemicalien werden relatief kleine hoeveelheden gebruikt, van belang
kunnen de conserveermiddelen zijn. In de conservenindustrie kan verontreiniging met
tin optreden.

Lokalisering

In 1912 waren er in Noord-Brabant vijf 'fabrieken van verduurzaamde groenten en
vruchten, jams en vruchtesappen':
- Hero Conserven Breda N.V.
. Pulp-, Jam- en Conservenfabriek Princenhage
- Heusdensche Conservenfabriek, groenten, soepen en delicatessen
- 1 kleinere fabriek in Halsteren en 1 kleinere fabriek in Roosendaal.
In Roosendaal c.a. waren er twee 'sorteerderijen en schoonderijen van erwten,
boonen en zaden'.
Rond 1920 bestonden ook de volgende fabrieken:
- Vereenigde conservenfabrieken N.V., Princenhage
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- Spyer Brothers, groentenzouterij, Geertruidenberg
- N.V. Nederlandsche groenten- en vruchtendrogerij, Breda.
In 1950 waren er 9 'inmakerijen e.d. van groenten', 14 'groenten- en vruch
tenconservenfabrieken' en 4 'azijnfabrieken'.
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sbi 21.1

Zetmeel is een in water onoplosbare stof die uit planten (met name aardappelen en
tarwe) gewonnen kan worden. In heet water zwelt zetmeel op en als de verkregen
pap gedroogd wordt, blijkt het zetmeel, dat nu stijfsel heet, de oorspronkelijke korrel
structuur te missen.

Het zetmeel kan op meerdere manieren gewonnen worden. Het winnen van
zetmeel is moeilijker als het ook van eiwit gescheiden moet worden, zoals o.a. het
geval is bij tarwe.

Tijdsperiode

Aardappelzetmeel is in Nederland al in het midden van de 18c eeuw bekend, maar de
eerste fabriek van enige schaal wordt pas in 1842 opgericht door W.A Scholten. AI
snel kwamen er meer aardappelmeelfabrieken, met name in de Groningse
veenkolonien.

In Noord-Brabant is er vermoedelijk maar een stijfselfabriek geweest, die in ieder
geval bestond tussen 1894 en 1912, waarin waarschijnlijk tarwezetmeel werd geprodu
ceerd.

StotTen

grondstoffen
- aardappelen, tarwe, mais of rijst (en ook weI cassave, arrownoot, merg van de

sagopalm of rogge)

hulpstoffen voor aardappelzetmeel en aardappelstijfsel
- zeer grote hoeveelheden water
- zwavelig zuur (S02 in water)
- formaline
- ultramarijn
- zoutzuur, azijnzuur, mierezuur, boorzuur en oxaalzuur
- natriumhypochloriet
- natriumsulfaat
- natriumhydroxyde
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- eventueel arabische gom en gelatine

hulpstoffen voor tarwezetmeel en tarwestijfsel
- water met bacillen of caustische soda oplossing
- zoutzuur
- natriumchloride
- ammoniumchloride
- soda
- eventueel kool

hulpstoffen voor maiszetmeel
- eventueel zwaveligzuur en natronloog

hulpstoffen voor rijstzetmeel
- natronloog
- formaline
- eventueel waterstofperoxyde, ultramarijn, borax, was en talk

produkten
- diverse zetmeel- en stijfselsoorten
- eventueel gluten

(deze produkten kunnen nog verder verwerkt worden)

afvalstoffen
- afgewerkt water met aanzienlijke hoeveelheden kalizouten, eiwitten en stikstof
- vezels en zemelen (veevoer)
- kiemen en gluten

Processen

Omdat de stijfselfabriek in Roosendaal vermoedelijk tarwestijfsel produceerde,
worden hier aileen de processen voor de produktie van tarwestijfsel beschreven.

Het winnen van zetmeel uit granen is aanzienlijk moeilijker dan uit bijvoorbeeld
aardappelen, omdat de korrels bestaan uit een mengsel van zetmeel en gluten. Om de
gluten (kleefstof bestaande uit de eiwitachtige delen van de graankorrels) af te
scheiden in de vonn van zgn. 'vitale' gluten (dat wi! zeggen met behoud van een
aantal eigenschappen met betrekking tot de elasticiteit en rekbaarheid, noodzakelijk
voor de meeste toepassingen van gluten, o.a. voor brood), is het gebruik van hitte en
vele chemicalien (bijvoorbeeld 502 of chloor zoals bij aardappelzetmeel) niet
mogelijk indien men de gluten als bijprodukt wi! produceren.

De tarwezetmeelwinning kan op meerdere manieren plaatsvinden. De oudste
processen zijn de fermentatie-methode en de alkaliprocessen. Na 1881 begon men
deze te vervangen door processen waarbij de gluten niet verloren gaan, met name de
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'gezwollen korrel methode' en het Martin-proces. Tarwezetmeel kan ook nog gebleekt
worden met ammoniumchloride.

Fermentatie-methode
Men laat de korrels zwellen in water tot ze week geworden zijn en drukt ze dan plat
onder bijvoeging van lauw water en van water uit het bedrijf zelf. Dit laatste bevat
zeer veel bacillen (o.a. veel rnelkzuurbacillen) die een soort gisting veroorzaken,
waardoor zuren ontstaan, die de eiwitten oplossen. (Ook de yoghurt bacterie kan
gebruikt worden.) Het overblijvende wordt door spoelen met water gescheiden in
zemelen en zetmeel. De zemelen dienen als veevoer; de zetmeel wordt gedroogd en
wordt dantarwestijfsel genoemd (hierin zitten nog geringe hoeveelheden gluten).

Alkaliproces
Tarwemeel wordt gemengd met een verdunde caustische soda oplossing (concentratie
0.1 %) totdat de glutenfractie gedispergeerd is. Vervolgens wordt door zeven, filtreren
en/of centrifugeren het zetmeel afgescheiden van de eiwitoplossing.

Het zetmeel wordt nogmaals vermengd met de verdunde caustische soda oplossing
voor een tweede extractie. Het nu afgescheiden zetmeel wordt gewassen met water en
gedroogd. Het zetmeel bevat slechts ongeveer 0,15 % eiwit. De eiwitoplossing wordt
met behulp van zoutzuur op een pH van 5 gebracht waardoor het eiwit neerslaat en
afgescheiden, gewassen en gedroogd kan worden. De glutenopbrengst is erg laag en
de gluten hebben hun vitaliteit verloren.

Gezwollen ko"el methode
De gezwollen korrels worden gekneusd, met water gekneed tot een lange rol en
voortdurend met water besproeid. Hierdoor wordt de zetmeel aan de buitenkant
weggespoeld en blijft tenslotte een zetmeelhoudend stuk gluten achter.

Het weggespoelde zetmeel laat men gisten om de rest van de gluten te verwijderen
en wordt vervolgens gedroogd.

Martin-proces

Het principe van het Martin-proces is dat de gluten niet verspreid of in stukjes
gebroken worden. Tarwemeel en hard, koel water worden gekneed tot een deeg, dat
minstens een half uur met rust gelaten moet worden, zodat de glutenfractie voldoende
water op kan nemen. Vervolgens wordt het zetmeel van de gluten afgewassen met
water, waarbij de gluten als een coherente massa achterblijven. De glutenmassa bevat
ongeveer 70 % water en heeft een eiwitgehalte van ongeveer 70-80 % droge stof. Bij
het drogen kan eventueel gebruik gemaakt worden van natriumchloride (keukenzout).

Het zetmeelwater wordt gezeefd en daarna gewassen, geconcentreerd en
gescheiden van het resterende eiwit door een serie continue centrifugaal-scheiders.
Zowel de grovere fractie als het effluent van deze scheiders (dat zowel zetmeel als
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eiwit bevat) wordt naar een secundair winningssysteem gevoerd. De gezuiverde
hoofdstroom, die nu ongeveer 30% water bevat, wordt ontwaterd in een centrifuge;
het vocht wordt eveneens naar het secundaire winningssysteem gevoerd. De zetmeel
koek wordt gedroogd en wordt primair zetmeel genoemd. De tweede stroom wordt
eveneens gezeefd, gescheiden met een centrifugale scheider, ontwaterd en gedroogd
en levert het secundaire zetmeel op.

De gluten kunnen gebruikt
worden voor het maken van
glutenbrood (voor lijders aan
suikerziekte) en in allerlei
bakwaren. Zij kunnen ook
vergist worden waardoor de
gluten oplosbaar worden in
verdunde zuren of logen. De
oplossing wordt ingedampt en
kan gebruikt worden als lijm.
Ook kunnen er bouillonblok-

voor winning
secundair
zetmeel

glutenmassa

voor winning
secundair
zetmeel (uit
eindelijk af
valwater)

r
drogen

primair
zetme el

meel

1

~1__kn_e_de_n__1
r

~I spoelen I~
r--

water

water

water

jes en soeparoma van ge
maakt worden. Hiertoe wor
den gluten gekookt met zout
zuur; het eiwit wordt hierdoor
oplosbaar, terwijl zwavelwa
terstof en veeI glutaminezuur
en andere aminozuren ont

Afbee/ding 2: Zetmee/produktie Yo/gens het Martin-proces staan. Het zoutzuur en de
andere zuren worden met

natronloog of soda geneutraliseerd. De massa kan eventueel ingedampt worden. Het
glutarninezure natron geeft er de gekruide smaak aan.

gebruik
Zetmeel kan gebruikt worden in dextrine- en glucosefabrieken, in de textielindustrie
(sterksel voor kettinggaren, stijfsel en verzwaringsmiddel), in wasserijen en dergelijke,
in lijmen, in voedingsmiddelen (o.a. als bind- of vulmiddel) en voor de fabricage van
zetmeelstroop en alcohol. V66r 1830 werd zetmeel vooral gebruikt als haarpoeder.

Aardappelzetmeel was goedkoper te maken dan tarwezetmeel, maar tarwezetmeel
werd geprefereerd voor het appreteren van katoenen en linnen stoffen en voor het
stijven (omdat aardappelzetmeel te doorzichtig is), voor behangplaksel en
boekbinden, terwijl aardappelzetmeel geprefereerd werd voor het appreteren van
katoen-garens en papier, zetmeelgom, stijfsel en siroop.
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De enige zetmeelderivaten van commercieel doch beperkt belang voor 1950, waren
waarschijnlijk zetmeelacetaat en zetmeelnitraat.

PotentiEHe verontreinigingen

Bij de zetmeelproduktie ontstaan grote hoeveelheden afvalwater met hoofdzakelijk
organische verontreinigingen.
Daarnaast zijn afhankelijk van het soort zetmeel en het proces een aantal chemicalien
gebruikt waaronder diverse zuren, formaline, ultramarijn, natriumhypochloriet, natri
umsulfaat, ammoniumchloride, natronloog, waterstofperoxyde, borax en (caustische)
soda.

Lokalisering

Te Roosendaal heeft de Koninklijke Stijfselfabriek F. Heuman in ieder geval tussen
1894 en 1912 bestaan. In 1912 had dit bedrijf 155 arbeiders. De Nederlandse
stijfselindustrie verwerkte in 1936 ongeveer 400.000 ton tarwemeel.

Literatuur

J.W. Knight, The Starch Illdustry, hfdst. 2 History of Starch and the Starch Industry in the U.K., p.14-20
en hfdst. 4 Manufacture of Starches, p. 32-69, Oxford 1969.
G.J. van Meurs, Beginselen der Scheikullde. tweede deel, p. 121-123, Rotterdam 1937.
J.F. van Oss, Warenkennis en Tec/mologie, deel6, p. 66-80, Amsterdam 1936.
JA. Radley, Starch and its Derivates. hfdst. 1 General survey of starch chemistry to 1950, p. 3-65, Londen
1968.



Gist- en spiritusfabrieken
sbi 21.41

Vergisting van suiker of zetmeel bevattende grondstoffen tot alcoholhoudende
vloeistoffen en kooldioxyde. Winning van de zich daarbij ontwikkelende gist (niet te
Bergen op Zoom). Distillatie en rectificatie van de alcohoL Denaturatie van de
alcohol tot brandspiritus. Bovendien werden te Bergen op Zoom ook potas en
verwante zouten geproduceerd.

Tijdsperiode

In Nederland vanaf 1870 (Ned. Gist en Spiritusfabriek te Delft), in Noord-Brabant
vanaf 1899 (Zuid-nederlandsche Spiritusfabriek te Bergen op zoom).

StotTen

grondstoffen
- suikerhoudende vloeistoffen
- zetmeelhoudende stoffen: granen, aardappelen en dergelijke

hulpstoffen
- zwavelzuur
- denatureerrniddelen
- gist

produkten
- spiritus (ruwe-, zuivere-, brandspiritus)

gist
foezelolie en daaruit vervaardigde alcoholen (amyl-, normaal-; propyl- en
isobutylalcohol)
kooldioxyde (vloeibaar)
potas (kaliumcarbonaat)
kaliumsulfaat, kaliumchloride en soda (natriumcarbonaat)

afvalstoffen
- spoeling
- uitgeloogde assen



46 Bedrijfsactiviteiten en bodemverontreiniging in het ver/eden in Noord-Brabant

Processen

Te Bergen op Zoom heeft men als grondstof melasse van de Nederlandse
suikerindustrie gebruikt. Melasse is een dikvloeibaar, donker gekleurd afvalprodukt
van de suikerfabrieken, waaruit de resterende sacharose niet meer economisch
gewonnen kan worden. Melasse bevat circa 20 % water, 50 % sacharose en verder
anorganische zouten waaronder circa 5 % potas (K2C03).

De melasse werd gesteriliseerd, verdund tot een suikergehalte van circa 16 %,
terwijl met zwavelzuur het teveel aan basische stoffen (toegevoegd bij de
suikerwinning) geneutraliseerd werd. De vloeistof wordt dan gemengd met gist en op
circa 15 °C gebracht. Het gistingsproces duurt ongeveer twee dagen. Het vrijkomende
CO2 werd weI afgevangen, gezuiverd van water en alcoholdamp en vloeibaar gemaakt.
Voor zover bekend heeft de Zuid-nederlandsche Spiritusfabriek zich niet toegelegd
op de gistproduktie. Indien men de gist wi! winnen wijkt het proces af van het hier
beschrevene. De hoeveelheid gewonnen alcohol is dan ook lager.

foezelolie

spoeling

gist
kooldioxyde

ale ohol
(evt. de
natureren
tot spiritus)

melassa

L

~I gisting I----7

-1-
gist

zwavel
zuur

Door distillatie wordt vervol
gens de alcohol gescheiden
van de gegiste vloeistof. De
resterende vloeistof wordt
spoeling genoemd. Behalve
alcohol ontstaan bij het gisten
ook andere stoffen die geza
menlijk foezelolie genoemd
worden. Bij fabrieken die als
grondstof granen gebruiken is
deze voor consumptie ge
schikt, maar bij gebruik van
andere grondstoffen heeft de
foezelolie een onaangename
smaak en is giftig. De foezel
olie bestaat uit hogere alco
holen als amylalcohol, ethers,
esters en aldehyde.

Afbee/ding 3: Produktie van a/coho/ uit me/asse Deze worden verwijderd door
het zogenaamde rectificeren.

Het hoofdprincipe hiervan is dat foezelolie weI oplosbaar is in sterke alcohol, maar
niet in alcohol van circa 15 %. Hierop komt de foezelolie boven drijven en kan
verwijderd worden. Foezelolie werd ook weI verwijderd door de alcohol over
houtskool te leiden. Eventueel werd de foezelolie gedistilleerd om de verschillende
bestanddelen te scheiden. Hiertoe werd het ook weI verkocht aan speciale bedrijven.
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Zuivere alcohol werd verkregen door de laatste resten water met wateronttrekkende
stoffen als gebrande gips te verwijderen. De alcohol waarop geen accijns wordt
geheven werd gedenatureerd met 19 % onzuivere methylalcohol ('houtgeest'),
pyridine (een distillatieprodukt van hout, bruinkool, e.d.) en een blauwe of bruine
kleurstof om hem ondrinkbaar te maken. De gedenatureerde alcohol wordt veel
gebruikt als brandspiritus. De spoeling werd als veevoer gebruikt, vanaf 1905 is hij in
Bergen op Zoom gebruikt voor de winning van kalizouten en soda. Hiertoe werd de
spoeling ingedampt en verbrand. De as werd vervolgens uitgeloogd met water en de
verkregen oplossing ingedampt. De zouten kristalliseren dan na elkaar uit. Per 100 kg
melasse verkreeg men zo 4-6 kg K2C03 (potas), 2 kg K~04' 1 kg KCI en 1 kg
Na2C03 (soda). Door het grote brandstof verbruik was dit proces in later jaren niet
meer rendabel.

PotentiiHe verontreinigingen

De gebruikte chemicalien zoals zwavelzuur en de geproduceerde zouten vormen geen
al te groot gevaar voor de bodem. Mogelijke verontreinigingen zijn de foezelolie, de
natureermiddelen en uitgeloogde as. In de gist- en spiritusindustrie is veel energie
nodig voor de distillatie (en in dit geval ook voor het indampen van de zoutoplos
sing). Hierdoor is verontreiniging met brandstoffen en verbrandingsresten mogelijk;
zie het hoofdstuk over de algemene activiteiten.

Lokalisering

De N.V. Zuid-Nederlandse Spiritusfabriek is begonnen in 1899 en was in ieder geval
in 1984 nog aanwezig (Europ Production 1984). Blijkens een advertentie produceerde
men in 1929: ruwe spiritus, zuivere spiritus, brandspiritus, foezelolie, amyl-alcohol,
normaal-propyl-alcohol, isobutyl-alcohol en ruwe potas. De verkoop van de produkten
geschiedde in samenwerking met de Nederlandse Gist en Spiritusfabriek door het
'Spiritusverkoopkantoor Bergen op Zoom - Delft' te Delft.

In 1893 (Van Velthoven 1963) produceerde de 'Maatschappij van Landbouw en
Beetwortelsuikerindustrie te Zevenbergen' potas. In 1912 (Veiligheidswet) wordt
onder 'Spiritus en Potasch fabrieken' een bedrijf in Zevenbergen met 21 arbeiders
genoemd. In de lijsten van 1929 en 1950 komt dit bedrijf niet meer voor.
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Uteratuur
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Tabakverwerkende industrie
sbi 21.7

Verwerking van gedroogde en gefermenteerde tabak tot tabaksprodukten: kerftabak
(rook- of pijptabak), snuiftabak, pruimtabak, sigaren en sigaretten. Belangrijke bewer
kingen bij de sigarenproduktie zijn: invochten, strippen, bosjes maken, opdekken,
afwerken en verpakken; voor de sigarettenproduktie: invochten, strippen, kerven,
sigaret vormen, afwerken en verpakken.

Tijdsperiode

Tabak is in de 16e eeuw in Europa ingevoerd, in de 17e eeuw bestonden er in
Nederland al tabakskerverijen (voor de produktie van pijptabak). Vanaf 1650 wordt
ook de produktie van snuif- en pruimtabak ter hand genomen. Vanaf circa 1830
worden er in Nederland sigaren gemaakt, sinds 1870 overtreft de sigarenconsumptie
die van kerftabak. Vanaf circa 1930 winnen sigaretten snel aan populariteit terwijl de
sigarenconsumptie afneemt.

De tabaksindustrie komt in Noord-Brabant na 1830 sterk op. In de bloeiperiode
van de sigarenfabricage bestaan er zo'n 300 fabrieken. Door mechanisatie,
concurrentie en automatisering is het aantal bedrijven in deze eeuw sterk gedaald; in
1983 waren er in geheel Nederland nog 22 ondernemingen in de sigarenindustrie.

StotTen

grondstoffen
- tabak (gedroogd en gefermenteerd)
- sigarettenpapier
- kruiden (voor snuiftabak)
- 'saus' (aftreksel van kruiden, zoethout, honing e.d. voor pijp- en pruimtabak)

hulpstoffen
- lijm (voor het plakken van het dekblad van sigaren en van sigarettenpapier)
- kaliumnitraat en borax (soms gebruikt om binnengoed en dekblad van sigaren mee

in te vochten)
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produkten
- pijptabak, pruimtabak, snuiftabak, sigaren, sigaretten

bijprodukt
- houten kistjes

afvalstoffen
- nerven van de tabaksbladeren, zand en tabakspoeder

Processen

De tabaksbladeren worden in het land van herkomst gedroogd en gefermenteerd
(gebroeid op stapels waardoor een aantal omzettingen van o.a. eiwitten plaatsvindt,
en geur, aroma en kleur van de tabak zich ontwikkeld). In de fabriek worden de
bladeren eerst weer vochtig gemaakt ('invochten') met water omdat ze anders te bros
zijn om te verwerken. Pijptabak (kerf- of rooktabak) wordt verkregen door de
bladeren in reepjes te hakken (kerven). Vervolgens wordt de tabak gedroogd en
verpakt. Sommige soorten worden 'gesaust' met een aftreksel van kruiden, zoethout,
honing etc. Deze tabak werd in blik of stanniol (bladtin) verpakt. Pruimtabak wordt
gemaakt uit zware, vettige tabak. Net als pijptabak wordt pruimtabak gekerfd en
eventueel gesaust.

Snuiftabak wordt eveneens uit zware, vettige tabak gemaakt, gemengd met kruiden
of gesaust en vervolgens zeer fijn vermalen. Ook werd snuiftabak alvorens het malen
weI een aantal jaren gerijpt in de vorm van zogenaamde karotten. Deze bestaan uit
een aantal in elkaar gedraaide tabaksbladeren. Snuiftabak werd vooral in de 17c en
18c eeuw gebruikt, met de komst van de sigaar werd het vrijwel geheel verdrongen.

Sigaren worden gemaakt uit gestripte tabak: tabak waaruit steel en hoofdnerf
verwijderd zijn. Er worden drie onderdelen aan de sigaar onderscheiden: het binnen
goed, het omblad en het dekblad. Het binnengoed is een mengsel van verschillende
tabak-soorten, waardoor een speciale smaak verkregen wordt. Om het binnengoed
wordt het omblad gerold, het produkt wordt een 'bosje' genoemd. Vroeger was het
bosjes maken zuiver handwerk, rond 1880 werd de bekende houten persvorm
ingevoerd. Hierdoor hoefde het modelleren van de bosjes minder nauwgezet te
gebeuren zodat sneller gewerkt kon worden. Vanaf circa 1920 wordt de produktie van
bosjes geheel geautomatiseerd.

Om het bosje wordt het dekblad gerold. Hiervoor worden de beste kwaliteit
tabaksbladeren gebruikt die zorgvuldig gestript en in de juiste vorm gesneden zijn.
Het dekblad wordt om het bosje gerold en aan de uiteinden vastgelijmd. Het
uitsnijden van de dekbladen en het 'opdekken' zijn lange tijd handwerk gebleven. Pas
tegen 1950 ontstonden zogenaamde kompleetmachines die zelf opdekken en rond
1970 machines die automatisch het dekblad uitstansen.
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Sigaretten zijn rolletjes kerftabak omgeven met speciaal papier. De eerste
sigarettenfabrieken in Nederland ontstonden kort na 1900. De produktie in deze
fabrieken verliep geheel handmatig. Vanaf circa 1930 wint de sigaret sterk aan
populariteit. De produktie vindt dan al grotendeels machinaal in grote, kapitaal
krachtige ondernemingen plaats. De tabak wordt gekerfd, tot sigaretten geperst en
omhult met sigarettenpapier dat dicht geplakt wordt. Een laatste proces in sigaren- en
sigarettenfabrieken is het banderolleren en inpakken. Het banderolleren bestaat uit
het aanbrengen van de sigarenbandjes: papieren strookjes, vaak met goudopdruk die
om de sigaar geplakt worden. Als verpakkingsmateriaal voor sigaren wordt vooral
hout gebruikt, voor sigaretten papier en blik (bovendien worden de doosjes vaak nog
in cellofaan verpakt). Bij sigarenfabrieken die in hout verpakten, kon de kistenmakerij
als een nevenbedrijf ontstaan.

Potentiele verontreinigingen

De bedrijfsgroep lijkt weinig gevaren voor bodemverontreiniging op te leveren.
Incidenteel werden kaliumnitraat (kalisalpeter) en borax gebruikt als invochtmiddel.
Voor het plakken van het omblad om de sigaren en het papier om de sigaretten, en
ook voor het plakken van de kistjes en papieren doosjes werd lijm gebruikt.
Vermoedelijk was dit organische huid- of beenderlijm die weinig gevaar voor
bodemverontreiniging oplevert. Tenslotte ontstaat in de tabakindustrie ook
tabaksafval (nerven, stof). Het is mogelijk dat hiermee schadelijke stoffen in de
bodem terecht kunnen komen. Zo is het bekend dat tabak relatief hoge concentraties
cadmium bevat. Ook kunnen resten bestrijdingsmiddel in de tabak aanwezig zijn.

Lokalisering

In 1816 (Brugmans 1956) was er een tabak- en snuifbereiderij in Eindhoven. In 1819
(Brugmans 1956) waren er in Noord-Brabant 2 snuifmolens en 3 tabaksfabrieken.

In 1893 (van Velthoven 1963) waren er sigarenfabrieken in Bergeijk, Bergen op
Zoom, Berlicum, Best, Bladel (3), Boxmeer (3), Breda (3), Cuyk, Eindhoven (10),
Etten, Geertruidenberg, Gestel, Heezc, Den Bosch (8), Hoogeloon (3), Hooge
Mierde (2), Oisterwijk, Oosterhout, Princenhage, Reusel (2), Roosendaal (5), Stratum,
Strijp (2), Tilburg (4), Valkenswaard (3), Waalre en Woensel (3).

Tabakskerverijen waren er in Breda, Eindhoven, 's-Hertogenbosch, Oosterhout,
Roosendaal, Strijp, Tilburg en Veen. Snuiftabak werd gemaakt in Eindhoven,
Oosterhout, Strijp en Tilburg. Dit zijn aIleen de fabrieken door mechanische kracht
gedreven alsmede die waarin meer dan 10 personen werkzaam waren.
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In 1912 (Veiligheidswet) waren er 153 sigarenfabrieken en 20 tabakstripperijen, 
kerverijen en -drogerijen in Noord-Brabant. In 1950 (Bedrijfstelling) waren er in N.
Brabant 19 tabaksfabrieken en -kerverijen, 272 sigarenfabrieken en -makerijen en 1
sigarettenfabriek. In 1983 (bron onbekend) waren er in geheel Nederland nog 22
ondernemingen in de sigarenindustrie actief.

Literatuur
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Wolindustrie
sbi 22.1

In dit hoofdstuk wordt het spinnen en weven en de daarvoor benodigde be
handelingen van wol beschreven. Voor de veredeling van wollen stoffen wordt naar
het hoofdstuk over de textielveredeling verwezen (sbi 22.4). De kunstwolfabrieken
worden hierna in een afzonderlijk hoofdstuk besproken. De bewerkingen in een
wolweverij en spinnerij ornvatten wassen, srnouten, kaarden, spinnen, spoelen,
scheren, eventueel sterken en weven. De grondstof bestaat uit wol in balen; het
produkt van de spinnerijen is garen, van de weverijen wollen stoffen.

Tijdsperiode

In de loop van de lSe eeuw verwierf Tilburg een leidende rol op het gebied van de
wolnijverheid. Gedurende de tweede helft van de lSe en de 1ge eeuw ontstonden de
wolfabrieken waar de spinsters en weyers die vroeger thuis of in wevershuizen
werkten in vaste loondienst kwarnen. Vanaf circa 1950 is de wolindustrie in Tilburg
vrijwel geheel verdwenen.

StotTen

grondstof
- balen rowe wol

hulpstoffen
- zeep
- soda
- spin- of smoutolie (olijfolie, katoenolie, ole'ine, chernische vervangingsrniddelen

voor oW~n, vistraan of glycerine)
- sterkpap (dierlijke lijrn of dextrine)

produkten
- wollen garens en weefsels

. .
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afvalstoffen
- afvalwater van het wassen van de wol met een hoog gehalte aan organische stoffen,

vetten en zeepresten, stof en vezels, resten smoutolie, resten sterkpap.

Processen

De wolindustrie is in het verleden een bijzonder belangrijke bedrijfsgroep in bepaalde
delen van Brabant geweest. In de loop van de 18e eeuw verwierf met name Tilburg
een leidende positie op het gebied van laken- en wollenstoffenproduktie ten koste van
Leiden.

weven

ruwe wol

wollen
stoffen

Het spinnen en weven vond
aanvankelijk plaats in wevers
huizen of boerderijen. In de
2e helft van de 18e eeuw
kwamen wevers, droogscheer
ders, ruwers, ververs e.d.
geleidelijk in vaste loondienst
bij koopman, ondernemer of
fabrikant en gingen in speci
aal daartoe ingerichte fabrie
ken werken. De eerste stoom
machine voor aandrijving in
een wolfabriek verscheen in
Tilburg in 1827. Hieronder
worden sterk verkort de ver
schillende bewerkingen voor
het spinnen en weven van wol
besproken.
De rowe wol werd gesorteerd
en gewassen met zeep en/of
soda. Na het drogen werd de
wol indien noodzakelijk met
andere partijen gemengd.
Mindere kwaliteiten wol be
stemd voor de produktie van
kaardgaren (een row en vrij
dik garen, dit in tegenstelling
tot kamgaren dat van langere
vezels gemaakt wordt en veel
fijner is) werden gecarboni-
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seerd om de klitten te verwijderen (carboniseren is het verwijderen van plantaardige
stoffen met zwavelzuUT of zoutzuur, zie hiervoor het volgende hoofdstuk over de
kunstwolfabrieken). Betere kwaliteiten werden ontklit met een speciale machine, de
zogenaamde wolf.

Een belangrijke bewerking bestond uit het smouten of invetten. Door het wassen
zijn de wolvezels sterk ontvet en hebben daardoor een groot deel van hun soepelheid
en elasticiteit verloren. Voor de volgende bewerkingen als kaarden en spinnen dienen
de vezels juist soepel te zijn. Dit werd bereikt door de wol met smoutolie te
besproeien. Hiervoor werden allerlei middelen gebruikt zoals olijfolie, katoenolie,
olei'ne (vetzuur, een nevenprodukt van de stearine kaarsenfabricage), chemische
vervangingsmiddelen voor olien, vistraan en glycerine.

Na het smouten volgde het kaarden dat dient om de wolvezels evenwijdig aan
elkaar te richten tot een dik watachtig vlies. Uitgaande van dit vlies werd de wol
vervolgens gesponnen. In de loop van de tijd werden steeds grotere en ingenieuzere
spinmachines ontwikkeld waarop in het kader van deze studie niet nader ingegaan
wordt.

Om het garen vervolgens te kunnen gebruiken voor het weven moest het nog
gespoeld worden: afhankelijk van het gebruik als ketting- of inslaggaren werd het op
een bepaalde manier op speciale spoelen gewikkeld die in de weefgetouwen konden
worden gebruikt. Hiertoe dient eveneens het zogenaamde scheren, dat is het op een
boom (klos) winden van de ketting. Soms werd de ketting gesterkt met dierlijke lijm
of dextrine. De ruwe geweven stoffen zijn uitgangspunt voor de textielveredeling (zie
voor het sterken ook het hoofdstuk over de katoenindustrie, sbi 22.2 en voor het
veredelen het hoofdstuk over de textielveredeling, sbi 22.4).

Potentiele verontreinigingen

Het afvalwater van het wassen en eventueel carboniseren bevat veel organisch afval
alsmede zeepresten. Via vloeivelden werd het doorgaans geloosd op het oppervlakte
water. Door het smouten kan bodemverontreiniging ontstaan zijn tengevolge van
morsen van de olie, hetzij tijdens produktie hetzij tijdens opslag, en het 'dumpen' van
restpartijen. Daarnaast is de wolindustrie een sterk gemechaniseerde bedrijfsgroep
met grote machineparken. Hierdoor zijn verontreinigingen te verwachten met brand
stoffen (olie, kolen, eventueel eigen gasfabriek) of verbrandingsresten (kolenassen) en
met smeerolien en ontvettende middelen die gebruikt zijn voor onderhoud van de
machines, zie het hoofdstuk over de algemene activiteiten.



56 Bedrijfsactiviteiten en bodemverontreiniging in het verleden in Noord-Brabant

Lokalisering

Het aantal wolspinnerijen en -weverijen in Noord-Brabant is zo groot geweest, dat het
niet doenlijk is deze alle bij naam te noemen. Volstaan wordt met het geven van het
aantal bedrijven'uit enkele statistieken.

In 1816 (Brugmans 1956) waren er 11 wollenstoffenfabrieken in Noord-Brabant (1 in
Woensel, 8 in Eindhoven, 1 in Grave en 1 in Stratum) en was er 1 wollenstoffen
kammerij te Oosterhout. In 1819 (Brugmans 1956) waren er 2 wolkammerijen, 1
wollenbandfabriek, 11 wollenstoffenfabrieken, 2 wolweverijen en 26 wolspinnerijen. In
1893 (van Velthoven 1963) waren er 9 wollen-, Iinnen- en katoenen stoffenfabrieken
en 1 wolspinnerij in Eindhoven, 4 wollen- en katoenen stoffenfabrieken in Geldrop en
52 wollenstoffenfabrieken te Tilburg.

In 1912 (Veiligheidswet) waren er in Noord-Brabant 52 wollenstoffenfabrieken (1
in Stratum, 45 in Tilburg, 2 in Eindhoven en 4 in Geldrop), 2 wolspinnerijen en 1
wolwasserij in Tilburg, 4 wollendekenfabrieken (2 in Helmond en 2 in Tilburg) en 1
tapijtfabriek in Tilburg. In 1929 (Adresboek) waren er 38 fabrieken van wollenstoffen
in Tilburg. In 1950 (Bedrijfstelling) tenslotte waren er in Noord-Brabant 1 wolwasse
rij, 1 wollen handbreigaren- en sajetfabriek, 57 wolweverijen en 5 wollendekenfabrie
ken.
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Kunstwolfabrieken
sbi 22.19

Verwerking van wollen of halfwollen draadafval en lompen tot opnieuw bruikbare
vezels, d.m.v. reinigen, carboniseren en uiteenrafelen van het afval.

Tijdsperiode

Het proces dateert van 1801/1813, in Nederland is het vanaf de eerste helft van de
1ge eeuw toegepast.

Stotten

grondstoffen
- draadafval uit weverijen en spinnerijen
- lompen

hulpstoffen
- oliezuur
- zwavelzuur
- zouten die bij verhitting zoutzuur leveren (AlCI» MgClz of ZnCIJ
- CaClz in oplossing
- soda
- aceton
- eventueel verfstoffen

eindprodukt
- kunstwol (watachtige massa van wolvezels)

afvalstoffen
- afvalwater (waswater, verdunde zuren)
- stof en vuit uit lompen
- gecarboniseerd plantaardig materiaal
- eventueel restanten verfbaden
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Processen

De lompen werden in een klopmolen van vuil, zand en stof ontdaan, gesorteerd op
samenstelling, kleur etc. en vervolgens gewassen. Indien de lompen en draadafvallen
naast wol ook plantaardige vezels bevatten, moesten deze door carboniseren
verwijderd worden. Men onderscheidt een nat en een droog proces.

Nat carboniseren: de lompen werden in een zwavelzuurbad (3,5-4,5 °Be) gedrenkt
en daarna gecentrifugeerd. Het uitgeslingerde zuur werd opgevangen en opnieuw
gebruikt. Men droogde de gezuurde lompen bij 110 °C in korte tijd waarbij de
cellulose verkoolt. Na afkoelen werden de lompen geklopt om de verkoolde
plantaardige delen te verwijderen. In plaats van zwavelzuur kon ook een sterke, iets
aangezuurde oplossing van CaCl2 bij 105 °C dienen. In dat geval hoeft de wol slechts
uitgewassen te worden en vervalt het drogen.

zwavelzuur
verkoolde
plantaardige
vezels

waswater

vuil
zand
stof

lompen

1

kunstwol
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Droog carboniseren: de lom
pen werden behandeld met
warm zoutzuurgas, verkregen
door zauten als AlCI3> MgCl2

of ZnCl2 met cokes te verhit
ten. Bij een temperatuur van
110 °C of hoger carboniseren
de plantaardige vezels. Na
afkoelen verwijderde men ze
door kloppen. Na het carbo
niseren werden de lompen
gewassen in water, eventueel
met soda om achtergebleven
zuur te neutraliseren. Na het
smouten met oliezuur en wa
ter (bevochtigd met een e
mulsie, zie het voorgaande

Afbee/ding 5: Produktie van kunstwo/ hoofdstuk) rafelde de kunst-
wolmolen of lompenscheur

machine de lompen uiteen tot een watachtige massa. Eventueel werd deze nog
geverfd (zie hiervoor het hoofdstuk over de textielveredeling). De kunstwol werd
geleverd aan strijkgaren- en afvalspinnerijen waar men de korte kunstwolvezels vaak
mengde met betere wolvezels. Met het toenemen van het gebruik van kunstvezels
nam ook het gehalte hiervan in lompen toe. Acetaatcellulose werd alvorens de
lompen te carboniseren weI verwijderd door het op te lossen in aceton.
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Potentiele verontreinigingen

Oliezuur, zuren (zwavelzuur, zoutzuur) en zouten (AlCI], MgCI:z, ZnCI0, verfstoffen
(indien geverfd werd).

Lokalisering

Rond 1850 kwamen er in Noord-Brabant 4 kunstwolfabrieken voor (Van Hooff,
gebaseerd op een Provinciaal Verslag): Gebrs. A. en A Asselberg en Ad van der
Hoeven, beiden in Bergen op Zoom, AJ. van Nouhuys in Ginneken (Breda) en AW.
de Bruine en J.e. Kiersch in Aarle-Rixtel. Deze laatste heeft bestaan van 1842 tot
1876, in 1855 ging de fabriek over in handen van Van Vlissingen en vanaf 1869 tot
1876 produceerde de fabriek onder de naam Schim van der Loeff & Cie.

In 1893 (Van Velthoven) bestonden de volgende kunstwolfabrieken: Wed. M. de
Beer in Ginneken c.a., A De Swert in Terheijden en D. Swagemakers (wolwascherij
en carboniseerderij) in Tilburg. In 1912 (Veiligheidswet) worden slechts twee
fabrieken in heel Nederland genoemd -beiden in Brabant- in Terheijden en Tilburg.

In 1920 (Noord-Brabantsch Nijverheid in woord en beeld) was er een fabriek in
Tilburg van l.A. Berghegge & Zonen. In 1950 (Bedrijfstelling) tenslotte waren er in
Noord-Brabant 8 kunstwolfabrieken met in totaal 266 werknemers.
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Katoenindustrie
sbi 22.2

In dit hoofdstuk wordt de produktie van de katoenen basisprodukten garens en
weefsels door spinnen en weven besproken. Voor de veredeling van katoen (bleken,
verven, bedrukken e.d.) wordt naar het hoofdstuk over de textielveredeling (sbi 22.41)
verwezen. In katoenspinnerijen en -weverijen vinden de volgende bewerkingen plaats:
schoonmaken van de katoen, kaarden, spinnen, spoelen, scheren, sterken en weven.

Tijdsperiode

Vanaf het einde van de achttiende en het begin van de negentiende eeuw werd
katoen steeds belangrijker als textiele grondstof en verdrong het linnen als zodanig.
Met name Helmond werd -naast Twente- een belangrijk centrum van de katoenindus
trie.

StotTen

grondstoffen
- balen ruwe katoen

hulpstoffen
- sterksel (aardappelmeel met zetmeeloplossende produkten, dun- en dikkokende

stijfsels, tarwestijfsel, dextrine uit aardappelmeel met als toevoegingen talk, olie of
glycerine, bederfwerende stoffen als zinkchloride, magnesiumchloride, tinchloride,
carbol, fenol, formaldehyde of salicylzuur en verzwarende stoffen als kaolien, later
ook zetmeelderivaten, carboxymethylcellulose en polyvinylalcohol)

produkten
- katoenen garens en weefsels

afvalstoffen
- stof en vezels
- resten sterksel in afvalwater
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Processen

De bewerkingen in een katoenspinnerij begonnen met het openen van de balen ruwe
katoen. Hierin zaten de vezels sterk op elkaar geperst. Met speciale machines werd
de katoen losgemaakt en gereinigd. Hierbij kwam veel stof, korte vezels en
plantaardig afval vrij. Eventueel werd de katoen van verschillende partijen gemengd
om een homogeen produkt te verkrijgen. Vervolgens werden de katoenvlokken
'geopend' en verder gereinigd. In een aantal bewerkingen waaronder kaarden en
kammen (aIleen voor langere katoenvezels) werd de katoen tot een gelijkmatige band
met parallelle vezels gevormd.

resten
starkpap

stef en
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afval
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Hierop volgde het spinnen,
eventueel gescheiden in voor
spinnen en fijnspinnen. Vaak
werden de gesponnen draden
nog getwijnd: twee of meer
draden werden in elkaar ge
draaid. De volgende bewer
kingen behoren tot de voor
bereidingen voor het weven.
De klossen garen uit de spin
nerij moesten overgespoeld
worden op zogenaamde
scheerklossen. Deze scheer
klossen werden vervolgens
weer gebruikt om de ketting
te scheren, dat wi! zeggen een
grote hoeveelheid draden
evenwijdig op een boom
(klos) wikkelen, welke bij het
weven de ketting levert. Ook
de inslag werd op speciale
klossen gespoeld.
Ter versteviging van de dra
den en vermindering van de
wrijving bij het weven werd

Afbee/ding 6: Spillnen en wevell vall katoen de ketting gesterkt. Hiervoor
werden zetmeelhoudende

middelen gebruikt zoals aardappelmeel en tarwestijfseI. Aan de sterkpap werden
stoffen toegevoegd ter verhoging van de soepelheid van de draden (talk, olie,
glycerine), om bederf te voorkomen (zink-, magnesium- of tinchloride, carbol, fenol,
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formaldehyde, salicylzuur) en ter verzwaring van de draden (kaolien). Van de
sterkpap werd geeist dat deze een grote kleef- en bindkracht bezat, sterk

. doordringend en verstevigend werkte, in opgedroogde toestand geheel doorzichtig,
krachtig en taai en bovendien gemakkelijk uitwasbaar was (bij de textielveredeling
werd de sterkpap weer uitgewassen). Na het sterken werd de katoen geweven. De
ruwe geweven katoenen stoffen zijn uitgangspunt voor de textielveredeling.

Potentiele verontreinigingen

De belangrijkste potentiele verontreiniging vormt de sterkpap vanwege de
verschillende genoemde toevoegingen (o.a. bederfwerende middelen). Het sterksel
kan op of in de bodem gekomen zijn via vloeivelden waarop het afvalwater geloosd
werd, via lekke bedrijfsrioleringen of via morsen tijdens het produktieproces en lozen
van restpartijen. Daarnaast is de katoenindustrie een sterk gemechaniseerde
bedrijfsgroep met grote machineparken. Hierdoor zijn verontreinigingen te
verwachten met brandstoffen (olie, kolen, eventueel eigen gasfabriek) of de verbran
dingsresten (kolenassen) en met smeerolien en ontvettende middelen die gebruikt zijn
voor onderhoud van de machines.

Lokalisering

Het aantal katoenspinnerijen en -weverijen in Noord-Brabant is zo groot geweest, dat
het niet doenlijk is deze alle bij naam te noemen. Voistaan wordt met het geven van
het aantal bedrijven uit enkele statistieken.

In 1816 (Brugmans 1956) waren er in Noord-Brabant 2 katoenengarenfabrieken (1
in Strijp en 1 in Oirschot) en 7 katoenspinnerijen in Tilburg. In 1819 (Brugmans
1956) waren er 2 katoengarenfabrieken, 48 katoenspinnerijen en 26 katoenstof
fenfabrieken. In 1893 (van Velthoven 1963) waren er 9 wollen-, linnen- en katoenen
stoffenfabrieken in Eindhoven, 4 wollen- en katoenen stoffenfabrieken in Geldrop, 4
katoen- en linnenweverijen te Goirle en 12 katoenfabrieken te Helmond.

In 1912 (Veiligheidswet) waren er 1 katoenweverijen (3 in Eindhoven en 9 in
Helmond). In 1929 (Adresboek) wordt 1 fabriek van katoenen goederen in Helmond
genoemd. In 1950 (Bedrijfstelling) waren er in noord-Brabant 2 katoenspinnerijen, en
35 katoen- en linnenweverijen.
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Textielblekerijen, -ververijen en
-drukkerijen, sbi 22.41

(inclusief overige textielveredeling)

Behalve het spinnen en het weven bestaat er nog een heel scala van bewerkingen,
waaraan textiele stoffen kunnen worden onderworpen. Het doe I van deze
bewerkingen is het uiterlijk van de stof te verfraaien. De belangrijkste bewerkingen
zijn het verven en het bedrukken. Alvorens hiertoe kan worden overgegaan dient het
textiel te worden geprepareerd; van deze voorbehandelingen is het bleken de
voornaarnste. Ook dient na het verven of bedrukken vaak nog een afwerking of
finishing plaats te vinden. In dit hoofdstuk worden deze drie onderdelen van de
textielveredeling afzonderlijk behandeld.

Bij de verschillende textielsoorten dient het veredelingsproces aan de eigen
schappen van de grondstof te worden aangepas1. Met name tussen de stoffen van
dierlijke herkomst, zoals wol en zijde, en die van plantaardige herkomst, zoals katoen
en linnen, bestaan grote verschillen bij het bleken, verven of bedrukken. Daarom is in
elk onderdeel van dit hoofdstuk een onderscheid gemaakt tussen de veredeling van
katoen en linnen, wol en zijde, en kunstzijde.

Tijdsperiode

De textielindustrie in Brabant is aloud. In Tilburg ontstaat al in de achttiende eeuw
de wolindustrie. De stad groeide later uit tot het wolcentrum van Nederland; deze
industrie is na de tweede wereldoorlog ten gronde gegaan. Een andere belangrijke
grondstof was linnen. Vanaf het einde van de achttiende en het begin van
negentiende eeuw verloor linnen veel terrein aan katoen, dat uitgroeide tot de
belangrijkste textiele grondstof. Met name Helmond werd -naast Twente- een
belangrijk centrum van de katoenindustrie. Andere plaatsen met een omvangrijke
textielindustrie waren Geldrop (woljlinnen) en Eindhoven (Iinnen/katoen). De zijde
industrie is -voorzover bekend met een uitzondering (51. Michielsgestel)- niet in
Brabant vertegenwoordigd gewees1. Vanaf het begin van deze eeuw begon men ook
kunstvezels, zoals viscose en acetaatzijde, voor textiele toepassingen te gebruiken. Na
de tweede wereldoorlog zijn hier nog de geheel synthetische vezels, zoals acryl en
nylon, aan toegevoegd.
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Stoffen

grondstoffen
- katoen, linnen, wol, zijde en kunstzijde
- verf- en drukstoffen (zie de procesbeschrijvingen)

hulpstoffen bij de voorbehandelingen
- zuur, enzymen (ontsterken van katoen en linnen)
- natronloog (afkoken van katoen en linnen)
- chloorkalk, natrium- of kaliumhypochloriet (NaCIO respectievelijk KCIO), natrium-

peroxyde (Na20~, waterstofperoxyde (H20 2), natriumperboraat (NaB03.H20 2),
natriumbisulfiet (Na2S03) en natriumhydrosulfiet (Na2S20 4) (bleken van katoen en
linnen)

- natriumthiosulfaat (Na2S203), natriumbisulfiet (Na2S03) (ontchloren)
- geconcentreerd natronloog (merceriseren)
- urine, zeep, zuren en enzymen (wassen en ontsterken van wol en zijde)
- zwaveligzuur (H2S03), hydrosulfietpreparaten, permanganaat, waterstof- en

natriumperoxyde en vetalcoholsulfonaten (bleken van wol en zijde)
- koningswater (HCl en HN03> bleken van zijde)
- volaarde (kIei), urine (ammoniak), zeep en soda (vollen)
- zeep, alkalien, tri- en perchlooretheen (ontvetten van kunstzijde)
- natriumhypochloriet (bleken van polyester, acetaat en viscose)
- natriumperoxyde en chloor (bleken van acetaat en viscose)
- natriumchloriet (NaCI02) en natriumnitraat (NaN03) met zout- of oxaalzuur

(bleken van aeryl)
- perazijnzuur (bleken van nylon)

hulpstoffen bij het verven
- zuren(azijnzuur, mierezuur, zwavelzuur, zoutzuur, benzoezuur, salicylzuur)

basen en alkalien (natronloog (NaOH), soda (Na2C03), potas (K2C03), natrium
chloride (NaCl), glauberzout (Na2S04.10 H20), natriumhydrosulfiet, natrium
perboraat, natriumperoxyde, natriumnitriet, natriumsulfide, natriumwaterstofsulfide,
natriumacetaat, natriumchloraat, natriumbichromaat)

- metaalzouten (koperzouten, chroomzouten (onder andere bichromaten), aluin
(dubbelzout van kalium- en aluminiumsulfaat), aluminiumzouten (zoals aluminium
acetaat of aluminiumsulfo-acetaat), tinzouten (onder andere tinchloride), ijzerzou
ten)

- organische verbindingen (formaldehyde, beta-naftol, fenol, diaminen, anilinezout,
orthofenylfenol, chloorbenzeen, alkylfenolen, acetylfenolen, kunstharsen, ranzige
olijfolie (tournante olie), gesulfateerde ricinusolie, tannine, urine, meekrap, zeme~

len).

hulpstoffen in de drukpap
- verdikkingsmiddelen (fijne klei (zoals chinaklei en pijpaarde), dierlijk eiwit (zoals

albumine en caseine), stijfsel, zetmeelderivaten (dextrine), meel, gelatine, lijm, gom
(onder andere traganth en Arabische gom), hars (zoals colofonium), terpentijn,
was)

- synthetische verdikkingsmiddelen (alkylcellulose, acetaat- en nitrocellulosen en
polyvinylharsen)
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overige hulpstoffen
- onder andere loodacetaat, loodnitraat,· kopersulfaat, ijzercyanide, terpentijnolie,

terpentine, 1,2,3-propaantriolmonoacetaat, di-ethyleenglycol, thio-di-ethyleenglycol,
p-amino-azo-benzeen, spermolie, methylcyclohexaan

hulpstoffen bij de appretuur
- verdikkingsmiddelen (aardappelmeel, zetmeelderivaten (dextrine), kunsthars

oplossingen)
- weekmakers (appretolie, glycerine, gesulfateerde vetachtige alcoholen, gemodifi

ceerde aminoharsen)
- vulmiddelen (zetmeel, chinaklei, kunstharsen)
- verzwarende stoffen (bitterzout, chloormagnesium, voor zijde tinzouten, fosfaten en

silikaten)
- waterafstotende stoffen (lijnolie, wassen, paraffinen, metaalhoudende vetzuurderi

vaten, rubberemulsies en kunstharsen, paraffine-emulsie)
- brandvertragende middelen (ammoniumzouten, metaaloxyden, chloor- en

broomverbindingen, PVC)
- afbraakremmende middelen (onder andere pesticiden)
- anti-zwellingsmiddelen voor wol (alifatische en aromatische di- en polyisocyanaten)
- motwerende middelen (naftaline, kamfer, benzeenderivaten, silicium- en

fluorverbindingen, alkali- en aluminiumzinkverbindingen, colloi'daal kiezelzuur en
wolfraamzuur)

- ontglanzingsmiddelen (onder andere fenol, terpentijn, zeep, bariumchloride)
- anti-schuifmiddelen voor kunstzijde (natuurlijke of synthetische hars, zeep, lijm)
- anti-kreukrniddelen (kunsthars, zinkzouten)

Processen

voorbehandeling (inclusief bleken) van katoen en linnen
Van oudsher bestond de voorbehandeling van katoenen weefsels uit het wassen in
stromend water en het bleken op de bleekvelden. Door de werking van ozon, die
onder invloed van ultraviolette straling in het zonlicht uit zuurstof wordt gevormd,
werden de kleurende bestanddelen in de stof geoxideerd, waardoor het weefsel een
witte kleur kreeg. Dit bleekproces was omslachtig, langdurig en vereiste een groot
grondoppervlak om aBe weefsel op te kunnen uitspreiden. Daarom werd al op het
einde van de achttiende eeuw in Engeland de natuurbleek vervangen door de cherni
sche bleek. Na 1830 yond deze methode ook in Nederland geleidelijk ingang. AIle
chemische bleekmiddelen hebben met elkaar gemeen, dat zij gemakkelijk zuurstof
afgeven, die door oxydatie ontkleurend werkt.

Voordat de stof kan worden gebleekt is het noodzakelijk om alle verontreinigingen
te verwijderen. Voor het verven en drukken is een egaal oppervlak een vereiste.
Pluisjes en andere oneffenheden worden op de zengmachine weggeschroeid. Daarna
voIgt het ontsterken. De garens zijn v66r het weven met een soort stijfsel verstevigd
om zodoende het weefproces te vereenvoudigen. Dit sterksel werd vroeger in een
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aangezuurd bad verwijderd; later is men hier enzymen aan toe gaan toevoegen, die de
stijfsels afbreken. Daarna voIgt het afkoken of kierkoken. De katoen bevat namelijk
nog allerlei natuurlijke verontreinigingen, zoals zaadresten, een waslaagje (cutine) en
eventueel olien en vetten; bij linnen dient vooral de pectine uit de vezels te worden
verwijderd. Het afkoken geschiedt onder druk in een afgesloten ketel met natronloog
(NaOH), gevolgd door grondig wassen.

De meest gebruikte bleekmiddelen voor katoen zijn chloorkalk (bleekpoeder
CaCI20) en bleekwater (een oplossing van NaCIO of KCIO in water). Daarnaast zijn
ook natriumperoxyde (Na20 2) en waterstofperoxyde (H20 2) toegepast; na 1950 zijn
hier nog verschillende andere natriumverbindingen aan toegevoegd, zoals
natriumperboraat, natriumoxyde, natriumbisulfiet en natriumhydrosulfiet. Bij bepaalde
procedes is het afkoken overbodig geworden. Na het bleken is het noodzakelijk om
alle chloorresten te verwijderen; hiervoor wordt de stof nagezuurd met natriumthio
sulfaat (Na2S20 3) of natriumbisulfiet. Hierna wordt de stof weer gewassen.

Voor het verven of bedrukken vindt vaak nog een andere bewerking plaats, het
zogenaamde merceriseren. Dit procede is in 1840 door John Mercer in Engeland
ontwikkeld. Onder invloed van een sterk loog (NaOH) krimpt de katoen. Als dit door
mechanische middelen wordt verhinderd, krijgt de katoen een blijvende wasechte
glans.

Het bleken van linnen is moeilijker dan van katoen, omdat het linnen aan de ene
kant meer verontreinigingen bevat, maar aan de andere kant minder goed tegen
chloor bestand is. Vroeger werd linnen gebleekt in een warme potas oplossing
(K2C03) en vervolgens met zure melk; daarna werd gespoeld en volgde de grasbleek.
In de vorige eeuw ging men over op de chemische bleek. Deze komt geheel overeen
met de katoenbleek, alleen zijn de concentraties chloorhoudende stoffen lager. Om
toch het gewenste bleekeffect te bereiken leidt men het linnen verschillende malen
door de chlooroplossing. Het nazuren vindt met dezelfde chemicalien plaats als bij
katoen.

voorbehandeling (inclusief bfeken) van wof en zijde
De wol werd vaak al voor het spinnen gewassen in warm water met rottende urine;
soms werd ook nog eerst geverfd. We beperken ons hier tot de bewerkingen, die na
het weven van bijvoorbeeld lakens werden uitgevoerd. Voor het bleken was het
noodzakelijk om de wol te ontdoen van de smoutolie en van de lijm. De smoutolie
werd aangebracht om het kaarden en het spinnen gemakkelijker te laten verlopen.
Het ontvetten deed men met behulp van zeep. Het verwijderen van de lijm gebeurde
in een zure oplossing; hieraan werden later, evenals bij het ontsterken van katoen,
enzymen toegevoegd.

Wol en ook zijde zijn niet bestand tegen de chloorbleek, omdat deze de vezels te
veel aantastte. De oudste bleekmethode voor wol was het zwavelen. In een afgesloten
ruimte werd de vochtige wol blootgesteld aan zwaveligzuur (H2S03). Dit ontstond
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door in de kamer zwavel te verbranden; het gevormde zwaveldioxyde vormde met het
water zwaveligzuur. Hierna werd de wol gespoeld en gedroogd. Later zijn ook
verschillende andere bleekmiddelen gebruikt, zoals hydrosulfietpreparaten,
permanganaat, waterstof- en natriumperoxyde; vaak voegt men hier nog vetalcoholsul
fonaten aan toe.

Daarna onderging de wol nog een aantal andere bewerkingen, zoals het noppen en
stoppen van de weefsels, waarbij oneffenheden werden verwijderd en gaten gestopt;
het voUen van de lakens, waardoor de wol enigszins verviltte; het ruwen en het
droogscheren, waarbij de vervilte, gladde wol weer een wat ruwer oppervlak kreeg,
dat vervolgens door de droogscheerder op een hoogte werd gebracht; tenslotte volgde
nog het persen om glans en de gladheid te verhogen. Behalve het voUen ging het
hierbij aileen om mechanische bewerkingen. Bij het vollen werden de vochtige lakens,
waaraan een vollersbrij van volaarde en urine werd toegevoegd, urenlang gestampt en
gekneed, zodat de wolvezels onderling vervlochten of verviltten. Als volaarde
gebruikte men een zeer fijne klei. De in de urine aanwezige ammoniak zorgde voor
een verzeping van aanwezige olien; later voegde men nog zeep en soda aan de urine
toe.

Het bleken van zijde is vrijwel identiek aan dat van wol. Yoor de bleek dient de
zijde weI ontvet te zijn; voor dit doel wordt de zijde in zeep gewassen. Ben aparte
bleekmethode voor zijde was de behandeling met koningswater, een mengsel van
zoutzuur en salpeterzuur.

voorbehandeling (inclusief bleken) van kunstzijde
De synthetische vezels vaUen uiteen in vezels op cellulosebasis, de kunstzijde zoals
viscose en acetaatzijde, en de geheel synthetische vezels, zoals polyamides (nylon),
polyesters, polyacrylaten, polyvinylen en polyurethanen. In veel gevallen hoeven de
kunstvezels niet gebleekt te worden; in het geval echter dat men de weefsels of vezels
met lichte, heldere tinten wil verven of bedrukken, wordt weI gebleekt. Ben belang
rijke voorbereiding op het bleken is het ontvetten. Hiervoor werd vooral zeep
gebruikt. Naast de zeep en andere alkalische vloeistoffen gebruikt men tegenwoordig
vooral tri- en perchlooretheen. Later heeft men v66r het spinnen ook stoffen
toegevoegd, die moeten voorkomen, dat er statische elektriciteit ontstaat; deze
hebben ook een versterkende en smerende werking; naast gelatine gaat het hierbij
om stoffen als polyvinylalcohol en kunstharsen op styreenbasis. Ook deze stoffen
worden door de oplosmiddelen verwijderd.

Yoor acetaatrayon en viscosezijde worden natriumhypochloriet, peroxyde en actief
chloor als bleekmiddel gebruikt. Bij de synthetische vezels is het gebruikte
bleekmiddel afhankelijk van de vezel. Zo wordt nylon met perazijnzuur, acryl met
natriumchloriet of een combinatie van natriumnitraat met een zuur, en polyester met
natriumhypochloriet gebleekt.
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VelVen en bedrukken
Bij het verven wordt een weefsel (of garens) geheel met een kleur geverfd; het verven
geschiedt meestal in een verfbad, waarin de kleurstoffen en andere stoffen zijn
opgelost. Bij het bedrukken van textiel wordt het weefsel plaatselijk met een of
meerdere kleuren bedekt. Hiervoor gebruikt men meestal een drukpap, waaraan
behalve de kleurstoffen ook verdikkingsmiddelen zijn toegevoegd. Afhankelijk van
grondstof, procede en kleurstoffen kunnen nog andere bewerkingen noodzakelijk zijn.

VelVen en bedrukken van katoen en /innen
Voor de komst van de synthetische kleurstoffen hadden ververs slechts de beschikking
over een beperkt scala aan natuurlijke kleurstoffen. Van plantaardige oorsprong
waren bijvoorbeeld indigo, meekrap, orseille en verschillende soorten verfhout, zoals
Fernambuk- of roodhout,Campeche- of blauwhout en quercitron (vooral voor geel);
cochenille was van dierlijke herkomst. Behalve de meekrap werden aIle kleurstoffen
in Nederland gelmporteerd.

De belangrijkste natuurlijke kleurstof was indigo. In de middeleeuwen werd in
Europa wede gebruikt om blauw te verven; wede bevat ook indigo, maar in veeI
geringere hoeveelheden dan de indigoplanten. Vanaf de zestiende en zeventiende
eeuw begon men in toenemende mate indigo uit Zuid-Oost Azie en later uit Amerika
te importeren, waardoor de wede werd verdrongen.

Indigo is niet oplosbaar in water. Daarom dient indigo eerst door middel van reductie
in een oplosbare vorm te worden omgezet, het zogenaamde indigowit. Dit reduc
tieproces is het zogenaamde verkuipen; indigo en verwante kleurstoffen, die later zijn
ontwikkeld, noemt men om die reden kuipkleurstoffen. Van oudsher waren er ver
schillende methoden om de kuip te bereiden. Bij de oudste methoden gebruikte men
gistende organische materialen, zoals meekrap, als reductiemiddel. Een andere moge
lijkheid is om minerale reductiemiddelen te gebruiken, zoals zwavelzure ijzeroxyde en
later vooral natriumhydrosulfiet. Om het indigowit op te lossen is een zwak alkalische
kuip noodzakelijk; vandaar de toevoeging van potas (K2C03), soda of natronloog. De
indigoblauwe kleur ontstaat door oxydatie van het indigowit in de lucht; hierhij wordt
tevens de kleurstof aan de vezels gebonden.

Naast indigo was meekrap de belangrijkste natuurlijke kleurstof. De wortels van de
meekrapplant bevatten een aantal kleurstoffen, waarvan alizarine en purpurine de
belangrijkste zijn. Meekrap werd al vanaf de late middeleeuwen o.a. in Zeeland, op
de Zuid-Hollandse eilanden, in Frankrijk en in de Levant (Klein-Azie) op grote
schaal verbouwd. Vanaf 1830 begon men in Frankrijk met de produktie van garancine
uit meekrap; garancine verkreeg men door verschillende ongewenste bestanddelen,
zoals plantevezels, met zwavelzuur uit de meekrapwortels te verwijderen. Na 1850
kwam ook in Nederland de produktie en de toepassing van garancine op gang. De
synthetische bereiding van alizarine, de belangrijkste kleurstof in meekrap en
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umsulfaat. Later is dit vervangen door aluminiumacetaat en -sulfoacetaat. Daarnaast
zijn vooral ijzer- en chroomzouten gebruikt.

Een speciaal procede om rood te verven was het turksroodverven. Op deze wijze
verkreeg men niet aIleen een bijzonder fraaie en gewilde helderrode kleur, maar het
turksrood was bovendien bijzonder kleurecht. De procedes om turksrood te verven
waren afkomstig uit Griekenland en vonden via Frankrijk een verspreiding over
geheel Europa. In Nederland kwam het turksroodverven vooral na 1835 op, waarbij
Helmond uitgroeide tot het centrum van de turksroodververij in Nederland met drie
grote ververijen.

Behalve het beitsen en het verven met meekrap was het voor het turksroodverven
noodzakelijk de katoen langdurig te behandelen met een ranzige (tournante) olijfolie,
gevolgd door een behandeling met looizuurhoudende stoffen en krijt. Na het verfbad
werd de kleur nog verlevendigd (geaviveerd) in een bad met zeep of oleine en een
weinig tinzout. In de loop van de negentiende eeuw vonden verschillende
vereenvoudigingen plaats in het turksroodverven. De belangrijkste was de vervanging
van olijfolie door gesulfateerde ricinusolie, die naar zijn belangrijkste toepassing
turksroodolie werd genoemd. De produktie van turksroodolie, die in het begin door
chemische fabrieken werd geleverd, yond na verloop van tijd in de ververijen en
drukkerijen zelf plaats; de belangrijkste grondstoffen waren ricinusolie en zwavelzuur.
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Na 1920 verdween het turksroodverven als specialiteit. (Voor een volledig overzicht
van aile chemicalien, die in de turksroodververij werden gebruikt, zie Verbong 1988.)

Door de kwaliteit van de kleuren van indigo en meekrap waren de blauwververij,
respectievelijk de roodververij verreweg het meest verspreid. Vrijwel elke grotere
plaats telde weI een of meer zelfstandige blauwververs; aangezien het roodverven
gecompliceerder was waren er weinig zelfstandige roodververs.

Ook in de meeste katoendrukkerijen was de blauwververij en eventueel de
roodververij het belangrijkste onderdeel. Om patronen in plaats van effen kleuren te
verkrijgen combineerde men het verven met het bedrukken van bepaalde substanties.
Er zijn hierbij twee belangrijke methoden te onderscheiden. De eerste is de
zogenaamde reserverings- of uitsparingsmethode. Door het doek met een bepaalde
reserve te bedrukken en het vervolgens in een indigokuip te dompelen en de reserve
weer te verwijderen kon men witte patronen op cen donkerblauwe achtergrond
verkrijgen. Dit staat bekend als blauwdruk. De reserve bestond bijvoorbeeld uit een
verdikkingsmiddel, zoals gom, en verder uit o.a. loodsuiker (loodacetaat), loodnitraat
en kopersulfaat. Er is een zeer grote verscheidenheid aan (combinaties van) stoffen
voor dit doel gebruikt. Een speciale toepassing is het gebruik van hars, zoals
colofonium, of mengsels van hars en was; deze reserve werd oorspronkelijk gebruikt
om imitatiebatiks voor Nederlands-Indie te produceren. Later is dit procede door de
Vlisco in Helmond verder ontwikkeld en toegepast voor de Afrikaanse markt. De
produktie van de zogenaamde 'waxprints' geschiedt door de katoen aan twee zijden
met een harsreserve te bedrukken en vervolgens met indigo te verven. In de harsre
serve zullen waarschijnlijk tegenwoordig ook kunstharsen worden toegepast.

Een variatie op deze methode verkreeg men door aan de reserve beitsmiddelen toe
te voegen. Bij het verven in een meekrapbad werden alleen de bedrukte delen
aangeverfd, waardoor er bijvoorbeeld rode patronen op een witte achtergrond
ontstond.

Een andere belangrijke methode was het etsen van bepaalde patronen op geverfde
doeken; door de rood- of blauwgeverfde doeken te bedrukken met een drukpap, die
bijvoorbeeld chloor bevatte, kon de kleur op die plaatsen worden verwijderd. De
witte plekken konden vervolgens weer met andere kleuren worden bedrukt.

Met de komst van de synthetische kleurstoffen werd het geleidelijk mogelijk om
steeds meer kleuren direct op te drukken; het belang van de ververij in de
katoendrukkerij nam daardoor af. De kleurstoffen (of componenten daarvan) konden
nu rechtstreeks aan de drukpap worden toegevoegd. Deze drukpap bevatte altijd een
verdikkingsmiddel. De belangrijkste toegepaste verdikkingsmiddelen zijn:
anorganische stoffen, zoals fijne kId (china-klei, pijpaarde), dwithoudende stoffen
(albumine), stijfsels en meel, lijm, gelatine en verschillende soorten gom.

De ontdekking van het mauvelne door Perkin in 1856 en de ontwikkeling van de
anilinekleurstoffen is tot 1870 min of meer aan Nederland voorbijgegaan. Rond die
tijd vonden echter het anilinezwart en vooral de synthetische alizarine snel een
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toepassing in de ververij en drukkerij. Daarna zijn er verschillende groepen nieuwe
kleurstoffen ontwikkeld. Hieronder vallen o.a. de azokleurstoffen, die vanaf de jaren
tachtig werden ontwikkeld. Men kan de kleurstoffen classificeren op grond van hun
chemische eigenschappen; zie hiervoor het hoofdstuk over de kleurstoffenindustrie
(sbi 29.3). De meest gebruikte indeling gaat echter uit van de wijze, waarop de
kleurstoffen worden aangebracht. Een overzicht van de kleurstofgroepen met hun
belangrijkste toepassingen voIgt aan het einde van deze paragraaf.

VelVen en bedrukken van wol en zijde
De ontwikkeling van het verven van wol en zijde komt in grote mate overeen met die
van het katoenverven. Voor de introductie van de synthetische kleurstoffen gebruikte
men dezelfde natuurlijke kleurstoffen. Een belangrijk verschil was dat de dierlijke
vezels, zoals wol en zijde, de kleurstoffen gemakkelijker opnamen dan de plantaardige
vezels zoals katoen. Hierdoor waren er minder extra bewerkingen nodig om de kleur
stoffen goed op de vezels te fixeren; de meeste procedes waren dan ook eenvoudiger.
Om dezelfde reden was het wolverven tot in het begin van de negentiende eeuw
verder ontwikkeld dan het katoenverven.

Met de opkomst van de Tilburgse wollenstoffenindustrie ontstond ook de wolverve
rij in Brabant. De belangrijkste kleurstof was indigo. De meest gebruikte kuipen
waren de gistingskuip, waarin naast indigo zemelen, meekrap en potas voorkwamen
en de urinekuip, waarin ammoniak en ammoniumcarbonaat (ontledingsprodukten van
urine) de belangrijkste bestanddelen waren. Mede door het toegenomen belang van
katoen als grondstof ontwikkelde de katoenververij zich sneller dan de wolververij.
De eerste anilinekleurstoffen werden echter voornamelijk op zijde toegepast. Deze
vluchtige en dure kleurstoffen waren vooral geschikt voor modieuze luxe-goederen.

Na de allereerste fase verschoof de aandacht echter vooral naar de ontwikkeling
van de toepassingen voor het verven en bedrukken van katoen. Geleidelijk vonden
een aantal synthetische kleurstoffen ook ingang in de wolververij. Een ander verschil
met katoen is dat het bedrukken van wollen weefsels nauwelijks voorkomt.

VelVen en bedrukken van kunstzijde
Met de opkomst van de kunstzijdevezels aan het begin van deze eeuw was het
noodzakelijk om nieuwe verfprocedes te ontwikkelen. Het verven en bedrukken van
viscose- en koperzijde komt overeen met dat van katoen of woI. Het verven van
acetaatzijde vereiste echter de ontwikkeling van speciale kleurstoffen en procedes.
Een apart probleem vormde het gebruik van kunstzijde in combinatie met andere
textiele stoffen. Bij de introductie van de geheel synthetische vezels na de tweede
wereldoorlog deden zich vergelijkbare problemen voor.
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Overzicht kleurstoffen
1. Directe of substantieve kleurstoffen
Deze kleurstoffen zijn in water oplosbaar en worden direct door de vezels
opgenomen. Aan het verfbad worden meestal zouten als natriumchloride (NaCl) of
natriumcarbonaat (Na2C03) toegevoegd; het verven vindt plaats bij een temperatuur
van 100°C. De lichtechtheid is zeer wisselend; om de licht- en wasechtheid te
verbeteren kunnen de weefsels worden nabehandeld met koper- of chroomzouten of
formaldehyde.

De directe kleurstoffen zijn voornamelijk di- en polyazokleurstoffen. De eerste
substantieve kleurstof was het Congorood (1884); een andere belangrijke kleurstof is
het Directzwart (1901). Directe kleurstoffen worden vooral toegepast bij het verven
en bedrukken van katoen, zijde en viscosezijde.

2. Basische kleurstoffen
Deze kleurstoffen bestaan uit organische basen, die een binding met de vezels
aangaan. Wol en zijde worden direct aangeverfd; bij het verven van katoen dient de
stof eerst met een looizuurhoudende stof, bijvoorbeeld tannine, te worden
geprepareerd. Om te voorkomen, dat de kleurstoffen in het verfbad in oplosbare
stoffen worden omgezet, voegt men azijnzuur toe.

De basische kleurstoffen geven heldere, levendige kleuren, die echter een slechte
lichtechtheid hebben. Het mauveYne van William Perkin (1856) behoort tot deze
groep. De basische kleurstoffen worden vooral toegepast op zijde, acetaatzijde en
acryl en in beperkte mate op katoen.

3. Zure kleurstoffen
Deze kleurstoffen worden aangebracht in een zure oplossing van azijnzuur, mierezuur
of zwavelzuur, die aan de kook wordt gebracht. Ze worden gefixeerd door toevoeging
van ammoniumsulfaat of Glauberzout (natriumsulfaat). De zure kleurstoffen zijn
azokleurstoffen, anthrachinoYde of trifenylmethaankleurstoffen. De echtheden zijn
meestal goed met uitzondering van de alkali-echtheid. Ze worden vooral gebruikt
voor het verven van wol, zijde en sommige volledig synthetische vezels, maar niet
voor het verven of bedrukken van katoen en halfsynthetische vezels.

4. Beitskleurstoffen
Deze kleurstoffen verven de vezels niet direct aan; het is noodzakelijk de stof eerst te
prepareren met een beitsmiddel. Het beitsmiddel hecht aan de vezels en vormt
vervolgens met de kleurstof een onoplosbare verflak. Als beitsmiddel worden metaal
zouten gebruikt, meestal chroornzouten. De echtheden zijn veelal uitstekend.

Alizarine (meekrap) behoort tot de beitskleurstoffen. Meekrap werd eeuwenlang
gebruikt voor het roodverven, als beitsmiddel werd hierbij aluin, een dubbelzout van
kalium- en aluminiumsulfaat, gebruikt. Beitskleurstoffen worden in beperkte mate
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voor het verven en bedrukken van katoen gebruikt. Ze vinden vooral toepassing in de
wolververij en bij het verven en bedrukken van enkele synthetische vezels.

5. Kuipkleurstoffen
De kuipkIeurstoffen zijn in water onoplosbare kleurstoffen. Door een reductiemiddel
kunnen ze worden omgezet in een oplosbare leukoverbinding. Als reductiemiddel
wordt vooral natriumhydrosulfiet gebruikt. Dit zogenaamde verkuipen dient plaats te
vinden in een alkalisch milieu; daarom voegt men natriumhydroxyde (NaOH) toe. Na
het verven ontstaat de kleur door oxydatie in de lucht of met behulp van een
oxydatiemiddel, natriumperboraat, natriumperoxyde of kaliumbichromaat.

De bekendste kuipkleurstof is indigo. Later zijn ook verschillende andere
kuipkleurstoffen ontdekt zoals indanthreen (1901). Belangrijk zijn ook de indigosolen
(1921); dit zijn zwaveIzure esters van de leukoverbindingen, die onder toevoeging van
natriumnitriet in water worden opgelost en daardoor gemakkelijker aan te brengen
zijn. KuipkIeurstoffen zijn indigoi"de of anthrachinoide kleurstoffen met een zeer grote
echtheid. Ze worden gebruikt bij het verven en bedrukken van katoen en het verven
van zijde. Bij wol wordt alleen indigo toegepast.

6. ZwaveIkIeurstoffen
Deze in water onoplosbare kleurstoffen worden door toevoeging van natriumsulfide of
natriumwaterstofsulfide in een oplosbare vorm omgezet. Tijdens het verven wordt aan
de oplossing nog soda en glauberzout (Na2S04.1O H20) of natriumchloride (NaCl)
toegevoegd. Na het verven voIgt een oxydatie in de lucht, met natriumperboraat of in
een zwaveIzuur/bichromaatbad. Zwavelkleurstoffen maakt men door allerlei organi
sche stoffen met zwavel te versmelten; de exacte samenstelling is vaak onbekend. De
belangrijkste zwavelkleurstoffen zijn zwaveIzwart en zwaveIbIauw, die vanaf omstreeks
1900 bekend zijn. De echtheden zijn met uitzondering van de chloorechtheid redelijk.
Deze kleurstoffen vinden vrijwel alleen bij het verven van katoen toepassing.

7. Ontwikkelingskleurstoffen (ijskleurstoffen)
Bij deze kleurstoffen ontstaat de kleurstof pas op de stof uit de samenstellende
componenten. De stof wordt direct geverfd met naftol, fenol of een diamine.
Afzonderlijk wordt een aminobase met zoutzuur en natriumnitriet gediazoteerd (een
diazoverbinding heeft een N-N-groep). Dit diazoteren dient bij Iage temperaturen
plaats te vinden en de ontstane verbinding dient koel te worden bewaard; hiervoor
wordt vaak ijs gebruikt. De stof wordt vervolgens door de diazo of ontwikkeioplossing
gehaaId; hierbij vindt een koppeling plaats tussen de diazoverbinding met naftol of
andere groep. Om te voorkomen dat het verfbad nog zoutzuur bevat voegt men
tijdens de koppeling natriumacetaat toe. Deze groep diazokleurstoffen is vanaf het
einde van de vorige eeuw belangrijk geworden. Belangrijk zijn pararood en Naphtol
AS (1912). De echtheden zijn bijzonder goed. Ontwikkelingskleurstoffen gebruikt men
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bij het verven en bedrukken van katoen, zijde en acetaatzijde. Er zijn ook oplosbare
diazokleurstoffen in de handel; de echtheid hiervan is echter veel minder.

8. Oxydatiekleurstoffen (anilinezwart)
De belangrijkste vertegenwoordiger van deze groep is het anilinezwart. Ook deze
kleurstof ontstaat op de vezel; er is echter geen chemische verwantschap met de
ontwikkelingskleurstoffen. De stof wordt gedrenkt in een oplossing van aniline en
loutzuur; hieraan voegt men natrium- of kaliumchloraat als oxydatiemiddel en verder
een koperzout of natriumbichromaat toe. Het oxydatieproces vindt plaats in een
vochtige, warme ruimte. Anilinezwart is al sinds 1863 bekend; het is het goedkoopste
zwart en bezit bovendien een goede echtheid. Het wordt aIleen voor katoen gebruikt.

9. Dispersiekleurstoffen
Deze groep kleurstoffen is speciaal voor het verven van acetaatzijde ontwikkeld. Deze
onoplosbare kleurstoffen worden door stoffen met een oppervlaktewerking loals zeep
gedispergeerd. Bij contact met de vezel zetten ze zich hier op af. Om het verven te
bespoedigen en voor de fixatie worden vaak nog verschillende organische stoffen
toegevoegd, o.a. ortho-fenylfenol, benzoezuur, salicylzuur, chloorbenzenen en
alkylfenolen. Bekende dispersiekleurstoffen zijn de Cellit-, Cellitecht- en Celliton
kleurstoffen.

10. Overige kleurstofgroepen
De belangrijkste groep is die van de reactieve kleurstoffen, waarbij een kleurstof met
een reactieve groep een covalente binding met de vezel aangaat. Deze recente
kleurstoffen (na 1957) zijn zeer echt en kennen veel toepassingen. De pigmentkleur
stoffen, waaronder de zeer oude ultramarijn en oker, zijn onoplosbaar en worden met
een bindmiddel (acetylcellulose, eventueel met kunsthars) op katoen gebruikt. Een
andere groep zijn de metaalcomplexe kleurstoffen, die in een zure oplossing meestal
op synthetische vezels worden aangebracht. De metalen zijn chroom, nikkel of cobalt;
chroom wordt het meest gebruikt, vandaar dat deze kleurstoffen ook als chroomkleur
stoffen bekend staan.

Afwerking of finishing
Na het verven en bedrukken ondergaat de textiel meestal nog enkele bewerkingen om
het uiterlijk te verfraaien of de eigenschappen te verbeteren. Men noemt dit meestal
het aanbrengen van een appret of appreteren. Het onderscheid met de voorbehande
ling en het verven en drukken is echter niet altijd duidelijk. Zo worden bijvoorbeeld
het afkoken, bleken en vollen van wol of het merceriseren van katoen vaak ook tot
de appretuur gerekend. In andere gevallen omvat de appretuur de gehele textiel
veredeling. Wij beperken ons hier tot de bewerkingen, die normaal na het verven of
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bedrukken plaatsvinden. De bewerkingen vallen uiteen in chemische en mechanische
bewerkingen, waarbij de nadruk in dit hoofdstuk op de chemische appretuur ligt.

Appreteren van katoen en linnen
Om katoenen en linnen weefsels glanzender en zachter te maken worden katoen
gekalanderd en linnen gemangeld of gebeetled. Bij het kalanderen wordt de vochtige
katoen door persrollen geleid. Het mangelen is een soort kneden, terwijl de
beetlemachine de stof klopt.

Behalve de mechanische appret brengt men meestal ook een chemisch appret aan
om de stof steviger en voller te maken. De grondstof is meestal een verdikkingsmid
del, zoals aardappelmeel, zetmeelderivaten (dextrine) of een kunstharsoplossing.
Hierdoor wordt de stof steviger of stijver. Om de stof soepel te houden voegt men
weekmakers toe, zoals appretolie, glycerine en -meer recent- gesulfateerde vetachtige
alcoholen of gemodificeerde aminoharsen. Om de porien op te vullen en zodoende de
stof voller te maken gebruikt men vulmiddelen, zoals zetmeel, chinaklei en
kunstharsen. Om de stof te verzwaren voegt men bijvoorbeeld bitterzout of
chloormagnesium toe. Het krimpvrij maken doet men meestal met mechanische
middelen.

Naast deze meer algemene bewerkingen kan het afhankelijk van de toepassing
noodzakelijk zijn om extra apprets aan te brengen. Om de stof waterafstotend te
maken kan men impregneren met lijnolie, wassen, paraffinen, metaalhoudende
vetzuurderivaten, rubberemulsies (dienen gevulcaniseerd te worden) of kunstharsen.
Brandvertragende middelen omvatten o.a. een groot aantal ammoniumzouten,
metaaloxyden, chloor- en broomverbindingen en PVc. Daarnaast kunnen er nog
afbraakremmende middelen (o.a. pesticiden) en stoffen, die antistatisch of vuilafsto
tend maken, worden aangebracht.

Appreteren van wol en zijde
De meeste appretuurbewerkingen bij wol zijn mechanische bewerkingen, zoals
bijvoorbeeld het scheren en persen (zie voorbehandeling). Een belangrijke bewerking
is verder het decatiseren met als doel de vorm vast te houden, de glans te fixeren en
de wol vrijwel krimpvrij te maken. Ook het decatiseren is een mechanische
bewerking.

Wol maakt men waterafstotend met paraffine-emulsies. Voor het tegengaan van
het zwellen van wol kan men alifatische en aromatische di- en polyisocyanaten
gebruiken. Een belangrijk probleem bij wol is de aantasting door motten.
Oorspronkelijk probeerde men de motten door stoom te doden; daarnaast voegde
men middelen als naftaline en kamfer toe. Betere resultaten leverde verschillende
benzeenderivaten. Door IG-Farben is in de periode tussen de twee wereldoorlogen
het middel Eulan (merknaam) op de markt gebracht. Het motwerend maken wordt
sindsdien ook vaak het eulaniseren genoemd. Eulan is een mengsel van verschillende
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stoffen; genoemd worden o.a. silicium- en fluorverbindingen, alkali- en aluminium
zinkverbindingen, colloYdaal kiezelzuur en wolfraamzuur.

Bij zijde speelt naast mechanische bewerkingen, zoals het moireren en gaufreren,
vooral het verzwaren van de zijde een rol. Het meest toegepast wordt het
'Pinkprocede', waarin tinzouten, fosfaten en silikaten worden gebruikt.

Appreteren van kunstzijde
Een belangrijke nabehandeling bij kunstzijde is het matteren of ontglanzen.
Acetaatzijde wordt ontglansd met behulp van fenol of terpentijn in hete zeepbaden.
Bij viscose- en koperzijde brengt men pigmenten aan, bijvoorbeeld bariumchloride in
een verdunde zwavelzuuroplossing. Een andere bewerking is het schuifvast maken.
Hiervoor gebruikt men natuurlijke hars of kunsthars en verder zeep en lijm.
Belangrijk is ook het kreukvrij maken. Hiervoor neemt men meestal kunsthars op
basis van ureum en formaldehyde met zinkzouten als katalysator voor het ontstaan
van de hars op de vezel.

Potentiele verontreinigingen

Bij de textielveredeling wordt een zeer groot aantal verschillende chemische stoffen
gebruikt. De belangrijkste groep wordt gevormd door de kleurstoffen; deze groep
omvat al enkele duizenden stoffen. Daarnaast is er nog een grote verscheidenheid aan
hulpstoffen, bleekmiddelen, appretuurmiddelen e.d., die in de textielveredeling een
toepassing vinden. Een hoofdstuk in het rapport van de Grontmij (1985) geeft de
volgende mogelijkheden, waarbij potentieel verontreinigende stoffen in de bodem
terecht kunnen komen. We beperken ons hier tot de stoffen, die specifiek zijn voor
de textielveredeling.

1. Lekkages en het morsen van grondstoffen. Het gaat hierbij vooral om sterke basen
en zuren, de gebruikte kleurstoffen en daarvoor benodigde hulpstoffen en de
toegepaste appretuurmiddelen. Ook de organische oplosmiddelen, die voor het
ontvetten van kunstvezels worden gebruikt, zijn voor bodemverontreiniging van
belang. Deze bronnen van verontreiniging zullen vooral bij de opslag en het transport
van deze stoffen zijn opgetreden.

2. Lekkages en het morsen van vloeistoffen tijdens het produktieproces. Vooral bij de
verfbaden in de ververij en bij de machines in de drukkerij kunnen verontreinigingen
zijn opgetreden, indien de vloer niet vloeistofdicht is geweest.

3. Lekkages en het lozen van afvalwater. Dit is waarschijnlijk de belangrijkste bron
van bodemverontreinigingen. Van oudsher werden alle resten van verfbaden en alle
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andere vloeibare afvalstromen op het oppervlaktewater of via de rioolleidingen
geloosd; het ging (en gaat) hierbij om aanzienlijke hoeveelheden. Door bezinkingen
en lekkages in de rioolleidingen kan een verontreiniging van de bodem zijn
opgetreden.

4. Het dumpen van afvalstoffen op het terrein. De mogelijkheid bestaat, dat er -zeker
in het verleden- afvalstoffen of slib, dat bij de bezinking van het afvalwater ontstaat,
op het fabrieksterrein zijn gedumpt. Daarnaast kunnen nog verontreinigingen optre
den door brandstoffen, smeer- en ontvettingsmiddelen.

Gezien de aard van de processen en de gang van zaken bij de procesvoering (met
name in het verleden) is de kans groot dat (voormalige) fabrieksterreinen plaatselijk
zijn verontreinigd. Ook geldt dat binnen de textielindustrie vooral de veredelingsac
tiviteiten potentieel bodemverontreinigend zijn (geweest). Het is daarom noodzakelijk
om voor elke lokatie uit te zoeken, waar en welke veredelingsactiveiten hebben
plaatsgevonden.

Lokalisering

Bij de lokalisering van bedrijven, die hebben gebleekt, geverfd of gedrukt, doet zich
het probleem voor dat deze bewerkingen vaak slechts een onderdeel van de
bedrijfsactiviteiten uitmaakten. Verschillende spinnerijen en weverijen zijn er in de
loop van de tijd toe overgegaan om zelf hun produkten te veredelen; het is in deze
gevallen vaak moeilijk te achterhalen, wanneer deze bedrijven hiertoe zijn overgegaan
en op welke schaal deze activiteiten plaatsvonden. Daarnaast zijn er verschillende
zelfstandige veredelingsbedrijven ontstaan; deze zijn beter te achterhalen.

Een aparte groep vormen de blauwververs, die zelfstandig of met de steun van een
enkele knecht hun beroep uitoefenden. Elke grotere plaats kende weI een of
meerdere van dergelijk ambachtslieden. In het volgende overzicht worden de
veredelingsactiviteiten -voor zover bekend- per plaats genoemd; het overzicht is nog
verre van volledig. Van de belangrijkste bedrijven worden meer bijzonderheden
gegeven (de jaartallen zonder nadere aanduiding geven aan, dat het betreffende
bedrijf in elk geval in dat jaar of in die periode als ververij en dergelijke actief is
geweest).

Aalst
Eind vorige eeuw was in Aalst de wasserij en blekerij Hezemans & Co gevestigd.
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Aarle-Rixtel
Tussen 1877 en het begin van deze eeuw waren er verschillende blauwververs en
fabrieken met een ververij. In 1877 was H.P. Verspeek begonnen als blauwverver; in
1884 waren er twee blauwververs met 8 knechten. In 1881 was de Helmondse
blauwverver F. Festen op Karelstein een fabriek begonnen; deze werd in 1887 door P.
de Wit overgenomen. Bij het faillissement in 1900 vertrok De Wit weer naar
Helmond. In dezelfde periode had ook H. Strijbosch & Zoonen een ververij.

Beek en Donk
In 1912 wordt voor Beek en Donk een textielblekerij vermeld, waar tussen de 50 en
de 100 arbeiders werkten.

Boxmeer
Rond het midden van de vorige eeuw was in Boxmeer een middelgrote katoen
drukkerij gevestigd.

Boxtel
H. Princen had rond de eeuwwisseling in Boxtel een kleine katoendrukkerij en
katoenververij, die tot 1905 veel voor Besouw (Ooirle) verfde.

Breda
In Teteringen waren in de jaren negentig van de vorige eeuw o.a. gevestigd de
linnenblekerij M. Van Alphen en de stoffenververij F.Th. Herzogenrath.

Eindhoven (Stratum, Woensel, Oestel, Strijp en Tongelre)
In 1819 waren er in Eindhoven twee blauwdrukkerijen. Omstreeks de eeuwwisseling
had H. Herzogenrath een stoffenververij. In 1912 waren er respectievelijk in
Eindhoven, Stratum en Woensel drie kleine textielververijen en nog een kalanderin
richting in Eindhoven. Daarnaast hebben verschillende textielfabrieken ook geverfd;
in 1912 waren er in elk geval drie grote weverijen, die ook veredelingsactiviteiten
uitvoerden.

Bij naam bekend zijn: EJ.F. Van Dissel & Zonen (onder andere linnenblekerij,
1871-1971), Ign. de Haes (weverij, twernerij en ververij, 1920), Firma J. De Heer (tex
tielfabriek, 1882-1932; bezat al in 1881 een vergunning voor oprichting van een verve
rij), W. Holleman (onder andere blauwververij, 1802-1855), Robert von der Nahmer
(wollenstoffenververij, 1866-1925; in 1903 werd de ververij vernieuwd) J.A. Schellens
(stoffenververij, 1882-1887), Schellens & Marto (trijpfabricage, vanaf 1887; in 1897
nieuwe stoomververij), Gebr. Schroder (laken en buckskinfabriek, 1875-1891, onder
andere ververij) en Fa. Van der Velden (textielfabriek 1834-1888; bezat ook een
ververij).
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Geldrop
Voor zover bekend zijn er in Geldrop geen afzonderlijke veredelingsbedrijven
geweest. WeI hebben verschillende linnen- en wollenstoffenbedrijven een ververij
gehad. De textielindustrie is in de jaren zestig en zeventig geheel verdwenen. Bij
naam bekend zijn: Vissers en Eycken (linnenfabriek, 1863-1933; in 1906 ververij), H.
Eycken en Zonen, (wollenstoffenfabriek vanaf 1897; ververij zowel van losse wol als
van weefsels) en A. van den Heuvel en Zoon, (wollenstoffenfabriek vanaf omstreeks
1815; waarschijnlijk vanaf begin ververij; 1923 bouw nieuwe ververij).

Gernert
Rond 1850 waren er in Gernert verschillende blauwververs gevestigd: P. Corstens, J.
Diddens (1853-1858), P.A. Festen (1853- 1864) en J. Festen (vanaf 1840). Ook in de
twee grootste textielbedrijven in Gernert werd geverfd. Dit was de firma Van de
Acker, die in 1846 begonnen was met een ververij; dit bedrijf is tot 1893 actief
geweest. Verder de Gebr. Princen, waar vanaf 1848 tot het verdwijnen van het bedrijf
tijdens de eerste wereldoorlog is geverfd.
In 1912 waren er in Gernert twee blauwververijen met elk ongeveer 10 arbeiders.

Goirle
In de katoen- en linnenfabriek van H. van Puyenbroek werden rond de eeuwwisseling
ook allerlei appretuurbehandelingen uitgevoerd. Daarnaast bezat C. van Puyenbroek
een blauwververij. De oude linnenweverij Van Besouw (uit 1839) breidde in 1905 uit
met een textielververij; daarvoor had men alles bij Princen in Boxtel laten verven. In
1912 worden voor Goirle twee blauwververijen vermeld, die samen ongeveer 40
werknemers in dienst hadden.

Grave
In het midden van de vorige eeuw was in Grave een middelgrote katoendrukkerij
gevestigd; dit was waarschijnlijk een blauwdrukkerij. In de jaren negentig bestond in
Grave de firma J. Unsen de Oude en Zn, een blauwververij.

Helmond
Helmond groeide in de negentiende eeuw uit tot het belangrijkste centrum van de
katoenindustrie buiten Twente. De belangrijkste activiteit was de bontweverij. We
kunnen er van uitgaan dat vrijwel alle grotere textielbedrijven in Helmond ook de
beschikking over een ververij hebben gehad. Het verven van de katoenen garens en
weefsels was rond 1820 al algemeen verspreid in Helmond. Een overzicht noemt de
volgende bedrijven, die de beschikking hadden over verfbakken of verfketels: Wed. A.
Bots en Zonen, Raymakers en Ramaer, W. Prinzen, Wesselman, Bogaers en Sanders,
H. Rooyakkers en Zonen, J.W. Sutorius, Gebr. Diddens, Van AerIe, van Brussel en
Swinkels en H,J. Raymakers.
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De katoenververij en -drukkerij van Sutorius werd in 1842 omgezet in een vennoot
schap met P.F. Van Vlissingen uit Amsterdam; diens zoon zette in 1846 het bedrijf
alleen voort onder de naam P.F. Van Vlissingen & Co. Dit bedrijf groeide uit tot de
grootste katoendrukkerij van Nederland; op het hoogtepunt werkten er enkele duizen
den arbeiders. AIle appreteerbewerkingen (en ook een zeer groot aantal verschillende
druk- en verfprocedes) zijn in het bedrijf uitgevoerd. Het bedrijf, dat onder de naam
Vlisco b.v. nog steeds bestaat, is vrijwel volledig op de Afrikaanse markt gericht. De
produkten vallen ruwweg in twee groepen uiteen: de bekende waxprints, waarbij het
bedrukken met een harsreserve een belangrijke bewerking is, en de Javaprints.

Daarnaast is Helmond lange tijd het centrum van de turksroodververij in
Nederland geweest. Deze uitermate gespecialiseerde verftechniek werd voor het eerst
toegepast door G.W. Kaulen. In 1849 richtte Kaulen met l.A. Carp Kaulen & Co op.
Dit bedrijf was tot 1884 min of meer zelfstandig en heeft daarna als min of meer
zelfstandig onderdeel van de firma Raymakers tot in de jaren twintig van deze eeuw
bestaan. J.A. Carp begon in 1859 een eigen turksroodververij, l.A. Carp & Co.
Tijdens de eerste wereldoorlog begon men om te schakelen op naaigarens en in 1927
werd de roodververij opgedoekt. Het bedrijf heeft tot in de jaren zestig bestaan. De
derde roodververij werd in 1861 als appreteerderij begonnen door W. Swinkels. In
1870 begon men met de roodververij; behalve de roodververij was ook het verven met
andere kleuren en de appreteerderij belangrijk. Swinkels was de grootste van de drie
bedrijven met gemiddeld tussen de 50 en de 100 werknemers. Het bedrijf is
omstreeks 1935 opgedoekt. Ook de firma Festen & Van Asten heeft in het begin van
de jaren zeventig in de vorige eeuw enkele jaren turksroodgeverfd. Dit bedrijf, dat
later werd omgezet in Diddens & Van Asten, handhaafde weI zijn ververij.

In 1912 waren er in Helmond 9 weverijen, die ook de beschikking hadden over een
ververij, blekerij of appreteerderij. Hieronder waren in elk geval -naast Diddens &
Van Asten- Ramaer, Raymakers, Bogaers, Sanders & Swane, Terwindt, Arntz &
Holtus, Prinzen & Van Glabbeek en P. de Wit en Zoon. Sanders & Swane en
Bogaers & Zoon verdwenen spoedig daarna. Vit de firma P. de Wit en Zoon kwam
in 1925 de HTM (later Hatema) voort. In de jaren zestig en zeventig zijn de meeste
bedrijven verdwenen.

St. Michielsgestel
Omstreeks 1840 begon H. Berail de ,Maatschappij voor de invoering van de
Zijdeteelt in Brabant'. Waarschijnlijk werd alleen gesponnen en geweven, terwijl het
verven werd uitbesteed aan Helmondse fabrikanten. In dezelfde tijd was er ook een
blauwverver.
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Mierlo
De Helmondse fabrikant Van Glabbeek begon in 1834 een garenblekerij in Mierlo.
Dit bedrijf is onder wisselende leiding tot 1877 voortgezet. Rond 1850 heeft men ook
(turks)roodgeverfd.

Oss
In 1843 was er een blauwververij in Oss. In 1866 begon D. Van den Bergh een
wattenfabriek; in 1916 begon men met de tapijtweverij. Later is Bergoss een
onderdeel geworden van de Belgische tapijtfabriek Desseau (Desso), die ook in Oss
een vestiging had.

Tilburg
Toen de lakennijverheid in Tilburg in de achttiende eeuw in belang toenam, kwamen
er ook verschillende lakenververijen. Als lakenververs in deze periode zijn onder
andere bekend: J.A. van Spaendonck, J.F. Suys, J. Verbunt en c.F. Verbunt. In de
Franse periode hield onder andere de firma Pollet & Co zich bezig met de wolver
verij. De belangrijkste ververij in de negentiende eeuw was het bedrijf van J.
Franckenhoff, dat al van v66r 1816 dateerde. Dit bedrijf breidde onder andere in
1866 en 1870 aanzienlijk uit en heeft tot omstreeks 1880 bestaan.

Omstreeks 1850 worden F. Jellinghaus en Adr. Janssen & Zn genoemd als laken
en wolververs, terwijl N. Pessers, A van der Hout, J. van Spaendonck, J. Bruggema en
H. Busch de blauwververij beoefenden. Ook Caspar Houben bezat in deze tijd een
wollenstoffenververij; dit bedrijf werd later door twee zonen van C. Houben onder de
naam C. & J. Houben voortgezet en heeft zeker tot na 1910 bestaan.

In deze eeuw zijn er twee grote ververijen in Tilburg geweest. Het eerste bedrijf is
in 1890 door J.F.M. Janssen opgericht. Samen met zijn compagnon Bierens groeide
het bedrijf Janssen en Bierens uit tot een grote ververij. Het bedrijf werd v66r 1920
omgezet in de stoomververij en chemische wasserij 'De Regenboog'. In 1934 yond er
een uitbreiding met een indanthreenververij plaats; toen het bedrijf in handen kwam
van Palthe, werden aIle activiteiten buiten de ververij en appreteerderij afgestoten.
Het bedrijf is pas zeer recent opgeheven.

Het andere bedrijf ontstond uit een samenwerking van verschillende Tilburgse
Textielfabrikanten. In 1918 werd in de bestaande ververij van Gerard van Spaendonck
de 'Cooperatieve Ververijen van Tilburgsche Fabrikanten van Wollenstoffen' opge
richt. Deze grote ververij werd in 1966 omgedoopt in 'De Koningshoeve' en heeft
bestaan tot 1978. In de jaren zestig en zeventig is de overgrote meerderheid van de
Tilburgse textielbedrijven verdwenen.

Van de overige bedrijven kunnen genoemd worden: J.B. de Beer Jr (wollenstoffen
ververij 1890), GJ. Bogaers & Zn (lakenfabriek en appretuur, 1890-1920), Vincent
Bogaers (wol- en wollenstoffenververij 1901-1909), 'Broekhoven' (twernerij en
ververij; in 1913 door J. Wouters opgericht; in 1977 gesloten), Couwenberg & Co
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(wollenstoffenververij 1900), Gebr. Diepen (lakenfabriek; begonnen in 1808; ververij
in 1835; in 1913 nieuw gebouw ververij; minstens tot 1933), Van Dooren en Dams
(wollenstoffenfabriek in 1783 opgericht; in elk geval vanaf 1890 ook ververij; in 1972
opgeheven), E.Elias (lakenfabriek, ook ververij en appretuur; opgericht in 1854; 1895
aanzienlijke uitbreiding; 1974 definitief gesloten, H. Eras en Zn (wolwasserij, vollerij
en ververij; opgericht in 1854; 1884 uitbreiding met aparte ververij; heeft tot 1957
gewerkt), J. Franken Fz (wollenstoffenververij 1878- 1910), A. Franken van Brunschot
(wollenstoffenververij 1881-1900), L.H. Gooren (ververij 1900-1910), Van Gorp de
Wijs (spinnerij, weverij, ververij, 1920), A. Heimig (wollenstoffenververij 1881), J.M.
Hendrikx (ververij, omstreeks 1900), W. Hooseman (kunstwolfabriek in 1919; vanaf
1923 ook twernerij en ververij, E. Janssen Az. (twijnderij, spoelerij en ververij, in 1910
gestart), Morbotter & Co (wollenstoffenververij 1893), C. Oprince (ververij 1901),
H.M. Roosendaal (wollenstoffenververij 1881-1900), V. Van Spaendonck (wollenstof
fenververij 1880-1918), Tilvotex (wolwasserij en garenververij, 1949-1975) en H.J.
Thijs (verver 1900-1910).
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Pelsbereiderijen, bontfabrieken
en bontwerkerijen, sbi 23.4

(inclusief fabrieken van vilten hoeden)

De grondstof voor de pelsbereiderijen bestaat uit verse of gedroogde huiden. Deze
dienen zodanig geconserveerd (gelooid) te worden dat het haar er niet onder lijdt. Na
het looien wordt het bont meestal geverfd en geschoren en eventueel geropt (de
lange stugge haren worden uitgetrokken zodat het zachte wolhaar overblijft) en is dan
geschikt voor verwerking door de bontwerker.
Deze voert bewerkingen uit als verscharen, sorteren, naaien, uitlaten, inlaten, opspan
nen, louteren van het bont en tenslotte in elkaar zetten van het kledingstuk.
In dit hoofdstuk wordt bovendien de fabricage van vilten hoeden van haze- en
konijnehaar besproken. Door het gebruik van dierenvellen vertoont deze activiteit
gelijkenis met de bontverwerking. In de negentiende eeuw kwamen er een groot
aantal hoedenfabrieken in Noord-Brabant voor.

Tijdsperiode

De oudste opgave van pelsbereiderijen en bontwerkerijen in Noord-Brabant geeft de
Bedrijfstelling 1950 van het CBS. Verwacht wordt echter dat de bedrijfsgroep al veel
langer aanwezig is. Zo blijkt uit het overzicht van Kurstjens (1987) dat gedurende de
hele 20e eeuw Brabanders in bontwerkerijen en pelsbereiderijen werkzaam zijn
geweest. De hoedenfabrieken waren begin 19c eeuw bijzonder talrijk in Noord-Bra
bant en kwamen in ieder geval in 1950 nog voor.

StotTen

grondstoffen
- verse of gedroogde huiden (voor hoeden speciaal van konijnen en hazen)

hulpstoffen voor bont
- levertraan

aluin
keukenzout
glpS
houtzaagsel
wasbenzine of ander vet-oplossend middel
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- ammonia
- soda
- natronloog
- kalk
- verfhout (blauw-, geel- of roodhout, kurkumawortel)
- oxydatieverven (anilinederivaten)
- eulan (larvendodende chemicalien voor opslag van bont)

hulpstoffen voor vilten hoeden
- salpeterzuurkwik (oplossing van kwik in salpeterzuur: kwiknitraat)
- arseenverbindingen
- zwavelzuur
- brandspiritus
- schellak
- borax
- kleurstof
- lijm
- zinksulfaat, kopersulfaat, dubbel chroomzure potas en ijzerzouten

produkten
- bont en kledingstukken van bont
- vilten hoeden

afvalstoffen
- stukjes bont
- onthaarde reepjes huid (hoedenfabricage)
- afgewerkt looibad
- verontreinigd houtzaagsel of gips
- resten beitsmiddel, verven en kleurstoffen

Processen

Pelsbereiderijen, bontfabrieken en bontwerkerijen
De huiden werden ofwel gedroogd aangevoerd uit het land van herkomst ofwel vers,
indien sprake is van eigen kweek van dieren. Bij de opslag van gedroogde huiden
werd gekoeld of gebruik gemaakt van 'eulan' (het zogenaamde eulaniseren). Eulan
was een merknaam voor tal van chemicalien waarmee larven van motten e.d.
bestreden werden. Bestanddelen waren onder andere kiezelfluornatrium gemengd met
andere zouten, lagere organische zuren en ook natmakers als oliezure natron,
turksroodolie, andere gesulfoneerde olien en organische fluorverbindingen, en ook
verbindingen van zware metalen.

De gedroogde huiden werden geweekt in water waarna de resten vlees en vet
afgeschraapt werden. Vervolgens werden de huiden gebcitst (gelooid). Het looien
dient zodanig te gebeuren dat de haren niet beschadigd worden. Daarom werden de
huiden gelooid volgens de witlooimethode of de zeemleerlooing.



Pelsbereiderijen, bontj'abrieken en bonfWerkerijen 87

Bij de witleerlooiing werd de haarzijde van de pels met vet (meestal levertraan)
ingesmeerd ter bescherming tegen de beitsvloeistoffen, de vleeskant werd met aluin
en keukenzout of een oplossing daarvan ingewreven. Ook werden de yellen weI met
zemelen en meel ingewreven en in een vat gedurende acht tot twaalf dagen
blootgesteld aan de inwerking van een keukenzoutoplossing. De zeemleerlooing yond
plaats door de yellen met traan te kneden en ze vervolgens in een verwarmde ruimte
op elkaar te leggen waardoor chemische ornzettingen plaats vonden.

De pelzen werden vervolgens ontvet door ze te schudden in tonnen met
houtzaagsel of gips, en tot slot volgde een behandeling met zware ijzeren kogels om
ze soepel te maken. Eventueel werd het bont nu geropt: de lange stugge haren
werden uitgetrokken zodat het zachte wolhaar overbleef.

Het meeste bont werd geverfd. Alvorens te kunnen verven moest het bont eerst
geloogd (gebeitst) worden met ammonia, soda, natronloog of kalk. Men gebruikte
verfhout (blauw-, geel- of roodhout, kurkumawortel) en later anilineverven (onder
andere ursol, nakoverven). Men verfde aIleen de haren door de kleurstof met een
penseel of borstel op te brengen, of de gehele huid door onderdompeling in een
verfbad. Na het verven volgde drogen, uitkloppen en weer beitsen en drogen.
Bepaalde bontsoorten werden ook wel geschoren. Het bont was dan gereed voor
bewerking door de bontwerker.

Deze bewerkingen vertonen overeenkomst met die van de kledingindustrie (confec
tie). De bontwerker begon met het 'verscharen' van de vellen, dat is het repareren
van beschadigingen en kale plekjes. Vervolgens werden de yellen gesorteerd op
grootte, kleur, haarlengte, haardichtheid, glans en leerdikte. Dan volgde het aaneen
naaien van de verschillende Yellen, waarbij de yellen indien nodig langer gemaakt
werden (het bom werd 'uitgelaten') of juist korter gemaakt werden ('ingelaten').

De lap bont was nu nog zeer onregelmatig en het leer bobbelig. Daarom werd het
nat gemaakt en opgespannen waardoor na droging de rek uit het leer verdwenen was.
Tevens was het leer stijf geworden. Om het weer soepel te maken werd het bont in
een louterton met harsvrij beukezaagsel of gemalen notedoppen en eventueel zand
langdurig gerold. Hierdoor werden tevens vuilresten verwijderd, indien nodig werd
wasbenzine of een ander vetoplossend middel toegevoegd om vetresten te
verwijderen. Door kloppen werd het zaagsel weer uit het bont verwijderd.
Nu werden de verschillende delen van het kledingstuk op het bont afgetekend en
uitgesneden. Ten slotte werd alles in elkaar genaaid en werd het kledingstuk gevoerd
en eventueel gewatteerd.

Vilten hoedenfabrieken
Belangrijkste grondstof voor de vilten hoedenfabricage vormden haze- en konijnehui
den. De yellen werden ontvleesd met behulp van arseenverbindingen. Vervolgens
werden ze met een oplossing van kwiknitraat ('salpeterzuurkwik') geborsteld en liet
men ze enkele uren in een kuip en dan een maand op grote stapels liggen.
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Gedurende die tijd werkte het kwiknitraat zo in op de haren dat de randen van de
schubbetjes naar buiten gingen staan en inscheurden, wat later het vervilten
bevorderde, tevens namen de haren kwik op waardoor ze tegen mottenvraat be
schermd werden. Vanaf circa 1930 begon men ook de minder giftige ureumverbindin
gen hiervoor te gebruiken.

afgewerkte
verfbaden

haren en stof
met kwik

verdund
zwavel
zuur

arseen
verbin
dingen

kwikverbin
dingen

hoeden

huiden

1

verf
stoffen

schellak
spiritus
borax

verdund
zwavel
zuur

arseen"
verbin
dingen

kwik
nitraat

De bewerkte huiden werden
naar waarde gesorteerd en in
zeer dunne reepjes gesneden,
waarvan vervolgens de haren
werden afgeschoren. De over
blijvende huidreepjes dienden
als grondstof voor huidlijm.
De haren werden goed ge
mengd en gezuiverd. Over
een gazen vorm werd vervol
gens de hoed gevormd door
de haren er in een gelijkmati
ge laag op aan te brengen.
De vorm was enkele malen
groter dan de hoed uiteinde
lijk moest worden. Door be
sproeiing met heet water
begon het vervil ten. Door
onderdompeling in verdund
zwavelzuur (2 %) en herhaal
delijk rollen kromp de hoed
en verviltten de haren. Als de
hoed de normale grootte

Afbeelding 8: Fabricage vall vilten hoeden
bereikt had werden uitste-
kende haartjes door een vlam

weggebrand en werd de hoed met schuurpapier geschuurd.
Om de hoed te verstevigen werd deze besproeid met een oplossing van schellak in

spiritus (voor harde hoeden) of met een oplossing van gebleekte schellak en borax in
heet water (voor zachte hoeden). De hoeden werden verhit met stoom en in de juiste
vorm gebracht. Nu werd de hoed nog geverfd en verder afgewerkt door schuren,
afsnijden en binnenin afwerken. F.W. Westerouen van Meeteren vermeld in 1893 dat
in hoedenfabrieken ook zinksulfaat, kopersulfaat, dubbel chroornzure potas en
ijzerzouten gebruikt werden.
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PotentU~le verontreinigingen

Voor de bontfabrieken: looistoffen (aluin, keukenzout, traan), beitsmiddelen
(ammonia, soda, natronloog), verfstoffen (anilinederivaten), bestrijdingsmiddelen
(eulan). Het meeste gevaar voor bodemverontreiniging geven de anilinekleurstoffen
en de bestrijdingsmiddelen.
Voor de hoedenfabrieken: arseenverbindingen, kwiknitraat, zwavelzuur, brandspiritus,
schellak, borax, kleurstoffen. Bij de fabricage van hoeden kwamen grote hoeveelheden
kwikhoudend stof en haar vrij (onder andere bij het slijpen van de hoeden).
Hoedenmakers stonden bekend om de vele vergiftigingen die zij opliepen met kwik
en arseen.

Lokalisering

Pelsbereiderijen, bontfabrieken en bontwerkerijen
De beschikbare statistieken voor de jaren 1816, 1819, 1893, 1912, en 1929 vermelden
geen bedrijven die tot deze groep behoren. De Bedrijfstelling van 1950 vermeld
echter 21 bontwerkerijen en 7 pelsbereiderijen in Noord-Brabant. Het lijkt
aannemelijk dat pelsbereiderijen en bontwerkerijen al langer in Noord-Brabant
aanwezig zijn. Zo blijkt uit het overzicht van Kurstjens (1987) dat gedurende de hele
20e eeuw Brabanders in bontwerkerijen en pelsbereiderijen werkzaam zijn geweest (in
1909 5 arbeiders, in 1920 20 arbeiders, in 1930 55 arbeiders, in 1947 185 arbeiders en
in 1960 110 arbeiders.

Vilten hoedenfabrieken
In 1816 (Brugmans 1956) waren er 6 fabrieken in 's-Hertogenbosch ( met totaal 17
arbeiders), 1 fabriek in Boxmeer, 4 fabrieken in Breda (met totaal 18 arbeiders), 2
fabrieken in Cuijk en St. Agatha, 1 fabriek in Dongen, maar liefst 20 fabrieken in
Eindhoven (met totaal 175 arbeiders), 2 fabrieken in Geertruidenberg, 1 in Heusden,
2 in Helmond, 1 in Mil en St. Hubert, 1 in St. Oedenrode, 2 in Oirschot, 3 in Ooster
hout, 2 in Oss, 2 in Oudenbosch, 2 in Rozendaal, 2 in Waalwijk, 2 in Waspik en 1 in
Wouw.

In 1819 (Brugmans 1956) waren er in Noord-Brabant 50 hoedenmakerijen (met
totaal 249 arbeiders). In 1876 (Zoetmulder 1952) waren er 3 hoedenfabrieken in
Eindhoven met 22 arbeiders, waaronder hoedenfabriek C.A.H. Spoorenberg met 20
arbeiders. In 1893 (van Velthoven 1963) worden genoemd hoedenfabriek Fa. J.F.
Segers en Zn te Breda (met 25 arbeiders) en hoedenfabriek Wed. C. Spoorenberg en
Zn te Eindhoven (met 13 arbeiders).

In 1912 (Veiligheidswet) was er 1 atelier voor dameshoeden in Tilburg (met 15
arbeiders) en waren er 2 vilten- en zijdenhoedenfabrieken in Eindhoven (met 22
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arbeiders). In 1950 (Bedrijfstelling) tenslotte waren er 9 herenhoeden- en
pettenfabrieken (met 247 arbeiders) en 95 dameshoeden- en mutsenmakerijen (met
263 arbeiders).
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Lederindustrie
sbi 24.1

Doel van de lederfabricage (leerlooierij) is het conserveren van huiden zodanig dat
een bruikbaar, voldoende soepel materiaal verkregen wordt, dat bestand is tegen
invloeden van vocht en verhoogde temperaturen. De huid is opgebouwd uit drie
lagen: 1. epidermis of opperhuid, een dunne laag die de haarwortels omgeeft en
evenals de haren voornamelijk uit het eiwit keratine bestaat, 2. lederhuid die voorna
melijk bestaat uit het eiwit collageen in de vorm van fibrillen en vezels, 3. onderhuids
bindweefsel, de verbindingslaag tussen de huid en het hieronder liggende vlees.

De lederhuid is bruikbaar voor de lederbereiding, de epidermis en het onderhuids
bindweefsel dienen verwijderd te worden. De meest gebruikte huiden zijn die van
runderen, schapen, geiten, paarden, muildieren en varkens.

Tijdsperiode

De lederindustrie is gedurende de gehele beschouwde periode in Noord-Brabant
aanwezig geweest. Rond 1815 was Brabant al de belangrijkste lederproducent in 'De
Nederlanden'. In de 1ge eeuw werd met plantaardige looistoffen gewerkt. In de 20e

eeuw is in toenemende mate de chroomlooiing toegepast.

StotTen

grondstoffen
- huiden van runderen, schapen, geiten, paarden, muildieren en varkens

hulpstoffen bij de voorbewerkingen
- kalk, natriumsulfide (Na~) en calciumsulfide (CaS) voor het ontharen
- zoutzuur, zwavelzuur en natriumbisulfiet (NaHS03) voor het ontkalken
- uitwerpselen en eiwitsplitsende enzymen voor het beitsen
- zouten en zuren voor het pikkelen

hulpstoffen bij het looien
- plantaardige looistoffen (eikeschors, sumak, valonea, kastanje, quebracho, mimosa,

mangrove, myrobalanen, divi-divi, gambier, en anderen)
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- minerale looistoffen (aluin en keukenzout, ijzerzouten, cbroornzouten en zuren
(vroeger ook natriumsulfiet NaZS03> natriumtbiosulfaat NazSz03> en natriumbisulfiet
NaHS03)

- vetten, soda en potas voor de zeemleerlooiing
- syntbetiscbe looistoffen voor de syntbetiscbe looiing

bulpstoffen bij de afwerking
. natriumbicarbonaat (NaHC03) en borax (NazB40 7) voor bet neutraliseren
- verscbillende looistoffen voor bet nalooien
- kleurstoffen en andere cbemicalien voor bet verven
- water-vet emulsies voor bet vetten
- oxaalzuur en waterstofperoxyde voor bet bleken
- verven, lakken en organiscbe oplosmiddelen voor bet finisben

Processen

De bewerkingen in een leerlooierij zijn in 3 boofdgroepen in te delen: l.
voorbereidingen voor bet looien, 2. bet looien, 3. de afwerking van bet leer. Tot de
voorbereidingen voor bet looien beboren: bet snoeien, bet uitzoeten of weken,
ontvlezen en ontbaren. Het looien is aan de hand van de gebruikte looistoffen in te
delen in een aantal verschillende procedes: de plantaardige looiing, de minerale
looiing, de zeemleerlooiing en de synthetische looiing. Tot de afwerkingen van het
leer beboren een groot aantal bewerkingen die te verdelen zijn in natte en droge
afwerking. Tot de natte afwerking behoren o.a. persen, splitten, scbaven, nalooien,
vetten, verven, bleken en drogen, tot de droge afwerkingen beboren o.a. stollen,
scburen, finisben, lakken en persen.

Voorbereidingen voor het looien
De buid van koeien, varkens, paarden etc. bestaat uit drie lagen: opperbuid (met de
haren), lederbuid en onderbuid (met vet en vlees). Voor de leerproduktie is alleen de
lederbuid interessant; de opper- en onderbuid moeten dus verwijderd worden. Hiertoe
worden de buiden alvorens ze te looien aan een aantal voorbewerkingen onderwor
pen.

De meeste buiden worden in gezouten vorm van de slacbtbuizen aangevoerd (bet
zout dient voor de conservering). Soms worden ook gedroogde buiden gebruikt (uit
bet buitenland). De eerste bewerking van de gezouten buiden bestaat uit bet snoeien:
de niet van belang zijnde delen van de huid worden verwijderd. Vervolgens moet bet
zout uit de buiden gespoeld worden: bet uitzoeten. Door wassen in water wordt het
zout maar ook vuH, bloed en mest verwijderd. Vroeger geschiedde het uitzoeten met
bebulp van stromend water: de buiden werden in een beekje gehangen, tegenwoordig
vindt het (net als veel andere natte bewerkingen in de leerlooierij) plaats in draaibare
trommels (vaten) met water dat enkele malen ververst wordt. De gedroogde huiden
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moeten gewcekt worden om hun oorspronkelijke samenstelling weer te verkrijgen.
Ook dat gebeurde vroeger in een beekje.

Na het uitzoeten voigt het ontvlezen: de aan de vleeszijde van de huid nog
aanwezige resten vlees en vet moeten verwijderd worden. Vroeger gebeurde dit met
de hand, hiertoe werden de huiden met de haarzijde naar beneden op een halfronde
balk (de schaafboom) gelegd en met een stomp mes werden de vleesresten
afgeschaafd. Later zijn zogenaamde ontvleesmachines in gebruik gekomen. Het
afgeschaafde vlees en vet worden gebruikt voor de lijmfabricage.

Na het ontvlezen moe-
hulden ten de huiden onthaard

1 worden. Hiervoor moet
snoei en I~ huldresten de opperhuid als het

1 ware opgelost worden

zouten zodat de haren los ko-
water ~ ~

~~~:~t:~~ men. Vroeger (voor ca.
1850) waren twee me-

~ ~~~~t:~~ thoden in gebruik: het
stromen en het smarten.
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makkelijker afgeschraapt kunnen worden. Later werden ook andere stoffen al dan
niet in combinatie met kalk gebruikt, vooral natriumsulfide (NazS) en ook weI
calciumsulfide (CaS) dat bereid werd uit 'rode arsenik' (AszSz en AsZS3) en kalk.

Tegenwoordig worden de huiden na het ontharen eventueel gesplit: in twee of
meer lagen gedeeld; vaker wordt dit echter na het looien gedaan. Na de ontharing
met kalk moeten de huiden weer goed uitgewassen worden tot alle ongebonden kalk
verwijderd is (ontkalken), hoewel een aantal oudere looirecepten ook weI
voorschreven dat de kalk aanwezig kon blijven waardoor een harder en zwaarder leer
verkregen werd. Voor het verwijderen van de kalk worden verschillende zuren (onder
andere zout- en zwavelzuur) gebruikt, en ook weI zure zouten zoals natriumbisulfiet
(NaHS03). Na het ontharen en neutraliseren worden de huiden 'bloten' genoemd.

Om de huidstructuur verder te openen zodat de looistoffen dieper in de huid door
kunnen dringen werden met name huiden bestemd voor overleder gebeitst. Hiervoor
gebruikte men uitwerpselen van honden, kippen of duiven. In de huidige chroomleer
looierij is het beitsen een vast onderdeel van de bewerkingen; men gebruikt nu
synthetisch bereidde eiwitsplitsende enzymen: Na het beitsen zijn de huiden gereed
voor de looiing.

De verschillende looiprocedes
De lederhuid bestaat uit het eiwit collageen. De aminozuren in collageen zijn gerang
schikt tot polypeptideketens. Door de looiing worden bruggen tussen naburige
polypeptideketens gelegd, worden collageenvezels en fibrillen omhuld met looistof en
worden interfibrillaire ruimten opgevuld. Hierdoor neemt het sterk hydrofiele
karakter van het collageen enigszins af, zodat bij droging geen verkleving van vezels
en dus geen sterke verharding van de huid optreedt. Ook neemt door de looiing de
gevoeligheid voor temperatuursverhogingen af.

Afhankelijk van de gebruikte looistoffen kunnen de volgende looiprocessen
onderscheiden worden: plantaardige looiing, minerale looiing (o.a. chroomlooiing),
zeemleerlooiing (of vetlooiing) en synthetische 100iing.

Plantaardige looiing
De methode die vroeger het meest toegepast is om huiden voor bederf te behoeden
berust op de looiende werking van looizuur uit planten. In Nederland is van oudsher
eikeschors (run) gebruikt voor het looien. Vanaf ca. 1875 worden in toenemende
mate ook andere plantaardige looistoffen gebruikt. Deze stoffen worden uit Zuid
Europa (sumak, valonea, kastanje) en vooral uit Zuid-Amerika en de tropen
(quebracho, mimosa, mangrove, myrobalanen, divi-divi, gambier en anderen)
ingevoerd. Men gebruikte allerlei delen van de planten: zowel de wortels, schors,
hout, bladeren, vruchten en galIen (galnoten, galappels). Deze exotische looistoffen
waren vaak goedkoper dan de schaars wordende eikeschors. Een van de meest
populaire looistoffen is weI het quebrachohout uit Chili, Argentinie en Paraguay
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geweest. Om de transportkosten te verlagen ging men er na verloop van tijd toe over
om de looistoffen uit het hout te extraheren en in geconcentreerde vorm naar Europa
te verschepen. In 1889 werd daartoe in Paraguay de eerste quebracho-extractfabriek
geopend.

De oudste methode van looien bestaat uit het in kuipen leggen van de huiden. De
kuip was een in de grond gegraven gat waarin op de bodem een laag run gestrooid
werd, daarop werd een huid gelegd, daarop weer run, dan weer een huid, enzovoort
tot de kuil vol was. De resterende ruimte werd met afgewerkte run opgevuld, de kuip
werd met water gevuld en met een deksel afgesloten. In deze eerste kuip verbleven
de huiden 2 maanden tot een jaar. Daarna werd de kuip leeggehaald en de huiden
omgekeerd in een tweede kuip met nieuwe run gestapeld. Hierna volgde nog een
derde kuip en soms zelfs nog een vierde. Het totale looiproces duurde zo'n 11/2 tot 2
jaar. Dit betekent dat een leerlooier het grootste deel van zijn kapitaal in de grond
had zitten.

Een eerste verkorting van de looitijd yond plaats door de huiden niet meer op te
stapelen maar aan ramen te hangen welke men in de kuipen liet zakken. Door het
raam regelmatig naar een volgende kuip met een hoger looistofgehalte over te
plaatsen werd een snellere doorlooptijd verkregen. Het looiproces werd ook versneld
door de huiden mechanisch in beweging te houden of door de looivloeistof in
beweging te houden.

Door de invoering van de looiextracten (zoals quebracho) werd de benodigde
looitijd verder verkort. Maar in 1906 was voor dik zoolleer nog altijd 9 maanden
nodig voordat het 'gaar' was. Dun bovenleer was sneller gaar. Vanaf eind 19c eeuw
werd de methode van Durio in gebruik genomen. Hierbij looit men niet in kuipen,
maar in ronddraaiende vaten (walkvaten). Daarbij worden geconcentreerde,
plantaardige looiextracten gebruikt en de looivloeistof op een temperatuur van ca 40
°C gehouden, waardoor de looitijd sterk vermindert. De invoering van het looiproces
volgens Durio valt ongeveer samen met de invoering van de chroomlooiing (hierna te
bespreken). Invoering van beide procedes leidt tot mechanisering binnen de
leernijverheid. Rond de eeuwwisseling begint de leerlooierij van een ambachtelijk
familiebedrijf in een fabriek te veranderen. Gedurende de 20c eeuw verdwijnen
vrijwel aIle kleine looierijen en worden de leerfabrieken steeds groter.

De plantaardige looiing wordt, hoewel in afnemende mate, tot in de huidige tijd
toegepast en weI voor het zogenaamde vache-Ieer (dat is dik zooIleer) en tuigleer
(eveneens zwaar leer) in de zogenaamde vache-lisse looiing.

Minerale looiing
In de loop van de tijd zijn verschillende mineralen gebruikt als looistof. De
aluinlooiing is waarschijnlijk de oudste manier om huiden te conserveren (aluin is een
dubbelzout van kalium- en aluminiumsulfaat). Ook andere aluminiurnzouten werden
weI gebruikt om te looien; deze looiwijze werd de witleerlooierij genoemd. In de loop
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van de negentiende eeuw zijn verschillende pogingen gedaan om met ijzerzouten te
looien. Het werd echter de tussen 1884 en 1893 door de Amerikanen Schulz en
Dennis ontwikkelde chroomlooiing die het meeste succes boekte.

De aluin- of witleerlooiing yond vroeger plaatsdoor de huiden in een bad van
aluin en keukenzout in water te drenkenen ze flink te kneden. Later werden
ronddraaiende vaten gebruikt om een intensieve doordringing te bereiken. De
witleerlooierij gebruikt vooral schape- of geitehuiden; het aluingelooide leer is wit van
kleur en erg stijf. Ook bont waarvan het haar nietonder de looiing mag lijden, werd
gelooid door de vleeszijde met aluin en keukenzout in te wrijven. Ben speciale
leersoort was het glaceleer. Behalve zout en aluin werdenhiervoor ook 60 eidooiers
(vetemulsie!) per 100 lamsvellen gebruikt.

De chroomlooiing is uitgevonden in de jaren 1884-1893. Omstreeks 1903 hebben
een aantal bedrijven in Nederland ongeveer gelijktijdig de chroomlooiing ingevoerd.
Het element chroom bezit 5 waardigheden: 2, 3, 4,6 en 7, die de oxyden CrO, Cr203>
Cr02> Cr03 en Cr207 geven. De belangrijkste chroomzouten zijn afgeleid van de
oxyden CrO, Cr20 3 en Cr03. De chromozouten (2-waardig chroom) zijn onbestendig
en oxyderen in de lucht tot Cr203' De groene chromizouten (3-waardig chroom) bezit
ten looiende eigenschappen. De gele en oranje chromaten en bichromaten (6-waardig
chroom) zijn niet looiend.

Vroeger kwam chroom het meest in de handel in de vorm van natriumbichromaat
(Na2Cr207.2HiO). Om van dit 6-waardig chroom 3-waardig chroom met looiende
eigenschappen te maken moest het gereduceerd worden in een zuur milieu. Als
reductiemiddelen werden natriumsulfiet (Na2S03), natriumthiosulfaat (Na2S20 3),
natriumbisulfiet (NaHS03), zwaveldioxyde, glucose of organische afvalprodukten
gebruikt. Het aanmaken van de looivloeistof uitgaande van bichromaat geschiedde
vroeger in de looierijen, tegenwoordig is het drie-waardig chroom 'kant-en-klaar' in
de handel verkrijgbaar.

Voor de chroomlooiing is naast de al besproken voorbehandelingen nag een
andere nodig, namelijk het pikkelen. De huiden worden gewassen met een
zoutoplossing in zuur water waardoor de zuurgraad stijgt (pH daalt), zodat deze
ongeveer gelijk is aan die van het chroomlooibad, terwijl te grote zwelling van de
huid voorkomen wordt door het zout.

De eerste chroomlooiprocessen waren zogenaamde tweebad-methoden. De huiden
werden eerst in een alkalische oplossing met natrium- of kaliumbichromaat (6
waardig chroom) gehangen. Als ze ge.heel doordrongen waren (en geel van kleur) liet
men de huiden uitdruipen en bracht ze over in een tweede bad met natriumthio
sulfaat en zoutzuur waarin reductie tot 3-waardig chroom plaatsvond en de huid
gelooid werd. Na looiing is het leer blauwachtig grijs.

Een andere methode is het eenbadproces. Hierbij worden de huiden direct in een
bad met een zure, op bovenstaande wijze bereidde 3-waardige chroom oplossing
gebracht. Het gelooide leer is op doorsnede blauwgroen: het zogenaamde 'wet-blue'.
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AanvankeJijk is het chroomlooien nog in kuipen toegepast (waarbij de huiden
mecbanisch in beweging werden gehouden). Al soel echter gebruikten de
chroomlooierijen de al eerder genoemde walkvaten.
De chroomlooiing maakte een enorme verkorting van de looitijd mogelijk: binnen
enkele dagen was een huid 'gaar' (tegenwoordig in een dag). De eenbadmethode nam
al soel de overhand over de tweebadmethode, en werd, vooral voor de produktie van
overleder de meest gebruikte looimethode.

Zeemleerlooiing
In de zeemleerlooierij worden dunne huiden gelooid met vetten. Vroeger werden
huiden gekneed met traan tot ze er door en door mee verzadigd waren en dan in een
verwarmde ruimte op elkaar gestapeld, of opgehangen in een vochtige, warme ruimte.
Beide bewerkingen moesten een aantal malen herhaald worden. De huiden waren
'gaar' als ze de bekende gele zeemleerkleur hadden aangenomen. De vetten die nog
in het leer aanwezig waren, werden verwijderd door uitwringen en wassen met soda
of pows. Het ruwe zeemleer werd aan beide zijden afgewerkt door het met puimsteen
te schuren totdat eeo fluweelachtig oppervlak werd verkregen.

De gebruikte vetten moeten drogende of half-drogendeeigenschappen hebben.
Door het ophangen of op stapels leggen oxydeert de olie en vindt de looiing plaats.
Tegenwoordig looit men zeemleer door de huiden in een walkvat met vetten te
behandelen terwijl voortdurend lucht wordt doorgeblazen om de oxydatie te
bevorderen. Na de looiing wordt de overmaat vet met een soda-oplossing uit de
huiden gewassen. Ook worden nu weI synthetische vetten (vetalcoholsulfaten,
organische sulfochloriden), eventueel in combinatie met aluminium- of chroornzouten,
gebruikt.

Synthetische looiing
Sinds 1912 worden door chemische fabrieken synthetische looistoffen gemaakt. De
aard van deze stoffen is zeer divers, en zij zijn niet te beschouwen als synthetische
plantaardige looistoffen. De overeenkomst gaat slechts in wverre op dat zowel bij
plantaardige als bij synthetische looistoffen sprake is van hoog-moleculaire, colloi"daal
in water oplosbare verbindingen, welke een groot aantal fenolische OH-groepen
bevatten. Vaak zijn bij de synthetische looistoffen ook HS03-groepen aanwezig,
waardoor ze eeo vrij sterk zuur karakter krijgen. Meestal worden ze gebruikt in
combinatie met andere, vooral plantaardige looistoffen en heten dan hulplooistoffen.
Soms worden ze alleen gebruikt en worden dan vervanglooistoffen genoemd.

Afwerking van het leer
De afwerking is in twee hoofdgroepen in te deleD: natte afwerking en droge
afwerking. Tot de natte afwerking behoren onder andere: persen, splitten, schaven,
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nalooien, vetten, verven, bleken en drogen, tot de droge afwerkingen behoren o.a.
stollen, schuren, finishen, lakken en persen.

In de oude run-Iooierijen werd het zoolleder na het looien afgespoeld, licht geolied
met traan en vervolgens te drogen gehangen. Als het bijna droog was, werd het
platgeperst en met een primitieve wals gewalst waardoor de rek wat verminderde.
Het overleder vereiste veel meer nabewerkingen, zoveel zelfs dat het zogenaamde
touwen (afwerken) vaak als een apart beroep werd uitgeoefend. Allereerst werd het
leer uitgezet op een stenen tafel waardoor de overtollige rek verdween. Vervolgens
werd het leer aan beide zijden ingesmeerd met een mengsel van traan en rundvet.
Hierdoor werd het waterafstotend, zwaarder en soepeler.

Eventueel kon het leer nog 'gesli~ht' worden; dat is een bewerking met een rond
mes waardoor de vezels uitrekten en het leer soepeler werd. Vervolgens werd de
vleeszijde 'geblancheerd': een dun laagje leer werd afgesneden waardoor de blankere
binnenkant te voorschijn kwam. De looierijen die de vache-lisse of de chroomlooiing
toepasten, kenden nog meer nabewerkingen voor het gelooide leer; deze zijn ook in
een moderne looierij te vinden.

Allereerst wordt het leer geperst waardoor overtollig vocht wordt verwijderd.
Daarna wordt het gesplit: in 2 of meer lagen gespleten. De bovenlaag heet nerfsplit,
de onderlaag split en wordt ook vaak suede genoemd. Na het splitten voIgt het
schaven waarbij de vleeszijde in dikte geegaliseerd wordt. Chroomgelooid leer moet
na het schaven geneutraliseerd worden om de overmaat zuur, afkornstig van het
looiproces, te verwijderen. Hiervoor wordt vooral natriumbicarbonaat (NaHC03) of
borax (Na2B402) gebruikt. Hierna voIgt vaak nog een nalooiing met een of meerdere
looistoffen. Tegenwoordig kunnen dat stoffen op basis van fenolen, naftaline,
kunstharsen en dergelijke zijn.

Vervolgens kan het leer geverfd worden. Dit gebeurt in vaten met in water
oplosbare kleurstoffen die zich aan het leer binden. De belangrijkste kleurstoffen voor
de leerbereiding zijn de basische, zure en substantieve kleurstoffen. De verfbaden
bevatten behalve kleurstoffen nog vele andere chemicalien (zie het hoofdstuk over de
textielveredeling, sbi 22.41). Na het verven wordt het leer gevet: het wordt met een
water-vet emulsie in een walkvat behandeld. Plantaardig gelooid leer wordt vaak
gebleekt, onder andere met oxaalzuur en waterstofperoxyde. Na opnieuw persen en
uitzetten wordt het leer gedroogd.

Na de natte afwerking volgen een aantal droge bewerkingen. Om het leer soepeler
te maken wordt het gestold: het wordt over een mes getrokken waardoor vezels die
door het drogen verkleefd zijn weer loskomen. Een aantal leersoorten wordt
geschuurd; hetzij aan de vleeskant (bij suede) hetzij aan de nerfzijde om beschadigin
gen te verbergen. Het leer wordt vervolgens 'gefinished': van een beschermende en
verfraaiende laag voorzien. Het leer dat onbeschadigd en ongeschuurd is, krijgt een
doorzichtige finish waardoor de nerfstructuur van het leer zichtbaar blijft. Geschuurd
leer wordt voorzien van een ondoorzichtige laklaag waarin eventueel een imitatie-
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leerpatroon wordt aangebracht. Leer dat gelakt wordt, hoeft dus met geverfd te
worden.

De tegenwoordig gebruikte produkten zijn lakken die enigszins te vergelijken zijn
met autolak of huisverven. De bindmiddelen zijn speciaal aangepast aan het leer: op
basis van eiwitten, kunststoffen, collodium of combinaties hiervan. Andere bestandde
len zijn pigmenten, vulstoffen en weekmakers. De finishers worden verdund met
water of organische oplosmiddelen en opgebracht door spuiten, borstelen, gieten of
drukken.

Een laatste opmerking moet gemaakt worden over biodden die in verschiHende
stadia in het leerbewerkingsproces gebruikt worden. Bij het weken van de huiden
worden biociden gebruikt die bacteriegroei in het water remmen, bij het looiingspro
ces ter voorkoming van schimmelaantasting van het leer, en bij het verven eveneens
ter voorkoming van schimmelaantasting. De belangrijkste gehruikte stoffen zijn:
fenolen, metaalverbindingen, aniliden (salicylanilide) en isothiazolinon. Het is niet
bekend vanaf wanneer biociden in de leerlooierijen gebruikt zijn.

Potentiele verontreinigingen

Deze paragraaf is voor wat het looien betreft vooral gericht op de chroom
leerlooierijen, omdat deze door het gebruik van chroomzouten potentieel het meest
bodemverontreinigend zijn. Een aantal chemicalien gebruikt in de voor- en
nabewerkingen van het leer zijn ook relevant voor andersoortige looierijen. Voor
deze paragraaf werd vooral gebruik gemaakt van de publicaties van de Grontmij
(1985) en van de Provinciale Coordinatiecommissie Wet chemische afvalstoffen
(1986).

Globaal beschouwd zijn de volgende bronnen van bodemverontreiniging te
onderscheiden:
1. lekkages en morsen van grondstoffen (zwavelzuUT, zoutzuur, sulfaten, sulfiden,

chroomverbindingen, nalooistoffen, kleurstoffen, verfstoffen, oplosmiddelen)
2. lekkages en lozingen van afvalwater
3. storting van vaste afvalstoffen op het bedrijfsterrein (chroom bevattend bezinksel

uit het afvalwater, restpartijen, chroomhoudende leerresten, verfresten,
kleurstofresten,)

Bovendien kan ook niet specifieke verontreinigingontstaan zijn door lekkages en
morsen van brandstoffen, smeer- en ontvettingsmiddelen en sintels en slakken van
kolenstook. Zie hiervoor het hoofdstuk betreffende ,de ,algemene activiteiten.

Punt 1 en 2 zijn de grootste bronnen van potemtiele bodemverontreiniging. De
verschillende chemicalien kunnen vrijkomen door lekkage van kuipen, walkvaten en
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dergeIijke, maar ook door Iekkage bij de opsiag van grondstoffen. Daarnaast kunnen
zij ook door morsen, bijvoorbeeid door het overlopen van baden bij indompeling van
de huiden, of door uitdruipen van huiden op de (niet-vioeistofdichte) vloer na
onderdompeling, vrijkomen.

In dit verband is met name 3-waardig chroom van belang. Omdat de chroomlooiing
in zuur milieu (pH 3,5-4,5) plaats vindt en de gemorste of gelekte vioeistoffen uit het
Iooibad dus eveneens een Iage pH hebben kan de mobiliteit van de chroomverbindin
gen in de bodem vrij hoog zijn. Afhankelijk van factoren ais vioeistofdichtheid van
vioeren en baden, de buffercappaciteit van de bodem, de gemorste hoeveelheden en
de 10kale hydrologische situatie kan een groot en diep gebied verontreinigd zijn met
chroom.

Een andere belangrijke bron van bodemverontreiniging -waarschijnlijk de
belangrijkste- vormt het afvalwater. Voor de inwerkingtreding van de Wet
Verontreiniging Oppervlaktewater (1970) werd het afvalwater, veeial na bezinking in
zinkputten en vioeiveiden, rechtstreeks geloosd op het opperviaktewater. De bodem
van de zinkputten, vioeiveiden aismede de waterbodems van waterlopen waarop
geIoosd werd, kunnen hierdoor ernstig verontreinigd zijn met chroomverbindingen.
Ook ter plaatse van rioolleidingen kan de bodem door Iekkage verontreinigd zijn (de
in het afvalwater in hoge concentraties aanwezig zijnde sulfaten tasten het beton van
rioleringsbuizen aan).
Karakteristiek voor het afvalwater van een chroomleerlooierij zijn:

een relatief Iage zuurgraad (pH 8-9, de chroomverbindingen in het afvalwater
zullen daardoor in de bodem minder mobiel zijn dan de chroomverbindingen die
rechtstreeks door Iekkage of morsen uit de Iooibaden met een Iage pH vrijkomen);

- veel gesuspendeerd, voor een groot deel organische materiaal (10-25 % van het
vers huidgewicht komt in het afvalwater terecht);

- hoge zoutconcentraties: NaCl tot 5000 mg/I, sulfaten tot meer dan 1500 mg/I,
sulfiden tot meer dan 200 mg/I;

- hoge chroomconcentraties: 100-350 mg Cr3+/I (0,1 - 0,4 % C~+ berekend op het
vers huidgewicht wordt met het afvalwater afgevoerd);

- bovendien nog nalooistoffen, kleurstoffen, verfstoffen en biociden.

Binnen de totale afvalwaterstroom zijn twee hoofdstromen van chroomemissie
aanwezig:
1. afvalwater van de hoofdIooiing (was-, druip- en persvocht): 1-3 m3 per ton huiden,

met pH 3,5-4,5, Tea. 35°C, en 1,3-3 g Cr3+II;
2. afvalwater van de finishafdeling: 4-15 m3 per ton huiden, met pH 4-5, T 30-40 °c,

en 40-250 mg Cr3 +II.
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LokaUseriAg

Rond 1815 zijn de leerlooierijen nog over gebeel Noord-Brabant verspreid; de
provincie is dan al de belangrijkste lederproducent in 'De Nederlanden'. Vanaf ca.
1850 vindt men concentraties van looierijen in de Baronie van Breda (Dongen,
Oosterbout), rond Tilburg (Tilburg, Oisterwijk, Gilze), en in de Langstraat (Waalwijk,
Loon op zand).

Voor deze concentraties zijn zowel geografiscbe als sociaal~economiscbe factoren
aan te geven. Tot de geografiscbe factoren bebooft de aanwezigbeid van talrijke
stroompjes met bet voor de leerlooierijen noodzakelijke ijzerarme water, de
aanwezigheid van eikewallen met akkergemaalsbout die de run leverden, en het feit
dat de Langstraat en de oostelijke Baronie grensden aan gebieden waar veel veeteelt
was en die dus de buiden konden leveren. Tot de sociaal-economische factoren
beboren onder andere bet lage loonpeil in Noord-Brabant, de aanwezigheid van de
Tilburgse wolindustrie, die stimulerend werkte op de bazaanlooierijen (scbapeleerlooi
erijen) en die vleeslijm (uit afval van de looierijen) gebruikte om de kettingdraden
voor bet weven te sterken, de aanwezigheid van een grote koeharentapijtfabriek in
Breda (in deze fabriek werkten in 1823 300 personen) waar de looiers het baarafval
kwijt konden, en tenslotte de scboennijverheid die al langer in de Langstraat bestond,
en waaruit de looinijverheid als een zelfstandige sector ontstond.

De leerlooierijen waren tot bet einde van de 1ge eeuw kleine, ambachtelijke
bedrijven. De opkomst van de leerfabrieken begint rond de eeuwwisseling. In 1898
waren in Waalwijk 2 stoomlederfabrieken in aanbouw, tussen 1900 en 1910
ontstonden er lederfabrieken in Eindhoven, Ravenstein en Rijen. Vooral de Eerste
Wereldoorlog is een belangrijke stimulans voor het ontstaan van lederfabrieken
geweest. Doordat er tijdens de oorlog erg veel vraag naar leer was, deden met name
de looiers, die kort voor de oorlog nog over een grote voorraad huiden of leer
bescbikten, goede zaken. Dit leidde ertoe dat veel kuipleerlooiers bun bedrijf in een
leerfabriek ornzetten.

De omscbakeling van ambacbtelijk bedrijf naar leerfabriek bracht talloze
veranderingen met zicb mee. Het aantal leerlooierijen is in deze eeuw sterk gedaald
doordat vrijwel alle kleine bedrijfjes verdwenen zijn. Ook de aard van bet produkt is
veranderd: de produktie van overleder (veelal cbroomgelooid) is deze eeuw
verveelvoudigd, terwijl de produktie van zoolleder vrijwel geheel beeindigd is.

In enkele tabellen wordt een beeld gegeven van bet aantal looierijen in Noord-Bra
bant, bun omvang en van de .lokalisering van bedrijven in de loop van de 1ge en 20e

eeuw. Hierbij moet opgemerkt worden dat de adresboeken, die gebruikt zijn voor het
samenstellen van Tabel 1, een zo goed als volledig overzicht van de leerlooierijen in
Noord-Brabant met naam en adres van de bedrijven geven. Het gaat bierbij echter
om zulke grote aantallen bedrijven dat bet in bet kader van dit onderzoek niet zinvol
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is om ze allemaal weer te geven. Hierop is echter een uitzondering gemaakt voor de
chroomleerlooierijen, gezien hun grote risico voor bodemverontreiniging.

Tabel 2 geeft de leerlooierijen met 10 of meer arbeiders of door mechanische
kracht gedreven in 1893 weer; het geringe aantal illustreert het feit dat de grote
leerfabrieken pas na 1900 opgericht zijn, chroomleerlooierijen zijn er evenmin bij
omdat deze pas na 1900 in Noord-Brabant ontstaan zijn. Tabel 3 geeft het aantal
bedrijven en arbeiders per plaats in Noord-Brabant in 1816 weer. Hieruit blijkt dat de
meeste bedrijfjes door een (de baas) of twee (de baas met een knecht) mensen
gedreven werden.

Na tabel 3 wordt een overzicht gegeven van de chroomleerlooierijen in Noord
Brabant in deze eeuw. De bedrijven op deze lijst zijn geselecteerd op grond van de
naam ('chroomlederfabriek') of de omschrijving van het produkt die soms in de
opgave vermeld wordt.
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jaar aantal leerlooierijen aantal arbeiders

1815 250 330
1816 172 257
1819 299 255
1860 512 904
1891 538
1893 9" 137
1911 338 771
1912 107" 944
1929 190
1945 121
1950 124 4183
1986 36

" Oit zijn aileen de fabrieken met 10 of meer arbeiders, of
door mechanische kracht gedreven

Tobel I: Leerlooierijen in Noord-Brobant

plaats naam aantltl arbeiders kracht

Breda Lips, A 5 stoom
Eindhoven Gebrs. Keunen 20 stoom

Gilze c.a. Siebergen, E. 19 stoom
Den Bosch Van Grinsven, E. 22 gas
Oosterhout Van Baak, Ph.P. 12
Tilburg Notten, AD. 4 stoom

Waalwijk Janssen, H. 21
Waalwijk Van de Kamp, J. 22
Waalwijk. Van Delft, AD. 12

Tabel 2: Leerlooierijen met 10 of meer arbeiders, of door mechallische kracht
gedreven ill Noord-Braballt ill 1893



plaats

Alphen en Riel
Asten
Berghem
Bergen op Zoom
Berlicum
Bladel
's-Hertogenbosch
Boxmeer
Breda
Capelle
Dinteloord
Dongen
Den Dungen
Eindhoven
Etten en Leur
Geertruidenberg
Gilze en Rijen
Ginneken
Grave
Halsteren
Helmond
Hoeven en St.Martens-polder
Huiseling
Klundert
Liempde
Loon op Zand
Nieuwkuijk
Nistelrode
St. Oedenrode
Oerle
Oosterhout
Oss
Oudenbosch
Princenhage
Rozendaal
Rosmalen
Sambeek
Schijndel
Someren
Terheyden
Tilburg
Uden
Veghel
Vierlingsbeek
VIijmen
Vught
Waalwijk
Waspik
Werkendam
Willemstad
Woensel
Wouw
Zundert

Totaal

aantal bedrijvcn

6
2
3
3
4
2
7
3
5
3
3
7
3
12
6
1
2
6
1
1
2
3
2
3
2
4
1
1
2
4
4
3
4
2
7
2
1
2
3
2
11
1
5
1
1
1
5
2
1
1
2
7
1

172
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aantal arbeiders

7
2
3
11
4
4
24
3
16
1, en 2 voor ieder
en door de eigenaars
10 a 12
door de eigenaars
27
10
3
2

3
2
5
3
door de eigenaars
6
2 en door de eigenaar
7
3
door de eigenaar
2
8
4
door de eigenaars
2 en door de eigenaars
door de eigenaar
2 en door de eigenaars
5
door de eigenaar
2
3
2
12
2
5
door de eigenaar
door de eigenaar
2
7
door de eigenaars
door de eigenaar
1
4
5 en een jonge
1

circa 257

Tabel3: Overzicht van de leerlooierijell per plaats ill Noord-Braballt in 1816 (Brugmans 1956)
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Onderstaand worden de chroomleerlooierijen (voor zover bekend uit de naam van het
bedrijf of omschrijving van het produkt) per plaats opgenoemd, tussen haakjes staan
de jaren van vermelding.

Best
- Bata (1941)

Breda
- Ph. P. van Baak (1920)
- Gebrs. Kooperberg (paardenleer) (1923)

Dongen
- F. v.d. Assum (1920, 1923, chroomlooiing vanaf 1910)

Eindhoven
- L. Extor (paardenleerlooierij) (1919)
- Gebrs. Keunen (1920)

Gilze
- Chroomlederfabriek Jacobs (1945, 1953)
- Fa. Wed. P.J. Rouws (1953)

Kaatsheuvel
- Vesters Roestenberg (1918)

Loon op Zand
- Chroomlederfabriek 'Brabant' NV (1926, 1929, 1945, 1953, 1986)

Oisterwijk
- NV Kon. Ver. Lederfabrieken (1924, 1986) 1

- NV S. Kuypers chroomlederfabriek (1921, 1922)

Ravenstein
- NV Ravo Leder- en schoenfabriek (1953)

Rijen
- Chroomlederfabriek 'Ubo' (1945, 1953, 1986)

Chroomlederfabriek F.A Boeten (1945)
Chroomlederfabriek G. Haagh bv (1986)
Chroomlederfabriek Gebrs. Smeekens bv (1953, 1986)
G.c. Brand (1953)
Gebrs. Roovers Chroomlederfabriek bv (1986)
Hub Theeuwes-v.d. Made (1953)
NV Lederfabriek 'Noord-Brabant' (1921, 1935)
NV Rijensche chroomlederfabriek v.h. Wed. C. v.d. Brand & Zn (1929)
NV Rijensche chroomlederfabriek G.A. Theeuwes & Zo. (1905, 1925, 1929, 1953) 2

Tilburg
- Chroomlederfabriek Schenkers bv (1918, 1986)
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- NV Chroornlederfabriek 'De Hinde' (1928, 1929, 1945, 1953)
- NV J. v. Arendonks schoen- en lederfabriek (1914)
- fa. Bern. Pessers (1919)
- Schape- en geiteleerfabriek F. Pessers-Verbunt (1928)

Vlijrnen
- NV van Wagenberg-Festen (1960)

Waalwijk
- F.L. Mornbers chroornlederfabriek (1935)
- NV Chroornlederfabriek v.h. H.H. Jansen (1915, 1919, 1929, 1945, 1953)
- NV Waalwijkse Chroornlederfabriek v.h. Van Dooren de Greeff (1912, 1925, 1929,

1953)
- NV chroornlederfabriek 'De Amstel' v.h. L.S. Gornpen (1925, 1929, 1945, 1950,

1953, 1970)
- NV chroornlederfabriek 'Holland' (1939, 1945, 1953)

Waspik
- NV Ned. chroornlederfabriek 'Waspik' (1953)
- P.J. Straver (1919)
- Ned. Chroornlederfabriek (1929, 1945)

1 De NV Lederfabriek Oisterwijk werd in 1916 opgericht. Van het begin af aan is de chroomlooiing
toegepast. In korte tijd groeide de fabriek uit tot de grootste leerfabriek in Nederland (in 1924 550
arbeiders, in 1938 785 arbeiders).

2 Deze in 1905 opgerichte chroomlederlooierij was een van de eersten in Nederland.
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Lederwaren- en schoenindustrie
sbi 24.2 en 24.3

Leer wordt verwerkt tot diverse produkten door snijden, schaven of splitsen,
randafwerking, samenvoegen (o.a. door stikken, vastnagelen en lijmen), modelleren en
versieren. Schoenen zijn het belangrijkste produkt.

Tijdsperiode

Noord-Brabant (met name de Langstraat en Midden-Brabant) is al vanaf de 18e eeuw
bekend door de schoennijverheid. Tot omstreeks het midden van de 1ge eeuw maakte
men nauwelijks gebruik van machines en waren de bedrijven klein en ambachtelijk.
Ondanks de grote tegenstand van de arbeiders werden gedurende de tweede helft van
de 1ge eeuw steeds meer machines in gebruikt genomen. Leesten werden nu ook op
een aparte leestenmakerij of op een klompenmakerij gemaakt. Maatwerk werd
vervangen door massaproduktie.

Stoffen

grondstoffen
- diverse soorten leer

hulpstoffen
- olie of albumine (voor glans)

nafta (koolteer- of aardolie-distillaat, voor ontvetten)
paraffine of stearine (voor verstevigen)
bevestigingsmaterialen (vertinde spijkers, schroeven, houten pennen, garen van
linnen of katoen, vaak met pek of was doordrenkt)
lijmen (schoenmakerslijm uit gluten, rubberlijm, stijfsel, dierlijke lijm, polyvinyl
acetaat-emulsie (PVA), 'Agokit')
aceton, synthetische aniline-kleurstoffen, pek, traan, was, schoensmeer (sinds 1814,
daarvoor gebruikte men ei met roet), schoencreme en lederappretuur (sinds 1900),
karton en (vilt)papier (o.a. voor dozen), hout, rubber, metaal en kurk (o.a. voor
zolen) en canvas
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produkten
- vooral schoenen en laarzen, bovendien zadels, koffers en drijfriemen. en ,dergelijke

en in veel mindere mate handschoenen, ceintuurs, tassen, portefeuilles, boek- en
meubelbekleding

afvalstoffen
- stukjes leer (eventueel chroomgelooid)
- resten lijm, ontvettingsmiddelen, wassen, kleurstoffen, pek en schoensmeer

Processen

Meestal werd het leer al voorbewerkt aangeschaft. Ev.entueel kon het nog worden
ingesmeerd met alien of albumine (een eiwitstof) of juist ontvet worden met nafta.
Paraffine en stearine werden gebruikt voor versteviging. Het snijden gebeurde meestal
machinaal, o.a. met de Stanz-machine. De restjes leer kondenaanvankelijk goed
verkocht worden (o.a. om kwastjes en hengsels van te maken; wat uiteindelijk
overbleef werd verbrand); tegenwoordig echter nauwelijks meer.

Afschaven of splitsen (skiving) houdt in dat de leerrand schuin wordt afgesneden
(voor een mooie afwerking o.a. bij zgn. 'turned-edge work'), dat inhet leer een V- of
U-vorming kanaaltje wordt uitgesneden (om scherpehoeken te kunnen maken, zoals
bij koffers) of dat het leer over het gehele oppervlak dunner gemaakt wordt. In 1855
werd hiervoor voor het eerst een machine gebruikt.

De randafwerking bestaat vaak uit het kleuren ~an de rand, verstevigen en
oppoetsen (met lijmwater, waarin soms kleurstoffen, en na droging met was). Bij
'turned-edge work' (zoals voor portemonnaies) wordt het afgeschaafde leer
ingesmeerd met plaksel en vervolgens omgebogen. Ook dit kan machinaal gebeuren.
Het samenvoegen van de verschillende stukken leer kan gebeuren door o.a. stikken,
vastnagelen en lijmen.

Voor stikken werden diverse machines gebruikt, zoals de schachten-naaimachines,
de McKay-doornaaimachine en de Goodyear-machine. Men gebruikte was- of
pekdraad van katoen of linnen.

Voor koffers en dergelijke werd vanaf het midden van de vorige eeuw gebruik
gemaakt van de zgn. 'piped seam'. Dit houdt in dat twee stukken leer met daartussen
een dubbelgevouwen strook leer binnenstebuiten aan elkaar gestikt worden en
vervolgens wordt de goede kant naar buiten gevouwen. Yoor versteviging werd stijfsel
gebruikt en soms viltpapier.

Machines voor het vastnagelen door spijkers,houten ,pinnen, schroeven en nagels
zijn al vroeg uitgevonden. Spijkers waren vertind "en bevatten meestal sporen van
lood; nagels waren meestal van staal en soms van rkoper of messing. Yoor lijmen
werden eeuwenlang dierlijke lijm (uit beenderen "en huiden) en meelstijfsel (bij
voorkeur uit rogge) gebruikt. Zie voor de bereiding van schoenmakerslijm uit gluten
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het hoofdstuk over de zetmeel- en zetmeelderivatenindustrie (sbi 21.1). In recenter
tijden worden vooral polyvinyl-acetaat (PVA) emulsies gebruikt; sinds wanneer is niet
duidelijk. Bij het drogen wordt gebruik gemaakt van persen, eventueel met perslucht.

Modelleren door plantaardig gelooid leer te doordrenken met koud water, uit te
laten druipen, in vorm te brengen (met de hand of met metalen matrijzen en persen)
en vervolgens te drogen, is al eeuwenlang toegepast. Versieren van leer kan gebeuren
door verven, graveren, inkerven, perforeren enz.

De belangrijkste produkten zijn schoenen en laarzen. Ook zadels, hand-schoenen,
koffers, drijfriemen en dergelijke werden in vrij grote hoeveelheden gemaakt.
Ceintuurs, tassen, portefeuilles, boek- en meubelbekleding enz. zijn van veel minder
belang. Na 1900 gebruikte men ook leer voor banden (o.a. voor fietsen).

PotentiiHe verontreinigingen

- resten chroomgelooid leer;
- resten vetten en wassen, lijmen, oplosmiddelen (aceton), aniline-kleurstoffen en

ontvettingsmiddelen.
Verder is van belang dat de leerverwerkende industrie een grootschalige industrie is
die gebruik maakt van zeer veel machines. Dit betekent dat verontreiniging door
brandstoffen, verbrandingsresten (kolenassen), smeerolien en ontvettingsmiddelen te
verwachten is.

Lokalisering

In 1912 waren 109 van de 197 Nederlandse schoenfabrieken gevestigd in Noord
Brabant, met name in de Langstraat en Midden-Brabant. De tabel geeft het aantal
schoenmakerijen, schoenfabrieken en schoenreparatie-inrichtingen en/of aantal
arbeiders in Noord-Brabant voor een aantal verschillende jaren. Vervolgens wordt
een Hjst gegeven van Noordbrabantse lederverwerkende fabrieken, met eventueel
tussen haakjes de soort fabriek en het vermeldingsjaar.
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jaar

1819
1909

1912
1920
1930
1947

1950

1960

aantal fabrieken

997

319 schoenfabrieken
207 lederwarenfabrieken
12 handschoenenfabrieken

aantalarbeiders

1.002
10.900
4.757
11.150
12.600
13.200
14.795
1.301
225
16.600

• met meer dan 20 arbeiders

Tabel4: Schoenmakerijen, schoenfabrieken en schoenrepartJitie-inrichtingm in Noord-Brabant

Baardwijk
- Firma a.A. Donkers (stoomschoenfabriek; 1920)

Besoijen
- Basting en Co. (schoenfabriek; 1894)
- N.V. Stoomschoenenfabriek v.h. Jos Groenen (1920)

Best
- Bata

Breda
- N.V. Leder- en drijfriemenfabriek v.h. Ph. P. van Baak (ook technische artikelen;

1920, 1928)

Cuyk
- M.B. Regouin (Kon. Leder- en Drijfriemenfabriek; 1909, 1918)

Den Bosch e.o.
- M. van den Bergh (schoenenfabriek; 1894)
- Wed. D.P. de Booy (stoomschoenfabriek; 1894, 1920)

Dongen
- J.G. Aarts (schoenmakerij; 1894)
- A. Ant. Vermeulen (leder- en schoenfabriek; 1921)
- Van Boxtel en Co (stoomschoenfabriek; 1920)
- Fa. Th. van Dongen (stoomleder- en schoenfabriek; 1920)
- Holland Amerika schoenenmij.
- N.V. Schoen- en lederfabriek Corn. van Loon (1926)
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- G.L. Smits & Co (stoomschoenfabriek; 1894, 1920)
- Van Tuijn & Co (schoenfabrikanten; 1920)

Eindhoven
- N.V. Schoen- en lederfabriek St. Antoine (1926)
- J.e. van Vroonhoven (schoenmakerij; 1894)

Kaatsheuvel
- Van Dortmund-pennonck (schoenfabriek, export; 1920)

Loon op Zand
- N.V. Stoomschoenfabriek Neerlandia

Oisterwijk
- N.V. Oisterwijk (leder en drijfriemenfabriek)
- N.V. Paymans schoenfabriek (1923)
- N.V. J.H. van de Wiel's schoen- en lederfabriek (1928)

Oosterhout
- Fa. P. Huyben en Zonen (leerlooierij en schoenfabriek; 1919)
- Gebrs. Schenkels, Dames-, Heeren- en Kinderschoenwerk (1920)

Ravenstein
- Ignoot Suermondt (leerlooierij en schoenmakerij; 1920)

Tilburg
- N.V. J. van Arendonk's schoen- en lederfabrieken (1894, 1915, 1919, 1928)

L. de Beer (schoenenfabriek; 1894)
A.J. Eickhoff (leestklaar schoenwerk; 1894)
Hufkens en Dohle (leestklaar schoenwerk; 1894)
J. Mannaerts Stoomschoenfabriek (1894, 1920)
C.J. de Raad (leestklaar schoenwerk; 1894)
J.B. Vereijssen (schoenenfabriek; 1894)
N.V. Willem Vos & Co. (leder- en drijfriemenfabriek; kofferleder; 1908, 1919,
1923)

Valkenswaard
- J. van den Besselaar (1894)
- M. Feyen (leerlooierij en schoenfabriek; 1918)

Veldhoven e.o.
- A. van der Sanden (schoenmakerij; 1894)
- A. van Sombeek's stoomschoenlederfabriek, schoenfabriek en leerlooierij (1927)

Waalwijk
- Van der Heijden en van Grinsven (schoenmakerij; 1894)
- N.V. E.W. Klyberg-Pernot's stoomschoenfabriek Hollandia (1920)
- L. van Leeuwen (schoenmakerij; 1894)
- Johan Spapens (stoomschoenenfabriek; 1920, 1926, 1928)
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- Kon. Stoomschoenenfabriek A.H. van Schijndel N.V. (1894, 1920, 1929)
- Timmermans van Turenhout (luxe schoeisel; 1894)
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Triplex-, fineer-, vezel- en spaander
plaatfabrieken, sbi 25.21 en 25.22

Triplex wordt gemaakt uit drie of meer (fineer)lagen van hout. Deze worden zo op
elkaar gelijmd, dat de vezelrichtingen elkaar kruisen. Spaanplaat wordt uit kleine
stukjes hout vervaardigd, die met een bindmiddel tot platen worden geperst. Bij
houtvezelplaten wordt het hout (of andere materialen) tot vezels gereduceerd; de
binding bij de plaatvorming komt voornamelijk door stofeigen bindmiddelen tot stand.

Tijdsperiode

De industriele produktie van triplex in Brabant start vanaf het einde van de 1ge eeuw,
de produktie van vezel- en spaanplaat na 1945.

StotTen

grondstoffen
- hout (eventueel riet, stro en dergelijke voor houtvezelplaten)
- verschillende bindmiddelen (case'ine, albumine, huidlijm, formaldehydeharsen,

polyurethaanharsen, epoxyharsen)

hulpstoffen (aIleen bij houtvezelplaten)
- calcium-, magnesium-, natriumbisulfiet
- natronloog, soda, natriumsulfide
- bleekmiddelen (bijvoorbeeld hypochloriet of chloordioxyde)

produkten
- gefineerd hout
- triplex
- multiplex
- meubelplaat, spaanplaat, vezelplaat

afvalstoffen
- houtafval
- bindmiddelresten, bisulfieten en sulfiden (in water)
- logen en bleekmiddelen
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Processen

Het aanbrengen van dunne laagjes hout of fineer is al zeer oud; dit deed men
voornamelijk om hout een duurder aanzien te geven. De fineer werd meestal
gezaagd. Rond het midden van de vorige eeuw werden er verschillende fineermachi
nes ontwikkeld, zoals schilmachines; hierdoor werd een industriele produktie van
fineerprodukten mogelijk. Een van de belangrijkste produkten was triplex of
multiplex. Dit bestaat uit drie of meer (maar altijd een oneven aantal) lagen
hout(fineer), die zo op elkaar worden gelijmd, dat de houtvezels van elke plaat
loodrecht op die van de aangrenzende platen staan. Door deze constructie zet het
triplex in tegensteUing tot gewoon hout in aIle richtingen evenveel uit.

bindmiddel
resten

triplex

ru.. bout

J,

stoOlll

bind
middel

Voor het fineren of
schillen dient het hout
eerst ontschorst en op
de juiste lengte gezaagd
te worden; daarna wordt
het hout gestoomd om
het fineren zelf gemak
kelijker te laten verlo
pen. Na het schillen met
behulp van schil- of
schaafmachines worden
de stroken fineer ge
droogd en daarna met
lijm of papier tot platen

Afbee/ding 11: Vervaardiging van trip/ex aaneengevoegd. Nadat
de Hjm of een ander
bindmiddel is opge

bracht worden de verschillende lagen in een hydraulische pers tot platen geperst. Dit
persen kan zowel koud als warm geschieden. Vroeger gebruikte men als bindmiddel
uitsluitend natuurlijke lijmen, zoals caseine, bloedalbumine of huidlijm. In de jaren
voor de tweede wereldoorlog werden er verschillende kunstharsen geintroduceerd; na
de oorlog hebben deze de natuurlijke lijmen volledig verdrongen. De tegenwoordig
meest gebruikte kunstharsen zijn ureum-, melamine-, fenol-, cresol- en resorcinefor
maldehydeharsen, polyurethaanharsen en epoxyharsen.

Meubelplaat wordt gemaakt uit een binnenwerk van houten latjes of staafjes, dat
aan beide zijden van een fineerlaag wordt voorzien. Spaanplaat maakt men uit kleine
stukjes hout (spanen), die met kunstharsen tot platen worden geperst. Hiervoor is
relatief veel bindmiddel nodig. Spaanplaat kan tot 20% bindmiddelen bevatten. De
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produktie en toepassing van spaanplaat in Nederland is pas na 1950 tot grote
ontwikkeling gekomen.

Bij vezelplaten, zoals hard- en zachtboard, wordt daarentegen voornamelijk gebruik
gemaakt van bindmiddelen, die in de houtvezels aanwezig zijn. Om deze vrij te
maken worden de bindingen tussen de houtvezels verbroken door de houtdeeltjes met
heet water of stoom te behandelen. Hier zijn vaak chemicalien aan toegevoegd, zoals
een combinatie van calcium-, magnesium en natriumbisulfiet of van soda, natronloog
en natriumsulfide. Voor het persen worden de vezels nog gebleekt met bleekmiddelen
als hypochloriet of chloordioxyde. Bij de plaatvorming wordt nog ongeveer 2% aan
kunstharsen toegevoegd. De produktie van vezelplaten is in de jaren twintig in de VS
en in Zweden op gang gekomen; de produktie in Nederland is pas veel later,
waarschijnlijk na 1950 op gang gekomen.

ruw hout.

bisulfiet.
net.rium- ~
sulfide
loog

bleek-
middel ~

bind-
middel ~

1

houtvezel
pleat

re.t.en
chemicelien

re.t.en
bleekmiddel

rest.en
bindmiddel

rest.en
bindmiddel

Voor aIle produkten geldt,
dat ze -afhankelijk van de
toepassing- vaak nog een
veredeling ondergaan. Hierbij
kunnen nog verschillende
verontreinigingen ontstaan.
Dit is hier echter verder
buiten beschouwing gelaten.
Zie bijvoorbeeld de hoofd
stukken over verven en lak
ken en over houtconservering.

Albee/dillg 12: VervaQrdigillg l'all houtvezeiplaat

PotentiiHe verontreinigingen

De belangrijkste potentiele verontreinigingen zijn resten bindmiddel (voorzover
kunstharsen zijn gebruikt).
Bij de houtvezelplaten bovendien bisulfieten, natriumsulfide, loog en bleekmiddelen.
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LokaUsering

In 1893 (van Velthoven 1963) wordt J. Bruning en Zn (houtzagerij, snijderij en
kistenplakkerij) in Stratum genoemd. In 1912 (Veiligheidswet) zijn er 3 fabrieken van
sigarenkisthout waarvan 2 in Stratum en 1 in Bergen op Zoom. In 1929 (Adreslijst)
wordt de NV houtindustrie 'Picus', v.h. J. Bruning & Zn, te Eindhoven genoemd. In
1950 (Bedrijfstelling) telt Noord-Brabant 2 triplexfabrieken, waarvan 1 met meer dan
200 en 1 met tussen de 50 en 200 arbeiders.
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Houtconserveringsfabrieken
sbi 25.23

Om het hout beter bestand te maken tegen externe invloeden, zoals vocht,
weersomstandigheden en houtaantastende organismen, en daarmee de duurzaamheid
van het hout te vergroten wordt het hout geimpregneerd. Als imprelIleermiddel
worden gebruikt: teerprodukten zoals creosoot en carbolineum, verder verschillende
zoutmengsels, die in water of organische oplosmiddelen zijn oPlelost. Er zijn
verschillende procedes ontwikkeld; naast het dompelen, bestrijken en spuiten is de
vacuiim-drukmethode de belangrijkste.

Tijdsperiode

Er zijn verschillende methodes ontwikkeld in de eerste helft van de 1ge eeuw. De
toepassing in Nederland vindt plaats na 1850, in Brabant na 1860.

SlotTen

grondstoffen
- verschillende soorten hout

creosootolie
carbolineum
kwikchloride en zinkchloride
kopersulfaat
mengzouten van koper, chroom en arseen
borium, fluor, fosfaten, boraten, fluoriden, pentachloorfenol, chloornaftaleen,
organometaalverbindingen

hulpstoffen
- terpentine en xyleen (oplosmiddelen)

produkten
- geimpregneerd hout

afvalstoffen
- residuen en lekvloeistoffen van (oplossingen van) impregneermiddelen
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Processen

Een van de oudste processen am hout te verduurzamen is een behandeling met
kwikchloride (HgCI2). In 1833 ontwikkelde Kyan een methode, die hierop is
gebaseerd en die naar hem kyaniseren is genoemd. Het hout wordt -afhankelijk van
de houtsoort- gedurende een periode van 10 dagen tot 3 weken in een oplossing van
kwikchloride in water gelegd.

Het gebruik van zinkchloride als bederfwerend materiaal werd in 1838 door Burnet
voorgesteld. Hierbij werd het hout behandeld met een oplossing van zinkchloride in
water, waaraan later meestal een kleine hoeveelheid creosootolie werd toegevoegd.
Een ander procede werd door De Boucherie in 1841 ontwikkeld. Hierbij werd onder
hydraulische druk een kopersulfaatoplossing in het hout geperst; voor dit doel was
een cilindrische persketel nodig.

Hout dat met deze zouten geimpregneerd was had het nadeel, dat het gedeeltelijk
uitloogde; voor toepassingen waarbij het hout in contact kwam met water, was het
daarom niet zo geschikt. Voor telefoon- en telegraafpalen en spoorbielzen en
dergelijke werd dan ook vooral gecreosoteerd hout gebruikt. Door de onaangename
geur van creosoot is dit echter op zijn beurt niet geschikt voor binnenwerk.

Het doordringen van hout met creosootolie is een uitvinding van Bethell uit 1840.
Creosootolie is een nevenprodukt van de koolteerdistillatie en bestaat voornamelijk
uit polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's), fenolen en aromatische
amines. Voor het creosoteren dient het hout eerst goed schoongemaakt te zijn en
mag het niet te veel vocht bevatten; desnoods wordt het gedroogd. Oak aile
bewerkingen zoals inkerven, frezen en boren dienen van tevoren te zijn verricht. Bij
het eigenlijke creosoteren wordt de vacuum-drukmethode toegepast. De druk in de
impregneerketel, waarin het hout zich bevindt, wordt sterk verlaagd; hierdoor wordt
aile lucht uit het hout gezogen. Onder deze omstandigheden wordt de hete (1000



120 °C) creosootolie in de ketel gebracht. Daarna wordt de druk sterk verhoogd,
totdat het hout volledig met olie is doordrongen en geen olie meer opneemt.
Vervolgens wordt er weer een vacuum gecreeerd, waardoor de overtollige vloeistof
wordt weggezogen. Na de behandeling wordt het hout gedroogd.

Bij de oudere procedes ging nogal wat creosootolie verloren, bijvoorbeeld door
lekken of oververzadiging, wat niet alleen een verlies aan waardevolle grondstoffen
inhield, maar bovendien leidde tot een ernstige bodemverontreiniging. Daarom zijn er
methodes ontwikkeld om het verlies aan olie zoveel mogelijk te beperken. Bij de
vacuiim-drukmethode is daarom een afzonderlijke olieketel (die vaak riipingketel
wordt genoemd) tussen de voorraadtank en de persketel geplaatst; de besparing aan
olie wordt bereikt door op het einde van het proces onder lage druk zoveel mogelijk
olie weer naar de olieketel te laten terugvloeien. De olie kan dan weer opnieuw
worden gebruikt. Ook wordt de lekvloeistof uit de impregneerketel gezuiverd en weer
gebruikt.
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Voor veel toepassingen is het niet noodzakelijk dat het hout helemaal met olie is
doordrenkt. Hiervoor gebruikt men de spaarmethode van Riiping. Het verschil met de
volle bereiding is, dat de olie meteen bij een overdruk in het hout wordt geperst.
Omdat er zich nog lucht in het hout bevindt, dringt de olie veel minder diep in het
hout door. Hierdoor wordt bovendien een grote hoeveelheid aan olie bespaard. Voor
moeilijk impregneerbare houtsoorten kan het Riipingproces worden herhaald of met
een andere bewerking worden gecombineerd. Voor een meer oppervlakkige
behandeling werden behalve creosoot ook houtteer en carbolineum gebruikt.

Het creosoteren is lange tijd de meest gebruikte methode geweest. Met name voor
de toepassingen binnen zijn er ook andere zouten ontwikkeld, die in tegenstelling tot
het kwik- of zinkchloride niet uitlogen. Een belangrijk bestanddeel van deze zouten
vormt alkali-bichromaat; dit werd eerst toegepast in combinatie met natriumfluoride
en dinitrofenol. Later ontdekte men dat mengsels van koper-chroomzouten of koper
chroom-arseenzouten beter voldeden. Deze mengsels noemt men de zogenaamde
Wolmanzouten en de behandeling ermee het wolmaniseren. Hiervoor wordt ook de
vacuiim-drukmethode toegepast. Daarnaast worden ook stoffen als pentachloorfenol,
chloornaftaleen en organometaalverbindingen van koper, zink, tin en kwik gebruikt;
deze stoffen worden opgelost in organische oplosmiddelen als terpentine en xyleen.

PotentiiHe verontreinigingen

AIle impregneermiddelen kunnen aanleiding geven tot ernstige bodemverontreiniging.
Deze middelen kunnen o.a. vrijkomen bij:
- lozing van resten van de impregneerbaden
- het uitlekken van het hout; hierdoor kunnen met name de opslagplaatsen van

bewerkt hout verontreinigd zijn
- opslag en transport van impregneermiddelen.

Lokalisering

In de tweede helft van de 19c eeuw hield in Den Bosch de firma Johan Loeff & Cie
zich bezig met houtconservering; deze is later omgezet in De Jonge & Plate.
In 1890 (Van Velthoven) wordt geen houtconserveringsbedrijf vermeld. In 1912
(Veiligheidswet) worden twee bedrijven vermeld (Houtbereiding tegen bederf)
respectievelijk in Den Bosch en in Tilburg.
In 1920 (Adreslijst) was in Den Bosch de firma E. van Swaaij & Co gevestigd
(creosoteren en kyaniseren).
In Van der Kloes (1925) adverteert de firma Van Boeckel & van Hoogerwou uit
Boxtel met verbeterde gekyaniseerde palen.



122 Bedriifsactiviteiten en bodemverontreilliging in het verleden in Noord-Brabant

In 1950 (Bedrijfstelling) is er nog sprake van een bedrijf.
In de Informatiebundel Houtverduurzaming (Min. VROM 1986) is sprake van 35
impregneerbedrijven in Nederland en een totale schatting van 600 bedrijven, die zich
met houtverduurzaming bezighouden, hetzij als hoofdactiviteit (35 bedrijven) hetzij als
nevenactiviteit, zoals timmerfabrieken, houthandels, aannemers en schilders. Van deze
600 bedrijven zijn er maar liefst 110 in Brabant gevestigd.
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Meubelindustrie
sbi 25.7

Tot deze bedrijfsactiviteit wordt niet de produktie van metalen meubelen gerekend,
maar weI het logen van hout. Tussen de grondstof 'hout' en het produkt 'meubel'
liggen tal van fysische en chemische bewerkingen. In min of meer chronologische
volgorde zijn deze: schillen van de bast, drogen, eventueel conserveren (door middel
van impregneren), zagen, schaven, frezen, etc., lijmen, beitsen (waaronder ook logen
wordt verstaan) en lakken.

Tijdsperiode

Het meubelmakersberoep bestaat gedurende de gehele beschouwde periode. Het
gebruik van hulpstoffen (bv. lijm) bij de fabricage van meubelen dateert van na de
17e eeuw. Na de Eerste Wereldoorlog is de meubelindustrie op grote schaal
gemechaniseerd.

Stoffen

grondstoffen
- hout
- lijm (vroeger beender-, vlees,- en caseYnelijm, tegenwoordig met name polyvinylace-

taat en ureumformaldehyde met harder)
- beits (ammoniak, natronloog, kaliumbichromaat, kaliumman~anaat, salpeterzuur,

indigo, anilinekleurstoffen)
- verf, was, meubelolie, meubellak

hulpstoffen
- benzine (ontvetten)
- ammoniak (ontharsen)
- benzoezuur, oxaalzuur, pyrogalluszuur
- spiritus, terpentijnolie

eindprodukten
- meubels
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bijprodukten
- houtwol

afvalstoffen
- zaagsel, spaanders

Processen

Behalve een aantal fysische bewerkingen (zagen, schaven, schuren, frezen, etc.),
waarbij vee! houtafval ontstaat in de vorm van zaagsel en spaanders en dergelijke,
worden bij de vervaardiging van meubels ook een aantal chemische bewerkingen
uitgevoerd.

Lijmen
Om de diverse onderdelen van een meubel onderling te bevestigen, wordt naast
houtverbindingen en schroeven ook gebruik gernaakt van lijm. Werden vroeger
'warme' dierlijke lijmen (beender-, vlees-, caseiOnelijrn) gebruikt, tegenwoordig gebruikt
men voornamelijk synthetische lijmen. Deze zijn te onderscheiden in thermoplastische
Hjm (m.n. polyvinylacetaat) en thermohardende lijm (m.n. ureumformaldehyde met
harder). De te lijmen oppervlakken moeten niet alleen vlak en stofvrij zijn, maar ook
vet- en harsvrij. Dit wordt bereikt met benzine respectievelijk ammoniak.

Beitsen
Voor het kleuren van hout waarbij de structuur zichtbaar moet blijven, wordt beits
gebruikt. Deze is te verdelen in chemische beits, kleurstofbeits en bleekmiddel.
Sommige houtsoorten moeten vooraf voorbehandeld worden: vuren en grenen met
een benzoezuuroplossing en eiken met een oxaalzuuroplossing. Beitsen gebeurt in
beitsbaden of bij kleinere meubelmakers met de kwast.

Chemisch beitsen: hout met looistof (eiken) kan gekleurd worden door beroken
met ammoniakdamp (eventueel na een behandeHng met pyrogalluszuur om het
looistofgehalte te verhogen); door middel van logen (onderdompelen in een
natronloogbad) kan eiken een oud aanzien krijgen; kaliumbichromaat kleurt mahonie
roodbruin; andere gebruikte chemicalien zijn salpeterzuur en kaliummanganaat.
Kleurstof beitsen: vroeger gebeurde dit met natuurlijke kleurstoffen (o.a. indigo), later
met synthetische kleurstoffen (o.a. anilinekleurstoffen). Deze kleurstoffen worden in
water of (soms) in spiritus of terpentijnolie opgelost. Tegenwoordig wordt ook nafta
als oplosmiddel gebruikt.

Bleken: hout kan lichter gemaakt worden met behulp van waterstofperoxyde of
zwaveldamp.
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Besclzennen
Beitsen in de meubelindustrie is niet primair gericht op bescherming van het hout
maar op verfraaiing. Daarom moet na het beitsen het meubel nog voorzien worden
van een beschermlaag. Dit kan door het aanbrengen van was (bijenwas, boenwas,
terpentijnolie), meubelolie (lijnolie, paraffineolie) of meubellak (cellulose-,
synthetjsche-, twee componenten-, en polyesterlak). Deze lakken bevatten soms
benzeen en tolueen als oplosmiddel. Een laatste manier van beschermen is het
politoeren (een behandeling met schellak opgelost in spiritus); dit vindt tegenwoordig
nauwelijks meer plaats.

Bij meubels waar de houtstructuur niet zichtbaar hoeft te blijven, kan gebruik
worden gemaakt van verf.

PotentiiHe verontreinigingen

Lekkage of morsen van ontvetter, ontharser (benzine, ammoniak), beitsen, verven,
kleurstoffen, bleekmiddelen, lakken, eventueel lozing of dump van afgewerkte beits
(ammoniak, natronloog, kaliumbichromaat en kaliummanganaat, salpeterzuur),
afgewerkte verf, afgewerkte lak (benzeen, tolueen, salpeterzuur, zwavelzuur),
bleekmiddel (waterstofperoxyde).

Lokalisering

In 1950 (Bedrijfstelling CBS) waren er in Noord-Brabant 78 meubelfabrieken en 218
meubelmakerijen. In 1953 (adresboek van de Nederlandse fabrikanten) waren de
volgende bedrijven in Noord-Brabant aanwezig.

Best
- Jensen

Boxmeer
- Brunott & Co (1894)

Boxtel
- Meubelfabriek 'Brabantia'
- Meubelfabriek N.V. 'Novum'
- Boxtelse Klompen- en Houtwarenfabriek Verhagen

Breda
- Fa van Aalst
- Fa van Cantrijn
- H. Heyman
- Fa Meesters
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- Smulders Meubelfabriek
- W.A.V.O. Meubelfabriek

Den Bosch
- Brabantsche Meubelindustrie

Bersel
- P. Cuypers

Eindhoven
- C. van Dommelen

J. van Houts
Jonkers & Zonen N.V.
Gebrs van Nistelrooy
van de Somme & Scheepers
Elektrische Timmer- en Meubelfabriek 'St Josef
Neuray's Meubelfabriek
Meubel- en Timmerfabriek 'St Trudo'
Stultiens & Zn N.V. Meubelfabriek
Zuid-Nederlandse Meubelfabriek

Gernert
- Houtert & Zn

Gennep
- Fa F. van Bergen
- Genneper Molen

Helmond
- F. Bezemer
- Fa J. Beks & Zn
- Oud-Hollandsche Stoelenfabriek & Houtdraaierij 'De Hulsbosch'
- Elektrische Meubel- en Houtwarenfabriek Schijndel-de Waal

Kaatsheuvel
- Klein Meubelfabriek J. Hutten

Mierlo-Hout
- Fa Joh. Dijstelblorn
- Janssen & Fritsen N.V.

Oirschot
• Gebrs Meyers (1894)

Erven & Co
Fa P. van Leuven-Hout
C. van Leuven Philippart
Fa H. van de Nieuwenhof
Gebrs Verhouden
Meeuwis Karaktermeubelen
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- N.V. Stoom Stoelen- en Meubelfabriek Teurlinx & Meyers
- N.V. Stoelen- en Meubelfabriek Tret

Oosterhout
- Biljart- en Meubelfabriek 'Juliana'
- Donkers de Visser

Oudenbosch
- Fa A. Borburgh

Ravenstein
- Salet's Machinale Meubelfabriek

Tilburg
- Johs van Hoof (1894)
- J.e. Brouwers
- Dirks van Oers
- Gebrs van Dijk
- van Homburg & Co
- Kennis & Zn
- P. van de Weegberg
- F. Wijnans Roothaerts Biljart- en Meubelfabriek 'Het Zuiden' N.V.
- Tilburgsche Divanfabriek e. Jansen
- Timeufa Meubelfabriek

Uden
- Oort's Meubelfabriek

Valkenswaard
- J. Stadhouders
- Meubelfabriek 'De Nijverheid'

Vught
- Fa Egelie
- Jonkers & Zn

Waalwijk
- Meubelfabriek Dirks van Oers
- Meubelfabriek KE.M.I.
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Papier- en kartonindustrie
sbi 26.1

De produktie van papier berust op het vermalen van stoffen, die cellulose bevatten,
en het scheppen en zeven van de pap, die hierbij ontstaat. Door het toevoegen van
verschillende soorten stoffen, waaronder vul-, lijm- en kleurstoffen, ontstaan ver
schillende soorten papier.

Tijdsperiode

De Chinezen kenden ongeveer tweeduizend jaar geleden al de kunst van bet
papiermaken. De eerste papiermolens werden in de late middeleeuwen in Europa
opgericht. In Nederland deed deze techniek op het einde van de zestiende eeuw zijn
intrede; in de zeventiende eeuw verspreidde het papiermaken zich snel, waarbij de
Zaanstreek en de Veluwe centra van de papierfabricage werden. De eerste
papiermolen in Brabant dateert waarschijnlijk van omstreeks 1800.

De eerste papiermachines dateren van dezelfde tijd. In 1833 werd voor bet eerst
een papiermachine in Nederland gebruikt; in Brabant geschiedde dit in de tweede
helft van de negentiende eeuw.

StotTen

grondstoffen
- cellulose (uit hout, houtslijp, houtpulp, stro, lompen en linters)
- oud papier

hulpstoffen
vulstoffen (porseleinaarde, zoals chinaklei en kaolien, zwaarspaat (BaS04), gips,
titaandioxyde, talk)

- Iijmstoffen (zetmeel, harsmelk, dierlijke lijm)
- kleurstoffen
- natronloog, chloorkalk, natriumhypochloriet, soda, aluin, olie, teer, asfalt, bitumen,

paraffine, PVC, azijnzuur-anhydride, zwavelzuur, aceton
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eindprodukten
verschillende soorten papier, onder andere schrijf-, druk-, enveloppen-, vloei-,
teken-, kranten-, pak-, asfalt- en viltpapier, en verder papier voor o.a. drinkbekers,
karton;

afvalstoffen
- papierresten
- resten alkalische vloeistoffen van reiniging van lompen, bleekvloeistoffen en ander

afvalwater

Processen

De bereiding van papier is al zeer oud. De Chinezen maakten ongeveer tweeduizend
jaar geleden al papier van vlasvezels (uit lompen). In Europa kende men weI papier
gemaakt van de papyrusplant en het dierlijke perkament, maar de bereiding van
papier uit lompen van linnen en katoen kwam hier pas in de late middeleeuwen op
gang. In Nederland werd de papierbereiding op het einde van de zestiende eeuw
gei'ntroduceerd, waarna vooral op de Veluwe (water als aandrijfkracht) en in de
Zaanstreek (windmolens) op grote schaal papier werd gemaakt.

Produktie van eelstof
Voor de produktie van papier uit lompen is het noodzakelijk de lompen eerst te
sorteren en te reinigen. Vervolgens worden de gesorteerde lompen met een
snijmachine in kleine stukjes gesneden en gekookt onder druk in een oplossing van
kalk, soda of natronloog, waardoor onzuiverheden en een gedeelte van de
kleurstoffen worden verwijderd. De keuze van het loog wordt bepaald door de
samenstelling van de stof en de aard van de verontreinigingen.

Daarna wast en maalt men de stof in een zogenaamde halfstofhollander. Deze
machine is in de achttiende eeuw in de plaats gekomen voor stampmachines. Hoewel
er verschillende typen hollanders zijn, is het principe telkens hetzelfde. De machine
bestaat uit een ovalen kuip, die in het midden een tussenschot heeft, dat echter niet
tot de rand doorloopt. Verder bevindt zicb in een helft een wals of cilinder met stalen
messen, waardoor de stof wordt vermalen.

Na het malen wordt de stof gebleekt met behulp van chloorkalk of natrium
hypochloriet; voor zeer donkere soorten vindt nog eerst een voorbleking met
chloorgas plaats. De sto£ wordt nu gewassen en ontwaterd, en eventueel gedroogd; dit
laatste vindt plaats, als de stof niet direct kan worden verwerkt of als halffabrikaat
aan de papierfabriek wordt geleverd.

Dit halfprodukt of celstof (cellulose) kan ook worden verkregen uit stro, hout- of
houtslijp. Hiervoor zijn verschillende procedes ontwikkeld, o.a. door toepassing van
natronloog (natroncellulose), calciumbisulfiet (sulfietcellulose) en een combinatie van
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natriumsulfide en natronloog (sulfaatcellulose). In de Nederlandse papierfabrieken
gebruikt men meestal celstof als grondstof. De firma Van Gelder Zonen heeft echter
zelf cellulose vervaardigd in Velsen en Renkum. Naast lompen en bout wordt ook
oud papier in toenemende mate als grondstof gebruikt.

Produktie van papier
Het papier ontstaat door de ineenstrengeling van geisoleerde vezels, een soort
vervilten, in een waterige suspensie. Deze suspensie of pap wordt bereid in de
heelstofhollander, die op dezelfde manier werkt als de halfstofhollander. Tegenwoor
dig gebruikt men ook weI kegelstof- of kollermolens voor het malen. Aan de pap

. worden verschillende andere stoffen toegevoegd; indien men namelijk alleen celstof
zou gebruiken, krijgt men een soort vloeipapier.

bleekmiddel
rest.en

afvalwat.er

afvalwat.er

loosrest.en

1

lompen

1

papi er

afwerken

~I vermalen I~
1

~I bleken I~
'-----1-

bleek
middel

vul- en
li.lamid
delen
kleur
st.offen

kalJt
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nat.ron
laos

Een belangrijke hulpstof
zijn de vulmiddelen, die
het papier minder door
schijnend maken, een
meer gesloten oppervlak
geven, beter bedrukbaar
en zachter maken en
een grotere witheid ge
yen. Als vulmiddel ge
bruikt men o.a. porse
leinaarde, gips, zwaar
spaat, krijt, talk, gema
len asbest en titaandi
oxyde.
Behalve vulmiddelen
voegt men ook lijmstof
fen toe. V66r de mecha-
nisering van de produk

Afbee/dillg 13: Vervaardigillg vall papier uit lompell tie dompelde men de
vellen papieren in een

oplossing van dierlijke Hjm en aluin. Hierdoor wordt het absorberend vermogen van
het papier verminderd. Later voegde men de lijmstoffen aan de pap in de hollander
toe; naast dierlijke lijm gebruikte men o.a. zetmeel en harsmelk, die ontstaat door
een verzeping van bijvoorbeeld colofonium met soda.

Een andere belangrijke hulpstof zijn de kleurstoffen, die aan bijna elk soort papier
in meer of mindere mate worden toegevoegd (enkele grammen per 100 kg heelstot).
Welke hulpstoffen men toevoegt en in welke hoeveelheden is afhankelijk van het
soort papier dat men wil produceren.
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Na de bereiding van de pap in de hollander kan men overgaan tot het papiermaken.
Vroeger schepte men het papier met de hand; hiervoor gebruikte men een
schepraam, dat met een metalen gaas (brons, koper) was bedekt. Door het
schepraam, dat men horizontaal houdt, te schudden, druipt een gedeelte van het
water uit de pap. De gevormde papierlaag wordt op een vlakliggend yilt 'afgekoetst'
en met nog een laag vilt bedekt. Dit wordt enkele malen herhaald en het gehele pak
wordt in een houten pers uitgeperst. De yellen papier laat men vervolgens drogen.
Tegenwoordig wordt handgeschept papier alleen nog voor speciale doeleinden
gemaakt.

Rond 1800 zijn de eerste papiermachines ontwikkeld. De belangrijkste zijn de
langzeef- en de rondzeefmachine. Het principe is hetzelfde als bij het scheppen. Bij
de langzeefmachine wordt de pap eerst nog gezuiverd van zand en stofklompjes en
worden verstrengelde vezels (knopen) in een soort zeef tegengehouden. Vervolgens
komt de pap op een metalen gaas of doek, dat rondloopt (lopende-band principe) en
als een zeef fungeert. De papierpap wordt eerst geschud om een goede menging van
de vezels te krijgen. Een snellere ontwatering vindt plaats door enkele zuigkasten, die
onder het doek geplaatst zijn. Door het verschil in luchtdruk wordt het water uit het
papier gezogen. Eventueel kan men met een egoutteur of watermerkrol een
watermerk aanbrengen.

De zeeftafel eindigt bij de koetsrol, waar het metaaldoek zich ombuigt en het
papier tussen met vilt beklede walsen wordt gekoetst. Daarna vindt een verdere
droging plaats tussen met stoom verhitte walsen. In de rondzeefmachine heeft het
metaaldoek de vorm van een cilinder. Indien men hier metalen strippen op aanbrengt
kan men ook yellen papier produceren. Karton verkrijgt men door de machines
langzamer te laten lopen, waardoor het papier dikker wordt.

Indien noodzakelijk kan men het papier een gladder uiterlijk geven door het door
een soort kalander te leiden, het zogenaamde satineren. Nadat het papier op een
bobine-of oprolmachine opgerold is en op de juiste lengte afgesneden, is het klaar
voor de verkoop.

Potentiele verontreinigingen

Voor de papierfabricage zijn grote hoeveelheden zuiver water een vereiste. Naast
papierresten vormt het afvalwater met allerlei chemiealien de grootste afvalstroom.
Bij de produktie van speciaal papier komen er nog meer chemicalien in het water
voor, bijvoorbeeld teer, asfalt, bitumen, paraffine, PVC etc. Dit water zal
waarschijnlijk via het riool of op het oppervlaktewater zijn geloosd; hierbij kan
bodemverontreiniging zijn opgetreden.
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Lokalisering

Omstreeks 1800 was in Boxtel een papiermolen gevestigd. Deze heeft in elk geval tot
omstreeks 1875 bestaan; in die tijd beschikte men ook over een papiermachine.

Aan het einde van de vorige eeuw was in Raamsdonksveer een strostoffabriek
gevestigd; deze ging later over in de handen van de Engelsman A.E. Reed, die de
fabriek omdoopte in de Dutch Paper Pulp Co Ltd. In 1918 werd de fabriek samenge
voegd met de door E.C Reed aangekochte papierfabriek in Maasniel onder de naam
NY Papierfabriek Maasmond in Raamsdonksveer. De specialiteiten van de fabriek
waren houtvrij- en houthoudend druk- en schrijfpapier en pergamijn. De fabriek werd
tijdens de tweede wereldoorlog verwoest en niet meer opnieuw opgebouwd.

In Helmond maakte de strohulzenfabriek van O. Knottnerus tussen omstreeks 1900
en 1905 ook papier; de papierfabricage was echter niet succesvol.

In 1926 begon ook de NY Philips in Eindhoven met de produktie van grijs papier
voor de eigen golfkartonfabriek. In 1930 werd een tweede machine aangeschaft; beide
machines werden door stoom aangedreven. In 1931 yond in Eindhoven de oprichting
plaats van de NY Papierfabriek Noord-Brabant, waarin ook de papierfabriek van
Philips werd ondergebracht. Er werd een derde machine aangeschaft, speciaal voor de
produktie van vilt- en ruwpapier.

Er is ook nog sprake van een papierfabriek in deze eeuw in Grave; hierover zijn
geen verdere bijzonderheden bekend.
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Golfkarton- en kartonnage-industrie
sbi 26.3

Golfkarton wordt gcproducecrd door een laag papier te golven en aan een of aan
beide zijden op de golftoppen gladde lagen papier te plakken. Het golfkarton wordt
verder zo bewerkt, dat het gemakkelijk tot dozen is te vouwen; deze dozen dienen in
het algemeen als verpakkingsmateriaal.

Tijdsperiode

Golfkarton is in 1871 in de Verenigde Staten uitgevonden. De eerste golfkarton
fabriek in Nederland dateert van 1902, terwijl vanaf 1909 ook in Brabant golfkarton
wordt geproduceerd.

StotTen

grondstoffen
- papier
- lijm (onder andere stijfsel en waterglas)
- drukinkt

eindprodukt
- golfkarton

Processen

A.C. Jones maakte in 1871 in de VS als eerste golfkarton door ribbels aan te brengen
in papier en aan een kant een gladde laag aan te brengen. Dit staat bekend als
eenzijdig golfkarton. AI snel ging men er toe over om ook aan de andere kant een
deklaag aan te brengen, waardoor het tweezijdige golfkarton ontstaat. Tweezijdig
golfkarton wordt het meest geproduceerd; indien extra sterk karton wordt vereist kan
men dubbelwandig golfkarton maken door nog een laag gegolfd papier met deklaag
aan te brengen. Golfkarton is een stevig en goedkoop produkt, dat vooral voor
emballagedoeleinden wordt gebruikt, bijvoorbeeld voor de verpakking van
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levensmiddelen, drank, apparaten; het is in Nederland vanaf de jaren dertig populair
geworden.

Hoewel er in de fabricage van golfkarton voortdurend verbeteringen zijn
aangebracht, is het basisprincipe niet meer veranderd. Papier wordt eerst bevochtigd
en voorverwarmd; hierdoor is het beter vervormbaar en scheurt het minder
gemakkelijk. Vervolgens wordt het papier tussen een paar geribbelde, verhitte walsen
geleid, waardoor het wordt gegolfd. Daarna worden de toppen van het gegolfde
papier met een plakmiddel bestreken, waarna aan een kant, respectievelijk aan beide
zijden een gladde laag papier tegen de gegolfde laag wordt gedrukt. Vroeger werd als
lijm vaak waterglas gebruikt; tegenwoordig gebruikt men gelatinerende stijfsel
suspensies of andere lijmen.

lijm

drukinkt ----7

papi er

1

lijmarval
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resten
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Afbee/ding 14: Produktie van golfkaT1on

Na het lijmen wordt het golf
karton gedroogd, gerild (het
aanbrengen van vouwranden),
gestansd (bijvoorbeeld de
handvatten), op de juiste af
metingen afgesneden en, in
dien noodzakelijk, met op
schriften bedrukt. Het meren
deel van de bewerkingen (be
halve het bedrukken en soms
het riBen, stanzen e.d.) vindt
met behulp van een machine
plaats; het gaat hierbij dan
ook vaak om grote machines.

PotentiiHe verontreinigingen

Bij de produktie van golfkarton kan bodemverontreiniging optreden als gevolg van
lekkages en afvalstromen van het gebruikte lijmmiddel en bij het bedrukken van de
dozen; voor de risico's bij de toepassing van drukinkt wordt verwezen naar het
hoofdstuk over de grafische industrie (sbi 27.1). Daarnaast gaat het in de meeste
gevallen om een zeer grootschalige, sterk gemechaniseerde produktie, waarbij
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verontreiniging kan zijn opgetreden door brandstoffen, smeermiddelen, oplosmiddelen
e.d. (zie hiervoor het hoofdstuk over de algemene activiteiten)

Lokalisering

De eerste golfkartonfabriek in Brabant was de NV Zuid-Nederlandsche Handelmij,
v/h A. van Dam, die in 1909 in Aarle-Rixtel van start is gegaan. Het bedrijf van Van
Dam bestaat nog steeds en is inmiddels in Helmond gevestigd.

In 1919 is Philips in Eindhoven begonnen met een golfkartonfabriek voor de
verpakking van de eigen produkten. Dit bedrijf is onlangs zelfstandig geworden en is
samengegaan met M&P in Oosterhout.

In Oosterhout was al vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw de drukkerij Van
der Aa gevestigd. In de jaren twintig schakelde men over op de produktie van
golfkarton. Het bedrijf is later omgedoopt in Vandra en (waarschijnlijk) in M&P.

Omstreeks 1950 produceerde ook de firma W.J. Schijven in Oudenbosch
golfkarton. Het is mogelijk, dat deze firma een voorloper is geweest van de NV
Golfkartonfabriek Brabantia, die in 1954 ook in Oudenbosch met de produktie van
golfkarton startte.
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Grafische industrie
sbi 27.1

De grafische industrie heeft als doel het reproduceren van tekst, tekeningen of
fotografische atbeeldingen met behulp van verschillende druktechnieken. Hoofdactivi
teiten zijn: drukvormvoorbereiding (fotozetten), drukvormvervaardiging (letterzetten,
plaatvervaardiging), drukken en afwerking (snijden, binden e.d., hier buiten
beschouwing gelaten). Daarnaast is een belangrijke activiteit het schoonmaken van
drukvormen en machines na het drukken.

Tijdsperiode

Tot circa 1840 zijn aIleen de 'oude procedes (boekdruk, gravures en etsen) van
belang, na 1840 ook de fotochemische procedes (fotogravures, fotolithografie, cliches,
offset en dergelijke).

StotTen

grondstoffen
- papier
- drukinkt

hulpstoffen
- lettermateriaal (75 % lood, 23 % antimoon, 2 % tin), hout (voor boekdruk en

houtsnedes)
- koper, staal en etsvloeistoffen (voor gravures)
- zink, koper, asfaltpoeder, salpeterzuur en ijzerchloride (voor cliches)
- gips, was, grafiet, koperzouten en loodmengsel (voor stereotypie en galvanoplas-
tiek)
- kalksteen, zink, aluminium, staal en vette tekensubstantie (voor lithografie)
- fotografische emulsies, ontwikkel- en fixeerbaden
- organische schoonmaakmiddelen (oplosmiddelen)

afvalstoffen
- loodmengsel
- drukinktresten
- verontreinigde etsvloeistoffen
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- verontreinigde ontwikkel- en fixeervloeistoffen
- resten films
- zuren en logen
- verontreinigde organische oplosmiddelen
- drukvormen
- papierafval
- wasvloeistoffen voor de hoogdrukfotopolymeerplaten (alcohol en gechloreerde

koolwaterstoffen)
- watten met flXeer en gom (offset)
- oxydatiemiddelen en alkalische oplossingen (zeefdruk)
- restpartijen grondstoffen

processen

De grafische industrie kent een grote verscheidenheid aan processen. Het is in het
kader van dit hoofdstuk niet mogelijk ze aIle uitgebreid te behandelen. Onderstaand
overzicht pretendeert dan ook niet volledig te zijn.

Het is mogelijk de verschillende procedes in te delen in hoogdruk, diepdruk,
vlakdruk en zeefdruk. De oudste procedes behoren tot de hoogdruk: de afdruk wordt
gevormd door de ingeinkte hooggelegen delen van de drukvorm. Bij de boekdruk
(vanaf ca 1450) zet men losse loden letters tot een pagina. De drukvorm, bestaande
uit een of meerdere pagina's wordt ingeinkt, er wordt een vel papier opgelegd en
onder een pers wordt afgedrukt.

drukinkt

bevoch
tigd
papier

lood

1
loodresten

I zetten

1

~I ininkten

1

~I drukken

I
drukwerk

Afbee/ding 15: Het oude boekdlUkprocedi

Na het drukken moesten de
letters van het zetsel weer
gedistribueerd worden in de
kasten. Om een blijvend
zetsel te verkrijgen werd de
stereotypie toegepast (uitge
vonden in 1739). Van een
gezette pagina maakt men
een afdruk in geprepareerd
papier of gips, welke vervol
gens met lood volgegoten
werd. Deze afgietsels (styp
genaamd) konden bewaard
worden en bijvoorbeeld bij
een herdruk opnieuw gebruikt
worden, terwijl het zetsel
weer gedistribueerd werd.
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Een andere techniek voor het vermenigvuldigen van bestaand zetsel is de
galvanoplastiek (1838). Men maakt een afdruk van een gezette pagina in was. Met
grafietpoeder wordt deze afdruk geleidend gemaakt en vervolgens wordt er elektroly
tisch koper op neer geslagen. In deze kopervorm wordt lood gegoten. Rond 1860
wordt de rotatiepers ontwikkeld waarvoor men gebogen stypen in de vorm van
kwartcilinders gebruikte, waardoor veel sneller en in grotere oplagen gedrukt kon
worden.

Later is men gebruik gaan maken van zetmachines (1886): deze zet lettermatrijzen
tot een regel welke vervolgens automatisch met gesmolten lood wordt volgegoten
(linotypie, de monotypie van omstreeks 1900 giet losse letters). De regels worden
automatisch tot pagina's gevormd en de matrijzen automatisch naar het magazijn
gedistribueerd.

Illustraties werden gedrukt met houtsnedes (datgene wat wit moet blijven wordt
weggesneden) en met cliches (chemigrafie, vanaf 1882). Men onderscheidt lijnc1iches
en rasterc1iches (autotypieen). Lijnc1iches worden gemaakt door een fotografisch
negatief af te drukken op een zinken of koperen plaat die van een lichtievoelige laag
voorzien is.

mate de afbeelding donkerder is.

Afbeeldillg 16: Vervaardiging van cliches

Na het ontwikkelen
wordt de plaat met as
faltpoeder bestoven
(hecht aIleen op de
belichtte delen), ver
warmd om de bitumen
te laten smelten en dan
geetst (zinken platen in
salpeterzuur, koperen
platen in ijzerchloride).
Hierna is de plaat ge
schikt voor het drukken.
Om behalve zwarte Hjn
en ook grijstinten weer
te geven werden raster
cliches iebruikt. Het af
te beelden voorwerp
werd gefotografeerd
door een raster. Het re
sultaat is een afbeelding
bestaande uit vele punt
jes die groter zijn naar-
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Een moderne vorm van hoogdruk zijn de hoogdruk-fotopolymeerplaten. Zij hestaan
uit een dunne folie van metaal of kunststof met daarop een laag fotomonomeer. Bij
belichten van deze laag (met een film die gemaakt is met een fotozetmachine) harden
de belichte delen uit (polymerisatie). De niet belichte delen blijven zacht en worden
met perslucht verwijderd of uitgewassen met alcohol of gechloreerde koolwaterstof
fen. De plaat is nu gereed voor het drukproces.

Een ander vorm van hoogdruk is flexodruk. Hierbij worden voor de flexibele
beelddragers behalve fotopolymeerplaten ook vaak rubberen of kunststof drukvormen
gebruikt. Deze drukvormen worden gekopieerd van cliches, meestal door gespeciali
seerde reprobedrijven.

Bij de diepdruk bevindt de drukinkt zich in de uitgediepte delen van de drukvorm,
waar het door het papier uitgetrokken wordt. Diepdruk leent zich vooral voor het
reproduceren van afbeeldingen. Voorbeelden van diepdruk zijn metaalgravures (koper
of staal) en ook etsen: op de platen moet dan het positieve in plaats van het
negatieve beeld afgedrukt worden. Later werd gedrukt met cilinders die het proces de
naam rotogravure gaven.

Tegenwoordig is diepdruk een zeer specialistische techniek die in een klein aantal
bedrijven voor tijdschriften e.d. in grote oplage wordt toegepast. Het aanbrengen van
het beeld op de platen gebeurd tegenwoordig fotografisch.

Tot de vlakdruk behoren steendruk, offsetdruk en lichtdruk. De steendruk of
lithografie is in 1798 ontwikkeld door Alois Senefelder. Op een glad geslepen
kalksteen wordt een voorstelling met een vette substantie aangebracht. Vervolgens
wordt de steen nat gemaakt en wordt vette inkt opgebracht die zich aIleen op de
vette plaatsen hecht. De steen is nu klaar om gedrukt te worden. In de verdere
ontwikkeling van deze techniek werd de steen vervangen door zink, aluminium of
staal. Bovendien werd de voorstelling later langs fotografische weg op de steen aange
bracht: foto-lithografie.

Een van de belangrijkste moderne druktechnieken is de offsetdruk (sinds ca 1900,
tegenwoordig wordt ca 60 % van het drukwerk met offsetdruk vervaardigd). Bij deze
techniek wordt er van de plaatcilinder (te vergelijken met de steen) gedrukt op een
met rubber bespannen cilinder welke het beeld vervolgens op het papier overbrengt.
Men kan met deze techniek allerlei soorten papier bedrukken. Het beeld wordt
tegenwoordig meestal met behulp van een lichtgevoelige laag op de offsetplaat
overgebracht, de plaat bestaat meestal uit geanodiseerd aluminium. Na het ontwik
kelen van de plaat wordt deze met was behandelt en is dan gereed voor gebruik.

Lichtdruk wordt gebruikt voor het kopieren van werktekeningen. Het beeld wordt
fotochemisch afgedrukt op voorbehandeld materiaaL Vroeger werd onder lichtdruk
een ander procede verstaan, namelijk het drukken met een plaat welke voorzien is
van een lichtgevoelige chroomgelatine laag. Door belichting verharden de lichte delen
(ze worden feitelijk gelooid) die daardoor minder water op kunnen nemen, zodat er
een wisselend vermogen in inktopname is ontstaan (vergelijk de steendruk).
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Bij alle drukprocessen moeten de machines en drukvormen na afloop van het
drukken schoongemaakt worden. Dit betekent vooral het verwijderen van inkt van
inktrollen, drukrollen, drukvormen e.d. en het doorspoelen van de machines. Vroeger
werd hiertoe petroleum en loog gebruikt, thans worden organische schoonmaak
middelen (oplosmiddelen) gebruikt. Dit reinigen geeft grote hoeveelheden met inkt
verontreinigde oplosmiddelen.

PotentiiHe verontreinigingen

Bodemverontreiniging kan ontstaan door morsen van of ongelukken bij de opslag van:
drukinkt, etsvloeistoffen (met metalen verontreinigd), ontwikkel- en fixeervloeistoffen,
oplosmiddelen (met inkt verontreinigd), alcohol, gechloreerde koolwaterstoffen,
oxydatiemiddelen, alkalische vloeistoffen en zuren.

Wellicht dat ook het veelvuldig werken met lood (lood-antimoon-tin) in oudere
drukkerijen (loden letters, drukvormen uit de zetmachine, stereotypien, galvanoplas-
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tieken) tot bodemverontreiniging geleid heeft. Bekend zijn de loodvergiftigingen bij
handzetters en stereotypeurs (Heijermans 1926).

Hoofdbestanddelen van drukinkt zijn:
- pigmenten (organisch of met zware metalen)
- bindmiddelen (plantaardige olien, hoogkokende minerale oliefracties, kunstharsen)
- oplosmiddelen (koolwaterstoffen)
- droogstoffen (metaalverbindingen)
- hulpstoffen.

Fotochemicalien bevatten onder andere:
- hydrochinon

natriumsulfiet
natriumcarbonaat
glycolen
ammoniumthiosulfaat
natriumtetraburaat
natriumthiocyanaat
zilver
cadmium.

Lokalisering

Er zijn erg veel drukkerijen in Noord-Brabant aanwezig (geweest). Hier wordt
volstaan met een overzicht van het aantal drukkerijen in Noord-Brabant in het
verloop van de tijd.

1819
1893
1912

1920

1950

1985

15 boek- en letterdrukkerijen
19 boek- en steendrukkerijen
67 boekdrukkerijen
3 boek- en steendrukkerijen
2 steendrukkerijen
112 boek-, courant- en handelsdrukkerijen
7 steendrukkerijen
179 boek., handels- en courantdrukkerijen
23 copieerinrichtingen
7 lithograflSche bedrijven
4 chemigrafische bedrijven
12 Iichtdrukinrichtingen
535 zelfstandige drukkerijen
500 huisdrukkerijen

Tabe/5: Drnkkerijen in Noord-Brabant
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De publikatie Adressen van fabrieken in Nederland van het Departement van Land
bouw, Nijverheid en Handel uit 1920 geeft namen en adressen van de drukkerijen.
Meer gedetailleerde informatie over drukkerijen in een bepaalde gemeente is soms te
vinden in publikaties zoals: G. van Hooff, De ontwikkeling van de grajische nijverheid
in Helmond in de 1ge eeuw, Helmond 1983.
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Asfaltfabrieken
sbi 28.22

Tot deze bedrijfsgroep worden zowel bedrijven gerekend die asfalt maken, als
bedrijven die asfalt als halffabrikaat gebruiken en het men~en met bijvoorbeeld
toeslagstoffen (wegenasfalt) of om asfaltpapier te maken.

Asfalt wordt gebruikt als weg-, vloer- en dakbedekkingsmateriaal. Tot in het begin
van deze eeuw werd het gewonnen uit natuurlijk bitumen en uit koolteer, een
bijprodukt van de gasfabricage. (Uitgaande van dit bijprodukt is een aparte be
drijfsgroep ontstaan: de koolteerindustrie (koolteerdistilleerderij), deze is echter voor
zover bekend niet in Noord-Brabant aanwezig geweest). Vanaf het belin van deze
eeuw wordt asfalt meer en meer uit ruwe aardolie gewonnen.

Tijdsperiode

Voor zover bekend zijn er aileen in de 20e eeuw asfaltfabrieken in Noord-Brabant
aanwezig geweest.

Stoffen

grondstoffen
- natuurlijk bitumen
- koolteer
- aardolie
- asfalt als halffabrikaat
- ruw viltpapier (voor de produktie van asfaltpapier)
- toeslagstoffen (bijvoorbeeld grind)

hulpstoffen
- water en petroleumprodukten (voor reinigen van natuurlijk bitumen)
- zwavelzuur, bleekaarde en zinkchloride (voor distillatie en raffina~e)

produkten
- asfalt (als half- of eindprodukt)
- asfaltpapier
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bijprodukten
- olie- en teerprodukten

afvalstoffen
- proceswater
- ammoniakwater

Processen

Natuurlijk bitumen wordt gewonnen in zogenaamde asfaltmeren. Met behulp van
stoom werd het grootste deel van het water verwijderd. Ook wordt natuurlijk bitumen
losgehakt uit afzettingen (al dan niet in zee). Door omsmelten en behandelen met
water en petroleumprodukten werd een dee1van de minerale bestanddelen verwijderd
(natuurlijk bitumen kan onder andere meer dan 5 % zwavel bevatten).

Vit koolteer werd door middel van distillatie asfalt (en onder andere benzeen,
creosootolie, pek en ammoniakwater) gewonnen. Vit aardolie wordt asfalt gewonnen
door distillatie, kraken en blazen (oxyderen).

Asfaltpapier wordt bereid door row viltpapier te drenken in vloeibare asfalt.

PotentiiHe verontreinigingen

Bij het omsmelten van natuurlijk bitumen kan mineraal- en zwavelhoudend water
geloosd zijn. Bij het distilleren van koolteer en aardolie en bij de vervaardiging van
asfaltpapier kunnen teer- en olieprodukten door calamiteiten of lozingen in de bodem
terecht zijn gekomen.

Lokalisering

In 1912 (Veiligheidswet) wordt een fabriek van asfalt en asfaltpapier in Princenhage
genoemd. In 1917 (Adresboek) worden genoemd:
- Bredasche Asfaltfabriek, Firma G. Haagh (asfaltpapier)
- Zuid Nederlandsche Asfaltfabriek, Firma I. Elsbach Czn., Oss.
Verder zijn er afnemers van asfalt voor de wegenbouw in Noord-Brabant gevestigd
(geweest). Het asfalt wordt door hen gemengd met toeslagmateriaal en vulstoffen.
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Machineolie- en wagensmeerfabrieken
sbi 28.24

Plantaardige vetten en olien worden gewonnen door uitpersen gevolgd door extractie,
dierlijke vetten worden gewonnen door extractie. In beide gevallen vindt daarna
veelal vetharding plaats. De smeermiddelen uit aardolie worden door distillatie
gewonnen. De vetten worden tenslotte nog gezuiverd.

Tijdsperiode

Voor de opkomst van de aardolie-industrie werden smeermiddelen bereid uit niet
eetbare plantaardige en dierlijke vetten. Met de opkomst van de aardolie-industrie
(na 1900) werden smeerolie en dergelijke meer en meer een distillatieprodukt van die
industrie. Ook nu nog echter worden technische vetten bereid uit plantaardige en
dierlijke vetten.

Stoffen

grondstoffen
- beenderen, klauwen, viskaken
- palmpitten en andere plantaardige produkten
- aardolie

hulpstoffen
- hexaan, koolstofdisulfide en benzine (extractie)
- stoom, zwavelzuur, natronloog, bleekaarde en zinkchloride (raffinage)
- nikkel (katalysator voor vetharding)

eindprodukten
- smeervet en smeerolie

bijprodukten
- veevoer (uit plantaardige resten)
- andere aardolieprodukten
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Processen

Plantaardige grondstoffen (zaden en noten) worden eerst geperst, beenderen worden
eerst gebroken voordat extractie met hexaan of benzine plaats vindt. Het
extractiemiddel wordt door verdamping verwijderd en teruggewonnen. De olien en
vetten worden eventueel gehard door verzadiging met waterstof over een
nikkelkatalysator. Vit aardolie worden de smeermiddelen door distillatie gewonnen.
In alle gevallen vindt nog een zuivering (desodorisering en bleking) plaats.

Potentiele verontreinigingen

Verontreiniging kan ontstaan zijn door lek of lozing van extractiemiddelen (hexaan,
benzine) of lozing van afgewerkte katalysator. Door calamiteiten of lozing kunnen
olieprodukten in de bodem terecht zijn gekomen.

Lokalisering

In 1894 bestond in Tilburg een kleine vetfabriek (G. Mertens) waarvan het niet
duidelijk is of deze technische of consumptievetten vervaardigde. In 1929 werden bij
Zwanenbergs Slachterijen en Fabrieken technische vetten vervaardigd, en in 1950 was
er nog steeds een fabriek voor smeerolie, vaseline en paraffine in Noord-Brabant
(waarschijnlijk Zwanenberg). In 1953 was in Oss Eisbach's chemische vaseline-, olie
en vetindustrie gevestigd.
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Kunstmeststoffenindustrie
sbi 29.1

Er bestaan verschillende kunstmeststoffen die te onderscheiden zijn naar hun
belangrijkste bestanddeel: calcium, kalium, stikstof of fosfor. In Noord-Brabant zijn
alleen de stikstofmeststoffen (ammoniumsulfaat werd vaak als een bijprodukt door
gasfabrieken geproduceerd, zie het hoofdstuk over gasfabrieken) en fosformeststoffen
(superfosfaat) geproduceerd. Dit hoofdstuk behandelt de superfosfaatfabricage:
ontsluiten van in water onoplosbare rowe fosfaat (tricalciumfosfaat) met zwavelzuur
en later met fosforzuur, zodat in water oplosbare superfosfaat (monocalciumfosfaat)
verkregen wordt.

Tijdsperiode

Het proces wordt in Noord-Brabant toegepast vanaf 1882 tot in ieder geval 1970 (fa.
Coenen en Schoenmakers).

Stoffen

grondstoffen
- rowe fosfaat (bestaande uit Ca3(P04)2 en allerlei bijmengsels, vooral vloeispaat

(CaF2) en kwarts (SiO~ en verder Fe20J> Al20J> carbonaten en klei)
- zwavelzuur
- fosforzuur

grondstoffen voor de zwavelzuurproduktie
- pyriet (FeS2)
- salpeterzuur

produkt
- superfosfaat (bestaande uit monocalciumfosfaat (Ca(H2P04h) en gips (CaS04»

bijprodukten
- HF-gas
- SiF4-gas
- H2SiF6 in water
- Si(OH)4
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- gerooste pyriet (FeZ03)

afvalstoffen
- HF-gas
- SiF4-gas
- afvalgips

Processen

Het ruwe fosfaat werd gemalen en gemengd met zwavelzuur, zodanig dat op 1 mol
Ca3(P04)z 2 mol HzS04 aanwezig is. De dikvloeibare brei werd in kelders gestort.
Onder warmteontwikkeling vindt dan de volgende reactie plaats:
Ca3(P04h + 2 HzS04 + HzO -+ Ca(HzP04)z.HzO + 2 CaS04•

De dikvloeibare massa verstart hierbij tot een hard en poreus (door de ontwijkende
gassen HF en C02) mengsel van monocalciumfosfaat en gips: de superfosfaat. De in
de rowe fosfaat aanwezige vloeispaat reageert als voIgt:
CaFz + HzS04 -+ CaS04 + 2 HF (g).
Een deel van het HF ontsnapt , een ander deel reageert met SiOz:
4 HF + SiOz -+ SiF4 (g) + 2 HzO
SiF4 + 2 HF -+ HzSiF6•

Vroeger liet men de fluorgassen ontsnappen, later werden ze in wassers afgevangen:
3 SiF4 + 4 HzO -+ 2 HzSiF6 + Si(OH)4'
Na drie uur 'rijpen' in de kelder is de reactie grotendeels verlopen. Vroeger werd de
kelder door arbeiders leeggeschept. Door de hoge temperatuur en fluor- en
zuurdampen was dit een bijzonder ongezond werk. Later werden de kelders door
schaafapparaten geleegd. De superfosfaat ging vervolgens naar een opslagruimte om
later gemalen en in papieren zakken verpakt te worden.

De fa. Coenen en Schoenmakers heeft in de eerste jaren van haar bestaan
vleesbeendermeel als fosfaatbron gebruikt. Oit werd met zwavelzuur in koperen
kuipen ontsloten. Andere stoffen die de fabriek gebruikte: zwavelzure ammoniak
(ammoniumsulfaat), fosforiet, beenzwart, kali en salpeter.

VeeI superfosfaatfabrieken bezaten een eigen zwavelzuurfabriek. Als grondstof
werd vaak pyriet (FeSz) gebruikt. Voor produktiemethoden en verontreinigingen
wordt naar het hoofdstuk over de zwavelzuurfabrieken (sbi 29.42) verwezen.

Superfosfaat bevat nog 15 % water dat de fosfaat doet samenkoeken en moeilijk
uitstrooibaar maakt. Oaarom werd de super later weI gedroogd in lange draaiende
cilinderovens bij ca 90°C (produkt: 'extra super'). Na de tweede wereldoorlog nam de
produktie van dubbelsuperfosfaat toe. Oit onderscheidt zich van gewone super
doordat het geen gips bevat. Het wordt gemaakt met fosforzuur:
Ca3(P04)Z + 4 H3P04 + 3 HzO -+ 3 Ca(HZP04)z.HzO.
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Na de tweede wereldoorlog komen naast het hier beschreven 'batch' proces ook
continue processen in gebruik. Ook ging men meer en meer gemen~de meststoffen
produceren, zoals ammoniaksuperfosfaat (N-P mest) en kaliammoniaksuperfosfaat (K
N-P mest).

Potentiele verontreinigingen

Luchtverontreiniging: HF en SiF4 gas. De gassen kunnen in de omleving van de
fabriek neergeslagen zijn en bodemverontreiniging veroorzaakt hebben. Bekend zijn
de vergiftigingen bij vee dat in de omgeving van superfosfaatfabrieken &raast. Het
gebruikte zwavelzuur en fosforzuur kunnen door morsen in de bodem gekomen zijn.
Bij opslag kunnen ruwe- en superfosfaat in de bodem terecht komen. Bij de moderne
fosfaatmestindustrie komen grote hoeveelheden afvalgips met relatief hoge
concentraties cadmium en arseen vrij.

Lokalisering

In 1882 werd in Uden een superfosfaatfabriek, de Firma Coenen en Schoenmakers
gesticht. In 1892 bouwde men er een eigen zwavelzuurfabriek bij. In 1920 werd een
geheel nieuwe fabriek te Veghel gebouwd (zonder zwavelzuurfabriek; de zinkfabrie
ken in De Kempen leverden zoveel zwavelzuur als afvalprodukt dat eigen produktie
niet meer lonend was) en werd de fabriek te Uden gesloten en grotendeels
afgebroken (Chemisch Weekblad 49 (1953».
In 1935 werd door de KZM te Budel-Dorplein een superfosfaatfabriek in gebruik
genomen, waarin het zelf geproduceerde zwavelzuur gebruikt werd. Deze fabriek
heeft maar korte tijd geproduceerd, voor zover bekend van 1935 tot en met 1938 en
in 1948 en 1949.
Deze twee fabrieken zijn voor zover bekend de enige in Noord-Brabant geweest.
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Kunstharsenindustrie
sbi 29.2

De produktie van kunsthars is een reactie waarbij twee componenten polymeriseren
tot een onregelmatig driedimensionaal netwerk. De belangrijkste reactie voor
kunsthars is die van fenol (CJIsOH) met formaldehyde (HCHO) tot bakeliet. Hierbij
kan fenol door cresol (CH)C6H40H) en formaldehyde door acetaldehyde (CH)CHO)
vervangen worden. Formaldehyde kan ook reageren met ureum (H2NCONH2) of
melamine (C~6N6).De reactie verloopt al dan niet met een katalysator, al dan niet
onder verwarming. Het produkt is een olieachtige substantie, een zachte of harde stof,
al naar gelang de polymerisatiegraad (vaak overeenkomend met de reactietijd).

Tijdsperiode

De uitvinding van de verschillende kunstharsen dateert van de laatste decennia van
de vorige eeuw (1860-1900). De industriele toepassing en produktie van begin deze
eeuw (vanaf 1910). In Nederland was Philips de eerste fabrikant van kunsthars (bake
liet) in 1923. Pas na de tweede wereldoorlog nam de produktie van kunsthars en
andere kunststoffen een grote vlucht. Vermeld moet worden dat, zeker na de tweede
wereldoorlog, de naamgeving van kunsthars, kunststof en plastic door elkaar is gaan
lopeno

StotTen

grondstoffen
- fenol, cresol
- ureum, melamine
- formaldehyde, acetaldehyde

hulpstoffen
- ammoniak azijnzuur (katalysatoren)
- benzeen, xyleen, nafta en later ook water (oplosmiddelen)

eindprodukten
- kunstharsen
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afvalstoffen
- reactiewater

Processen

De bereiding van de verschillende kunstharsen verloopt in principe steeds op dezelfde
manier. Als voorbeeld wordt hier de produktie van oudste kunsthars, bakeliet (1907),
beschreven.

In een autoclaaf worden fenol, formaldehyde, ammoniak en eventueel een
oplosmiddel aan de kook gebracht en enige tijd aan de kook gehouden, waarbij het
verdampte oplosmiddel wordt gecondenseerd en teruggevoerd naar het kookvat. De
kunsthars scheidt zich als een olieachtige substantie af op de bodem van de autoclaaf
en wordt daar afgetapt. Oplosmiddel, katalysator en het bij de reactie ontstane water
worden gecondenseerd en oplosmiddel en katalysator worden teruggewonnen.

De kunsthars wordt, indien gewenst, opnieuw verhit en uitgehard. Daarna wordt
het tot pellets vermalen of als briketten en platen verhandeld. Deze worden door de
verwerkende industrie onder hoge druk en verwarming in matrijzen geperst waarbij
de definitieve polymerisatie plaats vindt (zie het hoofdstuk over de kunststofverwer
kende industrie, sbi 31.3).

PotentiiHe verontreinigingen

Bij het proces zelf komt reactiewater, verontreinigd met oplosmiddel, katalysator,
uitgangsstoffen en produkt, vrij. Dit kan door lozing plaatselijk bodemverontreiniging
veroorzaakt hebben. Daarnaast zijn mogelijk verontreinigingen veroorzaakt door de
lek van grondstoffen (fenol, cresol, aldehyden, amines), katalysator (ammoniak,
azijnzuur) en oplosmiddel (benzeen, xyleen, nafta).

Lokalisering

Van de hieronder opgesomde bedrijven is niet altijd duidelijk of ze zelf kunstharsen
geproduceerd hebben (zoals Philips) of dat ze kunstharsen verwerkt hebben tot
eindprodukten. Tussen haakjes staat het jaar van vermelding.

Bergen op Zoom
- Gebrs van Niftrik, Fabriek voor Persplastic N.V. (1953)

Breda
- Wagenmakers & Zn, Vernis- en verfwarenfabriek (1953)
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Eindhoven
- N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken (1930)

Rijen
- Ericsson's Telefoonmaatschappij N.V. (1953)

Uden
- Nieuwenhuis Kunststoffenindustrie N.V. (1953)

Waalwijk
- Helmitin, Maiburg, Dr. v. Roon & Co, N.V. Chemische Fabriek M.R.C. (1953)
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Verfstoffen- en kleurstoffenindustrie
sbi 29.3

De produktie van synthetische kleurstoffen, voornamelijk uit produkten van de
koolteerdistillatie of derivaten hiervan. Er bestaat een zeer grote verscheidenheid aan
synthetische kleurstoffen. In dit hoofdstuk worden slechts de belangrijkste groepen
kleurstoffen, ingedeeld naar hun chemische samenstelling, behandeld.
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen kleurstoffen, waarmee de organische
kleurstoffen worden bedoeld, en verfstoffen, waar de anorganische verfpigmenten mee
worden aangeduid.

Tijdsperiode

De opkomst van de synthetische kleurstoffenindustrie dateert van na 1860, vooral in
Duitsland en Zwitserland; in Brabant na 1920.

Stoffen

grondstoffen
- verschillende koolteerdistillaten, zoals fenol, benzeen, naftaleen, anthraceen,

chinoline of derivaten hiervan, zoals nitrobenzeen, aniline, toluIdine en een grote
hoeveelheid andere aromatische verbindingen zoals fenol

hulpstoffen
- zuren, logen
- zwavel- en salpeterverbindingen
- halogeenverbindingen

produkten
- di- en trifenylmethaankleurstoffen, zoals fuchsine, methylviolet, anilineblauw en 

violet
azokleurstoffen, zoals de naftol AS kleurstoffen, ponceaux en diamantzwart
anthrachinonkleurstoffen, zoals alizarine, purpurine en de indanthreenkleurstoffen
indigo en indigokleurstoffen, vooral de indigosolen
zwavelkleurstoffen, met name het zwavelzwart
nitro- en nitrosokleurstoffen, zoals het pikrinezuur en naftolgeel
chinolinekleurstoffen en anilinezwart



162 Bedrijfsactiviteiten ell bodemveroltlreilligillg ill het ver/edell ill Noord-Braballt

afvalstoffen
- resten van grond- en hulpstoffen en vooral eindprodukten
- afval van de verschillende tussenprodukten, die bij de produktie van de

kleurstoffen worden gevormd

Processen

De produktie van synthetische kleurstoffen is vooral na de ontdekking van het
mauve"ine door Perkin in 1856 op gang gekomen. Met name in Duitsland is een
omvangrijke kleurstoffenindustrie ontstaan. De eerste synthetische kleurstoffen waren
de zogenaamde anilinekleurstoffen. Belangrijk in de ontwikkeling van de industrie
was de synthetische bereiding van de voornaamste natuurlijke kleurstoffen, de
alizarine en de indigo. In de jaren tachtig van de negentiende eeuw begonnen de
azokleurstoffen belangrijk te worden; deze groep omvat het grootste aantal
kleurstoffen. Het totale aantal beschikbare kleurstoffen omvat vele duizenden,
mogelijk zelfs tienduizenden kleurstoffen, die voor verschillende doeleinden worden
gebruikt, o.a. voor textiel, verven, drukinkt, voedingsmiddelen en kosmetica.

Bij de c1assificatie van de kleurstoffen worden twee systemen gehanteerd. Het
eerste is gebaseerd op verwantschap in chemische samenstelling en produktie. Voor
een overzicht van de verschillende produktiemethoden is deze het meest geschikt. Het
is echter onmogelijk om in detail op de verschillende processen in te gaan; we
beperken ons daarom tot de hoofdlijnen. Het tweede systeem gaat uit van de wijze,
waarop de kleurstoffen in de textielveredeling worden toegepast; deze indeling komt
in het hoofdstuk over de textielveredeling (sbi 22.41) aan de orde.

Di- en trifenylmethaankleurstoffen
Dit zijn derivaten van di- of trifenylmethaan. De grondstof is benzeen of zijn
derivaten nitrobenzeen en aniline. De belangrijkste kleurstoffen zijn auramine,
fuchsine, methylviolet, anilineblauw en -violet en rhodamine.

Azokleurstoffen
Karakteristiek voor deze kleurstoffen is de -N =N- groep, die verschillende
aromatische restgroepen een of meerdere malen verbindt. Bij de bereiding van
azokleurstoffen wordt eerst een aromatisch amine (R1) met behulp van Hel en
NaN03 onder koeling gediazoteerd, dat wil zeggen in een diazoverbinding omgezet
(R1-Nz-Cl). Vervolgens wordt de diazoverbinding aan een andere aromatisch amine
(aminoazokleurstoffen R 1-N =N-R2-NHz) of een fenolverbinding (oxyazokleurstoffen
R 1-N =N-R2-0H) gekoppeld. Vele amino-azoverbindingen zijn nogmaals
diazoteerbaar, waardoor disazokleurstoffen ontstaan.

Door de restmoleculen te varieren kan een zeer grote verscheidenheid aan
kleurstoffen worden geproduceerd. De belangrijkste diazocomponenten zijn aniline en
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haar homologen, toluIdine, benzidine, tolidine, amonidifenylamine, naftylamine, en
verder de nitro- en chloorderivaten en sulfozuren van deze verbindingen. Als
koppelingscomponent worden onder andere gebruikt m-toluidine, dialkylamine,
difenylamine, alfa-naftylamine en zijn derivaten (aminoazo) en fenol, cresol, alfa- en
betanaftol (oxyazo). Enkele voorbeelden van azokleurstoffen zijn tartrazine, methanyl
geel, ponceaux, diamantzwart, chrysoidine en de Naftol AS-kleurstoffen.

Antlzraclzinonkleurstoffen
Deze worden uit anthraceen bereid, dat door oxydatie in anthrachinon wordt
omgezet. Door sulfoneren (bij hoge temperatuur blootstellen aan rokend zwavelzuur)
en bijvoorbeeld behandeling met NaOH ontstaan polyoxyanthrachinonen. De
belangrijkste is 1,2 dihydroxyanthrachinon of alizarine en verder het purpurine; van
deze stoffen worden ook weer andere kleurstoffen afgeleid, bijvoorbeeld het
alizarineblauw en -oranje. Door de verbinding van meerdere aminoanthrachinonen
ontstaan de belangrijke indanthreen kleurstoffen.

Indigokleurstoffen
Indigo is de oudste bekende kleurstof. Hoewel Von Baeyer al in de jaren zeventig er
in slaagde indigo in het laboratorium te synthetiseren, Iiet een economisch efficiente
produktiemethode nog een twintigtal jaren op zich wachten. Er zijn verschillende
methodes bekend, onder andere uitgaande van naftaleen, dat wordt omgezet m.b.v.
NH3 in phtalimide en vervolgens met hypochloriet in anthranilzuur (orthoamido
benzoezuur). Van indigo zijn verschillende indigoide kleurstoffen afgeleid. Een
belangrijke groep zijn de indigosolen, die in tegenstelling tot indigo weI direct in
water oplosbaar zijn.

Zwavelkleurstoffen

Deze kleurstoffen ontstaan door verhitting van aromatische stoffen met zwavel of
natriumsulfide. Vooral het zwavelzwart is uitgegroeid tot een belangrijke kleurstof.

Nitro- en nitrosokleurstoffen
Deze kleurstoffen bevatten respectievelijk de NOz en de -N =0 groep. De
belangrijkste nitrosokleurstof is het solide of resorcine stoomgroen. Onder de
nitrokleurstoffen vallen onder andere het naftolgeel en het pikrinezuur, de oudste
synthetische kleurstof. Pikrinezuur wordt verkregen door sulfonering van fenol en
vervolgens langzame toevoeging van sterk salpeterzuur.

Overige kleurstoffen

De belangrijkste (werige kleurstof is het anilinezwart. Deze ontwikkelingskleurstof
ontstaat pas op de textielvezel. De textiel is gedrenkt in aniline en een oxydatiemiddel
(chromaat of chloraat) en eventueel een katalysator om het oxydatieproces te
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versnellen. Verder de chinolinekleurstoffen, afgeleid uit chinoline (teerprodukt); de
belangrijkste is chinolinegeeL
Vervolgens azinen, zoals safranine, thiazinen, zoals methyleenblauw en oxazinen. De
azinen worden uit anthraceen bereid door een van de middelste CH-groepen door N
te vervangen en de andere respectievelijk door N (azine), S-CI (thiazine) en O-CI
(oxazinen).

PotentiiHe verontreinigingen

Verontreinigingen bij opslag, transport en tijdens de produktie met onder andere:
- verschillende zuren, basen, zouten
- zware metalen, vooral cobalt, chroom, koper
- monocyclische aromaten, met name benzeen, tolueen, fenol en naftol
- aromatische amines, zoals aniline, benzeendiamine, benzidine
- polycyclische koolwaterstoffen, alkylbenzeenverbindingen en gehalogeneerde

verbindingen.
Bij de verschillende procedes ontstaan ook zeer veel tussenprodukten, die als afval- of
reststoffen in de bodem terecht kunnen zijn gekomen.

Lokalisering

In 1912 (Veiligheidswet) waren er 5 verffabrieken in Noord-Brabant, maar dit waren
waarschijnlijk verfmalerijen of lakstokerijen.
In l.W. Kurstjens, De opkomst van het industriegebied Noord-Brabant, Tilburg 1987
worden voor de aantallen werknemers in de kleur- en verfstoffenindustrie de
volgende cijfers gegeven.

1909 10 arbeiders
1920
1930 20
1947 60
1960 115

Tabe/ 6: Aalltallell aroeiders ill de k/eltr- elt verfstoffellilldltstrie

In 1950 (Bedrijfstelling) waren er twee kleurstoffenfabrieken met in totaal 139 arbei
ders, waarvan een kleine (minder dan 10 arbeiders).
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Het Chemisch Weekblad 50 (Jubileumnummer 1954) vermeldt dat de NV Franken
Donders in Tilburg voor de tweede wereldoorlog een veelzijdig bedrijf was, maar dat
het na de oorlog gespecialiseerd was in de produktie van kleurstoffen. Hierbij ging
men waarschijnlijk uit van tussenprodukten, waarbij aileen de laatste stappen in de
bereiding van kleurstoffen in Tilburg plaatsvond.
Ook de Vlisco heeft kleurstoffen geproduceerd, maar het is niet duidelijk, of dit in
Helmond of elders (Borgharen) plaatsvond.
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Zwavelzuurfabrieken
sbi 29.42

Produktie van zwavelzuur (H~04) uit zwavel of (in Noord-Brabant) zwavelhoudende
ertsen als pyriet (FeSz) of blende (ZnS). Er zijn 2 verschillende processen te
onderscheiden: het lodenkamerproces dat het oudste is en het contactproces. In
Noord-Brabant waren de zwavelzuurfabrieken als nevenactiviteit aan andere fabrieken
verbonden.

Tijdsperiode

Produktie in Noord-Brabant van 1892-1920 en van 1926 tot nu.

StolTen

grondstoffen
- pyriet (FeSz)
- blende (ZnS)

hulpstoffen
- salpeterzuur (lodenkamerproces)
- platina of vanadiumpentoxide (VzOs) (als katalysator in het contactproces)

produkt
- zwavelzuur (in verschillende sterkten en zuiverheden)

bijprodukten
- ijzeroxyde (FeZ03)
- zinkoxyde (ZnO)

afvalstoffen
- vliegstof (cottrellstof)
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Processen

N02 eindeloos zwavelzuur
optreden is een geregelde

metaaloxyden
(vliegstof)

metaaloxyden
(assen)

zwavelzuur

rookgas Ireiniging ---7

t

zwavelhoudend
erts

salpeter- ,I zwave lzuur I
zuur, ---7 produktie
water L---.---

t
------'

Er zijn twee verschillende processen te onderscheiden. Het oudste proces is het
lodenkamerproces dat al in 1750 ontwikkeld is en vanaf begin negentiende eeuw in het

groot toegepast is. Het proces
ontleent zijn naam aan de
loden kamers waarin de reac-
tie tot zwavelzuur plaats
vindt. Het geproduceerde
zuur wordt ook weI kamer
zuur genoemd. De reden voor
het gebruik van lood is, dat
dit als het met zwavelzuur in
aanraking komt direct bedekt
wordt met een laagje PbS04
dat onoplosbaar is in het zuur
en dus beschermend werkt.
De fabrieken in Noord-Bra

Afbee/ding 18: Zwave/zuurprodllktie vo/gens het /oden-kamer-proces bant zijn uitgegaan van zwa-
velhoudende ertsen als grond

sto£. Hiervoor is pyriet (FeS2) en blende (ZnS) gebruikt. Om het zwavel uit de ertsen
te verkrijgen worden deze geroost in een roostoven: het erts wordt verbrand tot
Fe203 of ZnO en SOrgas. De roostgassen bevatten behalve S02 grote hoeveelheden
stof (metalen en metaalverbindingen) dat in vliegstofkamers (later in cyclonen en
elektrostatische stofvangers) afgevangen wordt; desondanks bevat kamerzuur altijd
relatief hoge concentraties verontreinigingen (met name arseen). De afgerooste ertsen
zijn doorverkocht aan hoogovenbedrijven (Fe203) of zinkfabrieken (ZnO). Het
vliegstof is soms benut om er bepaalde metalen uit te winnen.

De reactie van zwaveldioxyde tot zwavelzuur volgens:
2 S02 + 02 + 2 H20 -+ 2 H2S04
verloopt als zodanig te langzaam om technisch toepasbaar te zijn. In het lodenkamer
proces wordt gebruik gemaakt van stikstofoxyden als katalysator. De stikstof wordt
meestal in de vorm van salpeterzuur toegevoegd, dat bij de hoge temperatuur van de
roostgassen ontleed in onder andere NO en N02. De netto reacties in de loden
kamers zijn:
2 S02 + 2 N02 + 2 H20 -+ 2 H~04 + 2 NO
2 NO + O2 -+ 2 N02.
In principe kan men dus met een eindige hoeveelheid
bereiden. Doordat in de praktijk altijd enige verliezen
toevoer van salpeterzuur noodzakelijk.
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Het contactproces dateert van 1890 en wordt vanaf het begin van deze eeuw op grote
schaal toegepast. Aan het loden kamer proces kleefden veel bezwaren als de grote
behoefte aan het dure lood, het enorme ruimtegebruik (de kamers hebben een
inhoud van verscheidene duizenden kubieke meters), het vele toezicht en reparaties
van de geregeld optredende lekkages, waardoor het tegenwoordig geheel verdrongen
is door het contactproces.

Net als bij het lodenkamerproces moeten de ertsen eerst geroost worden en de
roostgassen vervolgens grondig gereinigd worden. In het contactproces wordt S02 tot
S03 geoxideerd met behulp van een katalysator. Vroeger gebruikte men hiertoe uit
sluitend fijn verdeeld platina, tegenwoordig meestal vanadiumpentoxide (V20 S)' De
reactie verloopt bij ca. 450°C. De roostgassen moeten zeer grondig iereinigd worden
omdat metalen die er als verontreinigingen in achterblijven de katalysatar snel
onwerkzaam maken. Voor de rookgasreiniging worden vooral elektrostatische
(Cottrell) stofvangers gebruikt.

Het S03 wordt geabsorbeerd in geconcentreerd zwavelzuur waardoor nieuw H2S04

ontstaat. Door toevoer van water wordt het zwavelzuur op een sterkte van 97 - 99 %
gehouden.

Potentiele verontreinigingen

Ertsresten, resten gerooste ertsen en vliegstof met allerlei zware metalen, resten
katalysator (platina of vanadiumpentoxide), resten lood van de kamers, zwavel- en
salpeterzuur.

Lokalisering

In Noord-Brabant zijn voor zover bekend twee zwavelzuurfabrieken aanwezig
(geweest), beide als nevenactiviteit verbonden aan een andere fabriek.

In 1892 werd in Uden de superfosfaatfabriek van de fa. Coenen en Schoenmakers
opgericht. In 1892 bouwde men er een eigen zwavelzuurfabriek bij. Hier werd
zwavelzuur geproduceerd uit pyriet, waarschijnlijk volgens het lodenkamerproces. In
1920 verhuisde het bedrijf naar Veghel. De zwavelzuurproduktie werd taen beeindigd
vanwege het grote aanbod van zwavelzuur van de Belgische zink- en zinkwitbedrijven
in de Kempen.

In 1926 startte de Kempensche Zink Maatschappij te Budel-Dorplein met de
produktie van zwavelzuur uit het S02 dat vrijkwam bij het roosten van zinkblende.
Voor 1926 is sprake van ertsroosting door de 'Gemengde Metaalertsen', een
dochtermaatschappij van de NV KZM die onder andere kamerzuur produceerde rond
1917 (Koopmans 1967). Nadere details zijn hierover niet bekend.
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Rond 1930 voegde de KZM twee lodenkamersystemen op basis van pyriet aan de
blende systemen toe. In 1952 werd overgeschakeld op het contactproces. De
verontreinigingen veroorzaakt door de zwavelzuurproduktie bij de KZM zullen
grotendeels samenvallen met die van de zinkproduktie (vooral zware metalen, zie het
betreffende hoofdstuk, sbi 33.42). De zwavelzuurinstallaties van de KZM (Budelco)
zijn nog altijd in werking.
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Verf-, lak-, vernis- en drukinktindustrie
sbi 29.5

Het bereiden van verven uit pigmenten, bindmiddelen en andere toevoegingen. Het
stoken van lak door verhitten van lijnolie onder toevoeging van natuurlijke of
synthetische harsen levert vernis. Menging met pigmenten levert lakverf. De bereiding
van drukinkt is in hoge mate identiek aan die van verf, hoewel de toepassing geheel
anders is.

Tijdsperiode

De bereiding van verven en lakken is aloud; fabrieksmatige produktie komt In

Brabant vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw voor.

StotTen

grondstoffen
- verfpigmenten (onder andere loodwit, zinkwit (ZnO), litofoon (BaS04 + ZnS),

titaanwit, antimoonwit, menie (Pb30 4), vermillioen (HgS), chromaatgeel
(PbCr04), -rood, -oranje en -groen (CrZ0 3), loodglit (PbO), oker, berlijns blauw,
ultramarijn, cadmiumgeel en verschillende organische pigmenten)
bindmiddelen (zoals lijnolie, standolie, natuurlijke en synthetische harsen)
siccatieven of droogmiddelen (vooral lood-, mangaan- en cobaltverbindingen)
oplosmiddelen (onder andere terpenen, zoals terpentijn, petroleumderivaten als
terpentine, koolteerdistillaten, zoals benzeen, tolueen, en verder alcoholen, esters,
ethers en gechloreerde koolwaterstoffen)
plastificeerders of weekmakers (zoals PCB's en esters)

produkten
- verf, lak, vernis en drukinkt
- stopverf, plamuur en dergelijke
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Processen

Vroeger bereidden de schilders zelf hun verven door pigmenten in een bindmiddel
fijn te wrijven. Vanaf de middeleeuwen werd hiervoor lijnolie gebruikt. Door
natuurlijke harsen, zoals copal of colofonium in lijnolie te verhitten verkreeg men lak
of vernis. Door lijnolie boven een bepaalde temperatuur te verhitten ontstond
standolie. Het stoken van standolie is een proces waarbij olien met een sterk
onverzadigd karakter in aanwezigheid van zuurstof kunnen polymeriseren tot
zogenaamde drogende olien. Vanaf het midden van de negentiende eeuw werd steeds
meer standolie gebruikt. Door toevoeging van harsen aan de verven verkreeg men
verven met een grotere hardheid en een betere glans, de zogenaamde japanlakken.

De bereiding van verven, vernissen en lakken verschoof in de tweede helft van de
negentiende eeuw geleidelijk naar verffabrieken, die vaak werden begonnen door
handelaren in verfstoffen.

Behalve het stoken van lak is het bereiden van de verven feitelijk een fysisch
proces, waarin de pigmenten zo fijn worden vermalen en vermengd met bindmidde
len, dat ze een goed dekkende verf opleveren. Voor het malen zijn verschillende
soorten molens en walsen ontwikkeld; verder worden vooral mengapparaten gebruikt.

Behalve de bindmiddelen en de pigmenten worden er verschillende andere stoffen
aan de verven en lakken toegevoegd om de eigenschappen te verbeteren. Belangrijk
in dit verband zijn de siccatieven of drogers, die ervoor zorgen, dat de verf sneller
droogt. Hiervoor worden verschillende verbindingen van lood, mangaan en cobalt
gebruikt, bijv. mangaanoxyde (Mn20 3), bruinsteen (Mn02), verbindingen van mangaan
met boorzuur, harszuur lijnolie, oxaalzuur, menie, loodglit, verbindingen van lood met
harszuur en lijnolie, cobaltacetaat, -resinaat en -linoleaat.

Daarnaast zijn verschillende andere groepen synthetische bindmiddelen, zoals
cellulosenitraat, fenolharsen en vanaf 1930 de alkydharsen in gebruik genomen. Voor
de toepassing hiervan zijn speciale oplosmiddelen noodzakelijk, zoals ether, alcohol,
benzeen, tolueen en vele andere. Deze en andere oplosmiddelen worden ook als
verdunner gebruikt om de viscositeit van de vloeistoffen te verlagen. Vroeger werd
hiervoor voornamelijk terpentijnolie gebruikt, maar in de loop van deze eeuw is hier
voor een groot scala aan organische oplosmiddelen ter beschikking gekomen, onder
andere de gechloreerde oplosmiddelen zoals trio

Een ander soort toevoeging zijn de plastificeerders of weekmakers, die de visco
siteit verlagen om zodoende een homogenere oplossing van de verschillende
bestanddelen mogelijk te maken; bovendien maken ze de lakken minder hard,
waardoor er minder barstjes ontstaan.

Behalve de produktie van de verven zijn de verffabrieken ook overgegaan op de
produktie van verschillende hulpmiddelen, zoals stopverf (uit krijt, lijnolie en
eventuee1 loodwit), plamuur en andere vul- of stopmiddelen.
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Potentiele verontreinigingen

Door de grote hoeveelheid chemische stoffen, die in de verffabrieken worden
gebruikt is het gevaar voor bodemverontreiniging groot. De verontreiniging kan
worden veroorzaakt bij de opslag en vervoer van grondstoffen, afval tijdens het
produktieproces en onbruikbaar geworden produkten en afvalresten, bijvoorbeeld
resten verf in blikken. De belangrijkste verontreinigende stoffen zijn de zware
metalen, die in de verfpigmenten en in de siccatieven aanwezig zijn, olie- en
harsresten en verder de grote verscheidenheid aan organische oplosmiddelen en
plastificeerders.

Het gebruik van PCB's, Pcf's en cadmium is sinds enkele jaren verboden.

Lokalisering

Joannes Wagemakers begon in 1848 een winkel in verfwaren in Breda. In 1874 starUe
hij een verffabriek in het nabijgelegen Teteringen. Andere verffabrieken waren in
Tilburg gevestigd. De nijverheidsoverzichten leveren de volgende bedrijven op:
1894 (Van Velthoven 1963): bereiding van verfwaren in Tilburg door Gebr. Lommen,
Brockhaus en Zn en F. Lommen.
1912 (Veiligheidswet): 5 verffabrieken in Tilburg en in Teteringen, waarvan vier
kleine en een iets grotere.
1920 (Noord-Brabant's Nijverheid in Beeld): in Breda de NV Vernis- en verfwarenfa
brieken v/h J. Wagemakers & Zonen, in Tilburg de Gebroeders Lommen.
1950 (Bedrijfstelling 1950): vijf verfmalerijen, vernis- en lakstokerijen in Noord
Brabant.
1986 (Informatiebundel verf- en drukinktfabrikanten): 13 verffabrieken en 3
drukinktfabrieken in Noord-Brabant.
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Genees- en verbandmiddelenindustrie
sbi 29.6

Vervaardigen van verbandstoffen (onder andere watten, gaas, hechtmiddelen),
vervaardigen van geneesmiddelen, aanvankelijk uitgaande van plantaardige of
dierlijke stoffen, later in toenemende mate van synthetisch bereide stoffen.

Tijdsperiode

In Nederland vanaf ca. 1880, N.V. Organon in Oss vanaf 1923.

StolTen

Verbandmiddelen
grondstoffen
- katoen (linters en spin-afval)
- celstof
- impregneermiddelen
- rubber
- kleefmiddelen
- (later) kunststoffen

hulpstoffen
- loog
- bleekmiddelen (chloorkalk, -natron)
- zeep
- zoutzuur

produkten
- watten
- gazen
- hechtmateriaal
- gei"mpregneerde verbandmiddelen (anno 1920: chininewatten, ijzerchloridewatten,

boorzuurwatten, mentholwatten, salicylwatten, sublimaatwatten, capsicumwatten,
jodoformgaas, vioformgaas, dermatolgaas, bismuthgaas en zinkoxydegaas)
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Geneesmiddelen
grondstoffen
- gedroogde plantaardige stoffen (kruiden, vruchten, wortels)
- dierlijke klieren
- chemisch bewerkte vorm van deze stoffen
- synthetisch bereide stoffen

hulpstoffen
- zuren, basen, oplos- en extractiemiddelen, en andere chemicalien

produkten (anno 1920)
- pillen ('gecomprimeerde geneesmiddelen')
- zalven
- drankjes, jodoform, jodium
- specialites (tandpasta's, siropen, medicinale zepen etcetera)

Processen

Deze beschrijving is gebaseerd op de firma's Brocades & Stheeman en Utermohlen
rond 1920. Zowel verband- als geneesmiddelen werden vroeger door de apothekers
bereid. Vanaf ca. 1880 kwam in Nederland de produktie op industriele schaal op.

Verbandmiddelenfabrieken
Verbandmiddelen werden sinds 1870 voornamelijk van katoen vervaardigd.

~~~~k - ----7
middel

~~~fd- ----7
delen

ruwe ketoen

1
efvelweter

efvelweter

kerderen

1

wetten

Afbee/ding 19: Produktie van verbandwatten

Hiertoe werden zogenaamde
linters en spinafval uit de
katoenspinnerijen gebruikt.
Soms werd celstof uit de
papierindustrie gebruikt voor
de vervaardiging van celstof
watten. De katoen werd ge
zuiverd van zaden, doppen,
zand en stof en vervolgens
ontvet door koken in loog
(voornamelijk soda). Hierna
werd de katoen gebleekt met
een chloorkalk- of chloorna
tron-oplossing. Na wassen
met zeep en een zwakke
zoutzuuroplossing werd de
katoen gespoeld en gedroogd.
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De droge katoenmassa werd vervolgens mechanisch verwerkt tot watten (door te
karderen). De watten werden eventueel gesteriliseerd met stoom of ge"impregneerd.
Een aantal soorten ge"impregneerde watten waren: chinine-, ijzerchloride-, boorzuur-,
menthol- en salicylwatten.

Een ander produkt van verbandmiddelenfabrieken vormen de gazen. Hiervoor
werd ruwe katoen gesponnen en geweven tot gaas en vervolgens ontvet en gebleekt.
Ook gazen werden gelmpregneerd: jodoform-, vioform-, chinine-, dermatolgaas
etcetera. Andere speciale gazen waren brandwindsels met bismuth en zinkoxyde,
zinklijmwindsels, stijfselgaas, gipswindsels, boorzuurlint en waterdichte windsels (met
olie, rubber of was).

Geneesmiddelenfabrieken
Aanvankelijk gebruikte men voor de produktie van geneesmiddelen vooral plant
aardige (kruiden, wortels, vruchten) en dierlijke stoffen (klieren). Later werden deze
steeds meer chemisch bewerkt, bijvoorbeeld om ze te concentreren. Nog later kwam
de farmaceutische industrie gebaseerd op synthetisch vervaardigde stoffen op. Hierin
wordt een zo grote verscheidenheid aan chemicalien gebruikt en zoveel verschillende
produkten geproduceerd dat het niet mogelijk is om in dit hoofdstuk een meer
gedetailleerde beschrijving op te nemen.

Tot de produkten van een geneesmiddelenfabriek anna 1920 behoorden onder
andere: pillen, zalven, drankjes, jodoform, jodium, drogerijen, chemicalien en
specialites als tandpasta's, siropen en medicinale zepen. Een aanzienlijk deel van de
geneesmiddelen was gebaseerd op kinine en -derivaten. Ook 'orgaanpreparaten' uit
dierlijke klieren werden veel gebruikt. Belangrijke activiteiten in een geneesmiddelen
fabriek waren het drogen en malen van kruiden, vruchten en wortels en dierlijke
klieren, het comprimeren van poeders en het vervaardigen van tabletten hieruit, en
het distilleren en extraheren van allerlei stoffen uit plantaardige of dierlijke
grondstoffen.

Potentiele verontreinigingen

Verbandmiddelenfabrieken: logen, zuren, bleekmiddelen, en chemicalien voor de
gei"mpregneerde watten.
Geneesmiddelenindustrie: een zeer grote verscheidenheid aan chemicalien (vooral in
latere jaren).
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Lokalisering

In 1911 begon de wattenfabriek Van den Bergh in Oss met de produktie van
verbandwatten (Maasland in bedrijf 1988).
In de 1950 (Bedrijfstelling CBS) waren er in Noord-Brabant 6 geneesmiddelenfabrie
ken en 1 verbandmiddelenfabriek.
In 1923 werd N.V. Organon in Oss opgericht. Dit bedrijf verwerkte dierlijke klieren
afkomstig van de slagerijen van Zwanenberg. Het was het eerste bedrijf in Europa
dat insuline vervaardigde. In 1967 waren in Noord-Brabant de volgende ondernemin
gen binnen de farmaceutische divisie van N.V. Koninklijke Zwanenberg-Organon
werkzaam:
N.V. Organon (International), Oss
Organon Nederland N.V., Oss
N.V. Orgachemia, Boxtel
Laboratoria Nobilis N.V., Boxmeer
N.V. Nourypharma, Oss.
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Zeep-, was- en reinigings
middelenfabrieken, sbi 29.71

Verzeping van vetten en logen waarbij zeep en glycerine ontstaan. De kernzeep kan
van het onderloog gescheiden worden door uitzouten. Vervolgens laat men de zeep
stollen en vormt hem tot stukken. Vervaardiging van synthetische wasmiddelen uit
detergenten en andere bestanddelen. De nadruk in dit hoofdstuk ligt op de
zeepfabrieken (zeepziederijen)

Tijdsperiode

Zeepziederijen bestaan al eeuwen, zeepfabrieken op industriele schaal bestaan sinds
ca. 1850.

Stoffen

vetvaardiging van zeep
grondstoffen
- vetten (onder andere kokosolie, palmolie, grondnotenolie, lijnolie, katoenolie,

zonnebloemolie, olijfolie, sojaolie, hennepolie, traan, talk, reuzel, beendervet)
logen (natronloog, kaliloog, soda of potas)
geurstoffen (parfums)
kleurstoffen
vulmiddelen
waterglas
colloiden als zetmeel en dergelijke
cellulosederivaten
pijnhars

hulpstoffen
- keukenzout
- bleekmiddelen (natriumhydrosulfiet, peroxyden, perzouten)

produkten
- zeep (huishoud- en toiletzeep)
- zeepvlokken, zeeppoeder, schuurzeep, medicinale- of anti-septische zeep
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bijprodukten
- glycerine (glycerol)

afvalstoffen
- onderloog met verontreinigingen.

vervaardiging van synthetische wasmiddelen
grondstoffen
- detergenten (onder andere alkylsulfaten, alkylsulfonaten, alkylarylsulfonaten)
- polyfosfaten
- natriumcarboxymethylcellulose
- optische witmakers
- schuimstabilisatoren
- parfums
- enzymen
- bleekmiddelen

Processen

Beschreven wordt de traditionele zeepziederij zoals die tot het midden van de jaren
vijftig werd toegepast.

vetten

1
logen ~l koken

r
keuken-
zout ~ ~ ondarloog

bleek-
middel ~

f8ur- en
~Ileur- Mangen

stoffen

r
I vormen

r
zeap

In hoofdlijnen bestaat het
zeepzieden uit de alkalische
hydrolyse van vetten en het
door uitzouten en/of afkoelen
afscheiden van de zeep.De
vetten worden met logen
(meestal Na2C03 of KC03 in
water) gekookt in open ke
tels. Het gebruik van natri
umzouten geeft harde zeep,
met kaliumzouten wordt
zachte zeep verkregen. In het
geval soda of natronloog
gebruikt is werd na het verze
pen keukenzout aan de zeep
oplossing toegevoegd. Door
dit zogenaamde uitzouten
vlokt de zeep uit en komt

Afbee/dillg 20: Ziedell vall zeep boven op de oplossing drijven
(zeep is onoplosbaar in zout
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water). De aldus verkregen zeep wordt kernzeep genoemd, de resterende vloeistof
onderloog.

Het toevoegen van zout kan ook achterwege gelaten worden door de zeepoplossing
in zijn geheel af te koelen tot zogenaamde lijrnzeep. Deze zeep bevat dus nog de
glycerine en andere verontreinigingen. Ook kan men zoveel zout toevoegen dat
slechts een deel van de zeep tot kernzeep uitvlokt. Het produkt wordt dan
halfkernzeep genoemd.

Na het uitzouten werd de onderloog afgelaten om eventueel op glycerine verwerkt
te worden. De zeep kan gereinigd worden door het uitzouten een aantal malen te
herhalen of door de zeep te koken. Ook werd hij weI gebleekt met natriumhydrosul
fiet of peroxyden.

De zeep kan vervolgens op verschillende manieren verwerkt worden. De oudste
methode bestaat uit het eventueel toevoegen van geur- en kleurstoffen en het
vervolgens laten stollen van de zeep in bakken. De aldus verkregen blokken werden
kleingesneden. Een andere manier was het laten stollen van de zeep door hem over
gekoelde walsen te leiden en de zeep er vervolgens als snippers af te schrapen. In een
droogkast werden de snippers tot het gewenste vochtgehalte gedroogd en daarna
gemengd met geur- en kleurstoffen in eenkneedmachine. Vervolgens werd de zeep
tot staven geperst en deze werden weer in stukjes gesneden en verder afgewerkt door
bestempelen en dergelijke.

Een modernere methode bestaat uit het bereiden van zeep onder verhoogde druk
en temperatuur in een autoclaaf. De zeep wordt gedroogd door hem te versproeien in
een luchtstroom.

Zeeppoeder werd gemaakt door de vloeibare zeep te mengen met watervrije soda
waardoor hij uitkristalliseert. De gevormde massa werd vervolgens tot poeder
gemalen. Schuurzeep werd gemaakt door aan de nog vloeibare zeep fijn zand,
puimsteenpoeder of infusorienaarde toe te voegen. Medicinale- of anti-septische zeep
werd gemaakt door toevoeging van cresol, hexachlorofeen of een ander anti-septicum.

Potenm~le verontreinigingen

vetten, logen, bleekmiddelen (zeepziederij), bestanddelen van synthetische wasmidde
len, bestanddelen van reinigingsmiddelen.

Lokalisering

In 1816 (Brugmans 1956) worden drie zeepziederijen in respectievelijk Bergen op
Zoom, 's-Hertogenbosch en Breda genoemd. In 1843 (Brugmans 1956) worden twee
zeepziederijen in Bergen op zoom genoemd.
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In 1893 (van Velthoven 1963) bestaat de Zeepziederij C. en H. Harmens te Breda. In
1912 (Veiligheidswet) worden in de bedrijfsgroep 'zeep- en zeeppoederfabrieken,
parfumeriefabrieken' genoemd:
- 2 bedrijven in Eindhoven
- 6 bedrijven in Bergen op Zoom, Teteringen, Tilburg, Waalwijk en Breda.
In 1920 (Noord-Brabantsch Nijverheid) worden twee bedrijven genoemd:
- N.V. Stoornzeepfabriek De Ster in Leur
- fa. C.J.E. Redele, toiletzeepfabriek De Lelie te Eindhoven.
Deze laatste wordt ook in 1929 (Adresboek) genoemd (N.V. Zeep- en parfumeriefa
brieken v.h. C.J.E. Redele, Tramstraat 21, Eindhoven).
In 1950 (Bedrijfstelling CBS) waren er in Noord-Brabant:
- 3 zeepfabrieken
- 13 was-, reinigings- en schuurmiddelenfabrieken.
Rond 1918 was aan de N.V. Zwanenberg's slachterijen en fabrieken te Oss een
zeepfabriek verbonden waar men vetten uit de slachterijen verwerkte (Neerlands
Welvaart 1918).
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Parfumerie- en kosmeticafabrieken
sbi 29.72

Produkten als parfums, zepen, zalven en olien bestaan al zeer lang. Tot het eind van
de 18e eeuw werden aIle kosmetische produkten (waaronder parfums, geparfumeerde
artikelen, haarprodukten, gezichtsprodukten, tandprodukten en accessoires) gemaakt
en verhandeld door kappers, apothekers en drogisten.

Vanaf het begin van de 1ge eeuw heeft de parfum- en kosmetica-industrie zich als
een aparte nijverheid uit de bedrijfsgroep apotheken ontwikkeld. Vanaf 1900 is deze
ontwikkeling sterk versneld en heeft de kosmetische industrie steeds meer een
chemisch karakter gekregen.

Tegenwoordig wordt een enorme verscheidenheid aan synthetische stoffen gebruikt.
Het is in dit hoofdstuk niet mogelijk in te gaan op de produktiemethoden van de
talloze kosmetische artikelen, volstaan wordt met het bespreken van de belangrijke
reukstoffen en hun produktiemethoden, en het opsommen van een aantal produkten.

Tijdsperiode

Produktie in Noord-Brabant vermoedelijk pas sinds ca. 1900.

StotTen

grondstoffen
- plantaardige en dierlijke reukstoffen

water
alcoholen
glycerol
paraffine
vaseline
paraffine-olie
vette olien
talkpoeder
zetmeelpoeders
zeep
a~lerlei synthetische produkten (waaronder veel gesynthetiseerde reukstoffen)
plgmenten
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hulpstoffen
extractiemiddelen voor extractie van reukstoffen uit plantaardige of dierlijke
produkten (benzine, alcohol, vetten)

- fixateurs (in parfums: amber, harsen, balsems, wassen, cumarine)

produkten
- parfums
- geparfumeerde artikelen
- haarprodukten
- gezichtsprodukten
- huidprodukten
- nagelprodukten
- tandprodukten
- accessoires

Processen

De hoeveelheid verschillende kosmetische produkten is enorm groot. Zo waren tegen
het eind van de 1Se eeuw al de volgende artikelen beschikbaar: parfums (essences,
toilet waters, pastilles), geparfumeerde artikelen (toiletzeep, scheerzeep, wasballen,
pomanders), haarprodukten (geparfumeerde olie, vet, verven, poeders), gezichtspro
dukten (cremes, rozenwater, witmakende lotion, rouge, poeder, lippenzalf),
tandprodukten (poeders, tincturen, houtskool), accessoires (haarborstels, tandenbor
stels, badborstels, scheerborstels, nagelborstels, kammen, haarspelden en dergelijke,
tandenstokers, scheermessen, poederdonsjes etcetera). Yooral in de gegoede kringen
werd zeer veel kosmetica gebruikt.

De kosmetische industrie ontstond eind 1Se eeuw als een aparte tak van nijverheid
uit de bedrijfsgroep van de apotheken. Aanleiding hiertoe waren onder andere de
bloemenvelden die in Zuid-Frankrijk speciaal voor de produktie van parfum op
industriele schaal aangelegd werden. Na 1900 heeft de enorme ontwikkeling van de
kosmetische industrie plaats gevonden, waarhij de chemie een steeds helangrijkere rol
is gaan spelen.

Reuk- (en smaak-) stoffen spelen een belangrijke rol in de parfum- en
kosmeticaprodukten. Zij zijn te verdelen in:

plantaardige reuk- en smaakstoffen:
- tincturen (concretes): extracten, veelal in ethanol

absolues: geconcentreerde extracten
etherische olien: distillaten uit planten en ptantedelen
koudgeperste etherische olien: gewonnen door uitpersing van citrusschillen
terpeenvrije etherische olien: ontdaan van de oxydatiegevoelige terpeenfractie
resinolden: extracten uit harsen, gommen en balsems
oleoresins: extracten in verdunde alcohol die door verdamping weer zijn
geconcentreerd



Parfumerie- en kosmeticfillabrieken 185

dierlijke reukstoffen:
- muskus, civet, amber en castoreum in de vorm van absolues

synthetische reukstoffen:
- half gesynthetiseerde reukstoffen (door chemische bewerking uit plantaardige of

dierlijke reukstoffen verkregen)
- geheeI gesynthetiseerde reukstoffen (uit petrochemische produkten).

Etherische olien zijn vooral in het verIeden veel gebruikt. Zij kunnen op verschillende
manieren uit planten gewonnen worden:

- stoomdistillatie
extractie (bijvoorbeeld met benzine en vervolgens reiniging met alcohol, of met
twee oplosmiddelen: duosolproces)

- enfleurage (winning van reukstoffen uit bloesems door absorptie in vet bij
kamertemperatuur door de bloesems op een laag vet in een afgesloten ruimte uit
te strooien). Het vet werd zo in de handel gebracht als pommade, of de reukstof
fen werden er weer met alcohol aan onttrokken)

- maceratie (verhitting van bloesems met vet gevolgd door een alcoholbehandeling)
- persen (schil van citrus soorten)
- fermentatie (voor olien die als glycosiden in de plant aanwezig zijn en gesplitst

worden door middel van fermentatie).

Tegenwoordig worden veel etherische olien ook synthetisch geproduceerd. De
synthetisch vervaardigde reuk- en smaakstoffen zijn in te delen in:

- alifatische verbindingen (alcoholen, aldehyden, ketonen, esters, lactonen)
- aromatische verbindingen (alcoholen, aldehyden, esters, fenolen)
- terpeno'ide verbindingen (terpenen, sesquiterpenen, alcoholen, aldehyden, ketonen)
- macrocyclische verbindingen
- nitroverbindingen.

De' synthese van benzaldehyde (amandelsmaak) dateert van 1837, cumarine en
vaniIline werden eveneens voor 1900 gesynthetiseerd.

Potentiele verontreinigingen

Door het veelvuldig gebruik van extractiemiddelen in de parfumindustrie is
verontreiniging hiermee niet uitgesloten. Door het sterk toegenomen gebruik van op
petrochemische basis berustende stoffen na 1900 kan de kosmetische industrie een
belangrijke potentiele bron van bodemverontreiniging zijn.
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Lokalisering

De toiletzeepfabriek 'De Lelie', fa. c.J.E. Redele te Eindhoven (1847 tot midden 20e

eeuw) fabriceerde rond de eeuwwisseling toiletzeep in vele 'kleuren en geuren'. De
benodigde geurolien werden geleverd door Franse en Duitse leveranciers. In 1929
(Adresboek) wordt de fabriek 'N.V. Zeep- en parfumeriefabrieken v.h. C.J.E. Redele'
genoemd, waaruit kan blijken dat toen weI zelf parfumerieen geproduceerd werden.
In 1950 (Bedrijfstelling) waren er in Noord-Brabant:
- 2 etherische olien-, essence- en reukstoffenfabrieken met totaal 10 arbeiders
- 8 kosmetische artikelen-, parfumerie- en tandverzorgingsmiddelenfabrieken met

totaal 120 arbeiders.

Literatuur

Winkler Prins technische encyclopedie, deel 5, p. 370, Amsterdam 1978.
Eerste Nederlandsche systematiscJt ingerichte Encyc/opoedie, deel 8, p.505-506, Amsterdam 1950.
J.F. van Oss, Warenkeltnis en tecJmologie, deel 8, p. 112-122, Amsterdam 1937.
FJ.M. van Puijenbroek, Beginnen in Eindhoven, p. 55-60, Eindhoven 1985.
M.S. Balsam et ai, Cosmetics, science and technology, 3 voL, New York 1972.



Lijm- en plakmiddelenfabrieken
sbi 29.91

Vervaardiging van lijm en gelatine uitgaande van beenderen, huiden en afvallen.
Vervaardiging van stijfsel uitgaande van plantaardige zetmeelhoudende grondstoffen.
Vervaardigen van casei'ne uit melk en albumine uit eieren of bloed. Vervaardigen van
plakmiddelen uitgaande van natuurlijke harsen, gommen en olien, silikaten, rubber en
sinds de tweede wereldoorlog kunstharsen.

Tijdsperiode

Van oudsher wordt huid- en beenderlijm geproduceerd. Sinds circa 1860 wordt
albumine- en casei'ne-lijm gemaakt, sinds de tweede wereld oorlog worden ook
synthetische plakmiddelen gemaakt.

StotTen

grondstoffen
huiden, beenderen, zwemblazen, huiden en afvallen van vissen (voor huid- en
beenderlijm en gelatine)

- aardappels, mais en andere granen (voor stijfsel)
melk (voor casei'ne-lijm)
eieren en bloed (voor albumine-lijm)
natuurlijke harsen, gommen en olien, natron- en kaliwaterglas, latex, rubber,
kunstharsen als nitrocellulose, ureumformaldehyde, polyvinylacetaat, etcetera (voor
plakmiddelen)

hulpstoffen
- organische oplosmiddelen (benzine, benzeen, tri)

zuren (zoutzuur, zwaveligzuur, salpeterzuur, azijnzuur)
kalk
logen
bleekmiddelen
formaline
terpentijn
glycerine
kaliumbichromaat
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- waterglas
- loodsuiker (loodacetaat)
- zwavelwaterstofzuur
- chloor

produkten
- Hjm op basis van zetmeelprodukten (stijfsel)
- Hjm op basis van eiwitprodukten (gelatine, huidlijm, beenderlijm, vislijm, caselne-

of kaasstotlijm, albumine- of eiwitlijm)
- overige plakmiddelen

bijprodukten
- fosfaatmest en technisch vet (beenderlijmproduktie)
- meststoffen (huidlijmproduktie)

afvalstoffen
- gebruikte zuren, logen, organische oplosmiddelen en bleekmiddelen
- resten van huiden en beenderen (vaak als meststof gebruikt)
- oplossingen met chroomzouten (van het ontlooien)
- haren en andere organische resten

Processen

gelatine- en lijmbereiding, uitgaande van huiden
Als grondstof werd verse of gedroogde al dan niet gelooide huid (huidafvallen)
gebruikt. Gelooide stukken werden voor gebruik ontlooid met behulp van kalk,
natronloog of oxyderende middelen. Hierbij komen ingeval het leer chroomgelooid is
chroomzouten in water vrij. Vervolgens werden de huiden met kalkwater gekookt
waardoor aanwezige vetten verzepen en baren en verontreinigingen verwijderd
kunnen worden. Daarna werden de huiden met zoutzuur of zwaveligzuur uitgewassen
en uitgeperst.

De lijmwinning yond plaats door de huiden langdurig te koken in water of te
stomen. De verkregen lijm werd eventueel gebleekt met zwaveligzuur, hydrosulfiet of
waterstofsuperoxyde en tot slot gefiltreerd, ingedampt en in plakken gesneden te
drogen gelegd. De beste kwaliteiten werden als gelatine gebruikt. Gelatine werd
gebruikt als voedingsmiddel, in fotografische platen en films en voor andere
technische toepassingen. De resten van de huiden konden als meststof gebruikt
worden.

gelatine- en lijmbereiding, uitgaande van beenderen
De beenderen werden gebroken en ontvet, vroeger door koken in water, later met
organische oplosmiddelen als benzine, benzeen of trio Na desinfecteren en bleken met
zwaveligzuur werden de beenderen langdurig gekookt of gestoomd your de lijmwin-
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ning. De gewonnen Hjm werd weer gebleekt, ingedampt en in plakken gedroogd. De
restanten van de beenderen werden gedroogd en gemalen als fosfaatmeststof gebruikt.
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verzeept vet,
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Een andere methode ge
bruikte zoutzuur na het
bleken waardoor de
zouten uit de beenderen
verwijderd werden. De
doorschijnende zachte
beenderen werden ver
volgens tot Hjm ver
werkt.
De huid- of beenderlijm
moest voor gebruik in
water opgelost worden.
Om hem blijvend vloei
baar te maken kon men
de Hjm in heet water
oplossen en er verdund
salpeterzuur of azijnzuur
en eventueel alcohol

Afbee/ding 21: Produktie van huidlijm anna 1936 aan toevoegen. Om de
lijm sneldrogend te

maken kon er terpentijn aan toegevoegd worden. Om de elasticiteit te vergroten kon
men glycerine toevoegen, om de Hjm waterbestendig te maken werd kaliumbichro
maat toegevoegd.

Stijfsel wordt gemaakt uit zetmeel uit aardappels, granen en enige andere gewassen.
Zie voor de winning van zetmeel het hoofdstuk over de zetmeel- en zetmeelderivaten
industrie (sbi 21.1). Stijfsel werd verkregen door het zetmeel in water te koken, of
door het te behandelen met zuren, logen of zouten.

Casei'nelijm wordt gemaakt van casei'ne (kaasstof). Dit wordt verkregen uit melk
door de melk te behandelen met een zuur, de gevormde neerslag af te zonderen,
weer op te lossen in soda en opnieuw neer te slaan met azijnzuur. Na wassen en
persen werd de casei'ne gekookt met een soda oplossing en tenslotte neergeslagen met
salpeterzuur en ingedampt. Om Hjm te maken werd de casei'ne gemengd met kalk,
natronwaterglas en eventueel arabische gom tot een in water oplosbare Hjm.

Albuminelijm wordt gewonnen uit eiwitten of bloed. De gebruikte technieken zijn
centrifugeren, bezinken en concentreren. Een andere manier is het albumine met
loodsuiker (loodacetaat) neer te slaan, de neerslag uit te wassen en te behandelen
met CO2 en HzS om de neerslag te ontleden en het lood te verwijderen.
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Plakmiddelen: behalve de genoemde Iijmsoorten werden ook natuurlijke harsen (zoafs
dennehars of cofofonium, copal, mastix, schellak), gommcn (zoafs arabische gum en
tragacanth), olien, waterglas (natron- en kaliwaterglas, vooral in kitten), latex, rubber
(opgelost in organische oplosmiddelen, gecycliseerde rubber, gechloreerde en zoutzure
rubber) en, vooral na de tweede wereldoorlog kunstharsen gebruikt. Deze middelen
werden afzonderlijk dan weI in combinatie met al genoemde lijmsoorten gebruikt.

hout en papier gebruikt.
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1
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Afbee/ding 22: Produktie van beender/ijm anna 1936

De kunstharsen zijn te split
sen in thermoplasten en ther
moharders. Tot de eerste
behoort onder andere nitro
cellulose dat opgelost is in
een organisch oplosmiddel
('velpon' en dergelijke), tot
de laatste behoren onder
andere fenol- en ureumfor
maldehydeharscn (rond 1950
al volop in de triplexindustrie
gebruikt. Het aandeel van de
synthetische lijmen is na de
tweede wereld oorIog sterk
toegenomen. Een aantal
Iijmen op dierlijke en plant
aardige basis, evenals gelatine
worden nog altijd geprodu
ceerd. Zij worden met name
nog voor het plakken van

Potentiele verontreinigingen

Zuren (zout-, zwavel-, salpeter- en azijnzuur), logen, organische oplosmiddelen,
bleekmiddelen, chroomzouten, loodacetaat, kunstharsen. De organische oplosmidde
len vormen waarschijnlijk de belangrijkste potentiele verontreiniging. Zo vermeldt
Zoetmulder dat bij de NCB destructor in Son vroeger bij het ontvetten van
beenderen jaarlijks 100.000 liter benzine vervluchtigde (Zoetmulder 1952).
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Lokalisering

1819 (Brugmans 1956)
- 4 lijmkokerijen met totaal 7 arbeiders
- 1 stijfselmakerij

1893 (van Velthoven 1963)
- Koninklijke Stijfselfabriek F. Heuman, Roosendaal c.a., 226 arbeiders

1912 (Veiligheidswet)
- 1 stijfselfabriek te Roosendaal, 155 arbeiders
- 1 lijm- en gelatinefabriek te Valkenswaard, 4 arbeiders

1921 (Just de la Paisieres)
- Firma Vincent Hoffmans & Zonen, chemische fabrieken te Waalwijk, opgericht in

1870, produkt: vleeslijm, na 1914 ook gelatine en gelatine-vleeslijm, daamaast ook
poetsmiddelen en chemische benodigdheden voor de leerindustrie

1950 (Bedrijfstelling 1950)
- 2 beender- en lijmvleesverwerkende bedrijven
• 1 organische plakmiddelenfabriek

1953 (Chemisch Weekblad 1953)
- fabrieken van vleeslijm uit afval en huiden te Dongen en Valkenswaard, voor de

papierindustrie

In 1934 werd de destructor van de NCB in Son opgericht als enige bedrijf van die
aard in Noord-Brabant. De destructor verwerkte slachtafval, kadavers en visafval.
Men produceerde diermeel, vismeel, vet en traan en vermoedelijk ook lijm (zie ook
het hoofdstuk over de slachterijen en vleeswarenindustrie, sbi 20.1) (Zoetmulder
1952).

Literatuur

Eerste Nederlandse systematisch ingerichte encyclopaedie, deel 8, p. 567-572, Amsterdam 1950.
GAA. Just de la Paisieres, IlIdllstrieel Nederlalld, decl I, p. 302-303, Haarlem 1921.
JA. van der K1oes, Dnze bOllwmaterialen, deel 4, p. 220-231, Amsterdam 1925.
J.F. van Oss, Warenkennis en technologie, deel 6, p. 75-82, en deeI 10, p. 104-111, Amsterdam 1936.
A. den Duden, Lijmen en plakken, in: NRC 18-10-1988.

J.R. Wagner, Die chemische Tec/mologie, p. 589-598, Leipzig 1866.



Poetsmiddelenfabrieken
sbi 29.93

Over poetsmiddelen in zijn algemeenheid is zeer weinig literatuur beschikbaar. Dit
hoofdstuk handelt voornamelijk over schoenpoetsmiddelen, waarover althans nog
enige literatuur bestaat.

Tijdsperiode

Tot 1814 pleegde men schoenonderhoud met een pasta van ei en roet. Daarna
gebruikte men tot 1900 schoensmeer. Na 1900 werd schoensmeer meer en meer
vervangen door schoencreme en lederappretuur.

Stoffen

grondstoffen
- vetzuren

loog
zwavelzuur
montaanwas, aardwas, carnaubawas, paraffine
schuurmiddelen
kleurstoffen (bijvoorbeeld roet)
emulgatoren

produkten
- poetsmiddelen

Processen

De pasta van ei met roet die men tot 1814 gebruikte voor het poetsen van schoenen
had het nadeel dat deze bij de minste of geringste vochtigheid oploste. Een beter
poetsmiddel werd gevonden in de schoensmeer. Dit werd gemaakt door vetzuren
(oliezuur, palmitinezuur, gewonnen uit plantaardige olien en vetten) met loo~ te ver
zepen en met zwavelzuur te zuiveren. Het zeepprodukt werd gemengd met andere
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grondstoffen (schuurmiddelen, kleurstoffen, emulgatoren en eventueel geurstoffen).
Niet omgezette vetzuren zorgen voor het zure en voor het leer schadelijke karakter
van de schoensmeer.

Dit zure schadelijke karakter was er de oorzaak van dat schoensmeer na 1900 werd
vervangen door schoencreme en lederappretuur. In schoencreme zijn de verzeepte
vetzuren vervangen door montaanwas (een harsachtig produkt uit bruinkoolteer) of
een mengsel van aardwas, carnaubawas en paraffine.

Potentiele verontreinigingen

Lekkage en morsen van grondstoffen (vetten en vetzuren, wassen, kleurstoffen) kan
bodemverontreiniging veroorzaakt hebben.

Lokalisering

In 1900 werd in Waalwijk een fabriek voor schoencreme en lederappretuur 'Vincent
Hoffmans & Zonen Chemische Fabrieken' opgericht. Dit bedrijf kwam voort uit de in
1870 opgerichte lijmfabriek C. Hoffmans & Zonen; het bestond in ieder geval nog in
1953.
In 1953 (Adresboek) waren ook in Helmond (Chemische Industrie Nedres), Oss
(EIsbach's chemische vaseline-, olie- en vetindustrie) en Tilburg (Dressing en
wasfabriek 'Brabant') fabrieken van ledervet en lederappretuur gevestigd.
In 1950 (Bedrijfstelling CBS) waren er in Noord-Brabant 12 fabrieken van
poetsmiddelen gevestigd.

Literatuur

J.F. van Oss, Ware1lkellnis en tec/mologie, deel 2, p. 136-137, deel 7, p. 122-123, Amsterdam 1936.
Eerste Nederlandsche systematisch ingerichte encyclopaedie, deel 8, p. 572-573, Amsterdam 1950.
Kleine Enzyklopedie der Technik, p. 175, Leipzig 1958.
GAA. Just de la Paisieres, Illdustrieel Nederlalld, deel1, p. 302-303, Haarlem 1921



Kaarsenfabrieken
sbi 29.99

Voor 1831 werden kaarsen gemaakt uit dierlijke vetten (bijenwas, talk van schapen en
runderen) door deze te reinigen (door koken) en vervolgens om een gedraaide
katoenen pit aan te brengen. Vanaf 1831 worden ook stearinekaarsen gemaakt.
Aanvankelijk door verzeping van vetten met kalk om de vetzuren af te scheiden en
deze vervolgens om een gevlochten katoenen pit te gieten. Vanaf 1841 ook door
zwavelzure verzeping van vetten.

Tijdsperiode

Voor 1831 werden aIleen was- en smeerkaarsen gemaakt, na 1831 ook stearine
kaarsen.

StotTen

grondstoffen
- talk (voor smeerkaarsen)
- bijenwas (voor waskaarsen)
- vetten, palmolie (voor stearinekaarsen)
- katoen en paraffine

hulpstoffen
- kalkmelk, magnesia, zinkstof, zinkoxyde en zwavelzuur (voor de produktie van

stearine)
- boorzuur, zwavelzure ammonia en ammoniumfosfaat (voor pitten van stearinekaar

sen)

bijprodukten
- glycerol, gips, stearinepik, oliezuur (bij stearineproduktie)

eindprodukten
- vetkaarsen, waskaarsen, stearinekaarsen
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afvalstoffen
- verontreinigd water met zwavelzuur, glyc.erol, olieresten, gips, magnesiumsulfaat en

zinksulfaat, stearinepik, oliezuur, stearinedeeltjes (bij stearineproduktie)

Processen

De oudste kaarsen zijn de vet-, smeer- of talkkaarsen. Zij zijn tot begin 1900
vervaardigd. Talk (vet uit de buikholte van runderen en schapen) werd gereinigd door
het te koken, en vervolgens om een gedraaide katoenen pit tot kaarsen gegoten. De
vetkaarsen hadden nogal wat nadelen. Door het hoge glycerinegehalte waren ze erg
zacht, ze walmden, stonken, roetten en dropen.

Waskaarsen zijn beter dan vetkaarsen omdat ze geen glycerine bevatten, maar ze
zijn veel duurder en konden alleen door de kerk en door welgestelden gebruikt
worden. Grondstof voor de waskaarsen is bijenwas (deze werd verkregen door
smelten van de van honing ontdane raten). De kaarsen werden gemaakt door de
bijenwas in koude toestand om een pit te rollen, in een vorm te persen, door een pit
herhaaldelijk te dompelen in gesmolten was of door gesmolten was langs een pit te
gieten.

Stearinekaarsen werden in 1831 voor het eerst door De Milly in Parijs vervaardigd.
Aanvankelijk verzeepte men vetten met kalkmelk, en ontleedde de gevormde
kalkzeep vervolgens met zwavelzuur, later ging men over op zwavelzure verzeping
(Wilson 1842, Engeland).

Proces De Milly
In een koperen of ijzeren autoclaaf werd gezuiverd vet met kalkmelk gedurende 6
uren verhit (voor 1855 kookte men de vetten in open ketels, dit vereiste een grotere
hoeveelheid kalk). In plaats van kalk werd ook weI magnesia en later zinkstof en
zinkoxyde gebruikt. Het gevormde glycerine werd na de verzeping met het water
afgescheiden. De kalkzeep werd vervolgens met zwavelzuur ontleed in vetzuren en
sulfaten. Het gips dat bij het gebruik van kalk neersloeg, werd verwijderd en de
vetzuren werden herhaaldelijk gewassen. Vervolgens werd de zwarte massa gedistil
leerd waardoor witte stearine (stearinezuur, palmitinezuur en oliezuur) verkregen
werd en stearinepik (een zwarte teerachtige substantie) overbleef, welke gebruikt kon
worden voor de gasbereiding. De stearine werd na afkoelen geperst om het vloeibare
oliezuur te verwijderen. Dit oliezuur werd gebruikt voor zeepfabricage, als spinolie of
om gehard te worden.

Proces Wilson
De vetten werden verzeept met 4-5 % geconc.entreerd zwavelzuur. Daardoor ontstaan
vrije vetzuren die afgescheiden werden van het verdunde zwavelzuur en glycerine.
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Door het zwavelzuur is een deel van de stoffen gecarboniseerd, door distillatie werd
de stearinepik weer afgescheiden, en door persen werd het oliezuur verwijderd.

Na circa 1950 zijn nog andere processen (onder andere Twitchell-proces en
continue verzeping) in gebruik gekomen. Later werd ook paraffine (uit smeeroliedis
tillaten) aan de stearine toegevoegd.
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Afbee/ding 23: Produktie van stearine vo/gens het Wi/son-proces

Vonnen van de kaarsen
De stearine wordt gesmolten en in vormen gegoten waarin een pit iespannen is. Deze
pit bestaat uit gevlochten katoenen draden, zodat hij bij verbrandini krom trekt en
niet walmt. De pit is gedrenkt in boorzuur en zwavelzure ammonia of ammoniumfos
faat dat er voor zorgt dat de as verglaasd waardoor de pit niet verstopt raakt. De
kaarsen worden op lengte afgesneden, gepolijst en verpakt.

PotentiiHe verontreinigingen

Vet- en waskaarsenfabrieken (-jes) lijken weinig problemen te geven. Stearinekaarsen
fabrieken veroorzaakten enorme stank door de zwaveligzure dampen van het
verzepen en ontleden, en de acroleine-dampen (CZH3) die ontstaan bij droge
verhitting van vetten en olien. Door lekkage of morsen van de chemicalien kan
bodemverontreiniging ontstaan zijn (glycerol, vetten en olieresten, stearine, paraffine,
zinksulfaat, stearinepik, oliezuur en boorzuur).
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Lokalisering

In 1819 (Brugmans 1956) zijn er in Noord-Brabant 31 kaarsenmakerijen (waarvan 3
in Breda en 4 in Eindhoven) en 71 waskaarsenmakerijen (waarvan 4 in Breda en 3 in
Eindhoven). In 1843 (Brugmans 1956) is er 1 waslichtenmakerij in Bergen op Zoom,
1 waskaarsenfabriek in Fijnaart en Heyningen, 1 in Grave en 1 in Oss, en 4
kaarsenmakerijen in Bergen op Zoom, 3 in Grave en 5 in 's-Hertogenbosch. Deze
kaarsenmakerijen vervaardigden vet- of smeerkaarsen, daar de stearinekaarsenfabrie
ken in Nederland pas later ontstonden. In 1893 (van Velthoven 1963) is er een
kaarsenfabriek in Tilburg: M.e.N. Bressers, 1 arbeider en 1 stoomketel.

Volgens Everwijn (1913) zijn er in Nederland 5 stearinekaarsenfabrieken geweest:
3 te Amsterdam, 1 te Gouda en 1 te Schiedam. In 1912 waren die te Gouda en
Schiedam nog over.

Volgens Mac Lean (1976) waren er in Noord-Brabant veel waskaarsenbedrijfjes: in
1819: 71, in 1863: 60 en in 1912 nog enkelen waaronder bedrijfjes in Asten, Beek en
Donk, Breda en Eindhoven.

In de Bedrijfstelling 1950 worden 16 kaarsenfabrieken voor Noord-Brabant
genoemd, met in totaal 188 arbeiders en een totaal opgesteld vermogen van 112 pk.

In Aalst moet rond 1965 nog een kaarsenfabriek (waarschijnlijk stearinekaarsen)
actief geweest zijn, in Schijndel is Bolsius nog actief.

Literatuur
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Luciferfabrieken
sbi 29.99

Zagen, schillen en snijden van hout tot stokjes. Hierop een kop van Hcht ontvlambaar
materiaal aanbrengen. Maken van doosjes en een strijkvlak hierop aanbrengen.
Maken van het kop- en strijkvlakmateriaal.

Tijdsperiode

Strijklucifers worden vanaf 1827 geproduceerd, veiligheidslucifers vanaf 1844. De
fabricage in N.-Brabant is in 1870 in Eindhoven begonnen.

Stoffen

grondstoffen voor strijklucifers
- hout

zwavel
witte fosfor
Hjm
zand
rode oker, vermiljoen of een andere kleurstof

grondstoffen voor de veiligheidslucifers
- hout

kaliumchloraat (KCI03, in plaats daarvan werd ook weI KN03, Pb(N03)2 of Pb02
gebruikt)
kaliumchromaat (K2Cr04)

zwavel
vulmiddel (fijn zand, glasmeel, zinkwit of krijt)
Hjm

grondstoffen voor het strijkvlak
- rode fosfor
- antimoonsulfide (Sb2S3)

- roet of minerale verf
- kleurstoffen
- ammoniumfosfaat
- paraffine
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- papier

eindprodukt
- lucifers in doosjes

afvalstoffen
- houtafval
- resten chemicalien

Processen

Chancels maakte in 1805 de eerste lucifer: een houten stokje gedrenkt in zwavel met
een kop van kaliumchloraat, zwavel en lijm. Deze lucifers konden ontstoken worden
door ze in geconcentreerd zwavelzuur te dompelen. In 1827 vervaardigde John
Walker de eerste lucifer zonder zwavel: deze had een kop van kaliumchloraat,
antimoonsulfide en Hjm en kon met enige moeite worden aangestoken op
schuurpapier.

De ontvlambaarheid van de strijklucifer werd vergroot door de kop van witte
fosfor, zwavel, fijn zand, lijm en een kleurstof te maken. Witte fosfor is giftig en
ontbrandt te gemakkelijk, in veel landen werd het verboden voor de luciferfabricage.

bout

1
boutafval

kleur
stof,am-
monium- ~
fosfaat

parafine ~

koppen
mengsel

doosjes ~

doosjes
luc i fers

Afbee/ding 24: Prodllktie van veiliglzeidsillcifers

In 1844 yond Pasch de veilig
heidslucifer uit. De kop hier
van bevat ca 50 % kalium
chloraat, 5 % kaliumchro
maat, 5 % zwavel, 25-30 %
vulmiddel (glasmeel, zinkwit,
krijt), 15 % lijm en eventueel
een kleurstof. In plaats van
KCI03 werd ook weI KN0Jo

Pb(N03)2 of Pb02 gebruikt.
Ook werd weI Sb2S3 toege
voegd. Andere soms gebruik
te stoffen zijn bruinsteen,
PbO, BaS04 en kooI.
Deze lucifers worden ontsto
ken door ze langs een strijk
vlak te wrijven met bijvoor
beeld: 53 % rode fosfor, 10
% Sb2S3, 13 % roet of mine-
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rale verf en 24 % lijm. Ook bevat het strijkvlak weI glaspoeder, bruinsteen of zwavelkies.
De ingredienten voor de koppen en voor het strijkvlak worden gemalen, gemengd

en aangemaakt met water tot een dikke pap. De stokjes worden vervaardigd door
boomstammen van hoofdzakelijk populieren in stukken van 30 of 60 em te zagen,
deze van bast te ontdoen en ze vervolgens te sehillen tot yellen ter dikte van een
stokje. Deze yellen worden versneden tot stokjes.

De stokjes worden eventueel met een kleurstof geverfd, dan in ammoniumfosfaat
gedompeld (dit voorkomt het nagloeien van het hout bij gebruik van de lucifers), dan
in paraffine gedompeld zodat het hout makkelijker ontvlamt en tenslotte van een kop
voorzien door de stokjes in een bad met het koppenmateriaal te dopen.

De doosjes worden gemaakt van hout of papier, voorzien van een strijkvlak en
gevuld.

PotentiEHe verontreinigingen

Vrijwel aBe onder de grondstoffen genoemde stoffen, in het bijzonder die voor de
koppen en het strijkvlak gebruikt worden, kunnen bodemverontreiniging veroorzaakt
hebben wanneer er mee gemorst is, mislukte produkten zijn weggegooid of oude
ehemicalien zijn weggegooid.

Lokalisering

In 1870 werd in Eindhoven de luciferfabriek Mennen en Keunen opgericht. In 1882
ontstond een tweede fabriek: Vissers, Langemeyer en Compo Deze werd eehter al snel
in 'Mennen en Keunen' opgenomen. In 1887 verenigden bijna alle Nederlandse
lucifersfabrieken (te Amersfoort, Apeldoorn, Deventer en Eindhoven) zich tot de
Vereenigde Nederlandsehe Lucifersfabrieken. Mennen en Keunen te Eindhoven werd
de hoofdzetel van de fusie. Twee fabrieken te Teteringen sloten zich niet aan
(Zoetmulder 1952).

In 1893 (Van Velthoven 1963) waren er twee fabrieken in Eindhoven aanwezig,
beide van de Vereenigde Nederlandsehe Lucifersfabrieken met in totaal 192 arbeiders
en twee fabrieken in Teteringen: Dijkerman en Co (70 arbeiders) en Ch. Loyens (63
arbeiders).

In 1912 (Veiligheidswet) bestaat er 1 fabriek in Woensel (Limbeek) met 374
arbeiders en twee fabrieken in Teteringen met in totaal 274 arbeiders. Dit zijn op dat
moment de enige drie luciferfabrieken in Nederland. In 1920 (Noordbrabantseh
Nijverheid) worden genoemd de N.V. Teteringsche Stoomluciferfabrieken v/h
Dijkerman en Co. te Teteringen en de Verenigde Nederlandsehe lucifersfabrieken te
Eindhoven.
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In het adresboek van de VNW (1929) worden de Vereeni,gde Hollandsche
lucifersfabrieken N.V. Eindhoven genoemd. In 1950 (Bedrijfstelling) bestaan er in
Noord-Brabant nog twee luciferfabrieken met in totaal 419 arbeiders.

Literatuur
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Kunstmatige en synthetische garen
en vezelindustrie, sbi 30.0

Verwerking van cellulose (uit hout, riet of katoenafval) tot verschillende soorten
vezels; met name viscose-, koper- en acetaatvezels.

Tijdsperiode

De synthetische garen- en vezelindustrie is eind vorige eeuw ontstaan. De eerste
fabriek in Nederland was de AKU in Arnhem (1911); in Brabant is deze
bedrijfsgroep tussen 1919 en 1975 aanwezig geweest.

Stoffen

grondstoffen
- cellulosevellen
- katoenlinters
- bleekmiddel

hulpstoffen voor viscosezijde
- natronloog
- koolstofsulfide
- chemicalien voor het spinbad
- titaandioxyde

hulpstoffen voor koperzijde
- alcoholzeep (vetalcoholsulfonaat)
- kopersulfaat
- ammoniak
- zuren

hulpstoffen voor acetaatzijde
- zinkchloride
- azijnzuur
- aceton
- alcohol
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zuivering werden de draden in een coagulatiebad gesponnen. Afhankelijk van de
toepassing volgden er nog nabewerkingen.

In dezelfde tijd ontstond het koperprocede. Zowel viscose- als koperzijde komen
voort uit pogingen om geschikte gloeidraden voor gloeilampen te ontwikkelen. De
linters (katoenafval) worden gereinigd, bevochtigd met alcoholzeep, vervolgens
gewassen en gekookt. Na het bleken wordt de massa behandeld met kopersulfaat en
natronloog, geperst en gefiltreerd en daarna met ammoniak behandeld en onder
vacuiim gezet. Bij het spinnen worden de ammoniak en koper in water opgelost en
afgevoerd, terwijl de laatste resten koper daarna nog met een zuur worden
verwijderd.

linters,
cellulose

1
alcohol-
zeep ~

afvalwater

bleek-
middel ~ afvalwater

natron-
100g

----')
~~~~;~t

8lIIlloni ak ----')1 uitslaan I
1

I I~
water met

spinn en koper en
amnaniak

1
zuur ~r=::nigen I

1
koperzijde

Afbee/ding 26: Prodllktie van koperzijde

De ontdekking van de acetaatvezels dateert uit 1864. Pas vanaf de eerste
wereldoorlog wordt deze stof op grotere schaal toegepast. De gereinigde celluloseve
zels worden omgezet in cellulose-acetaat door ze te behandelen met zinkchloride en
azijnzuur. Deze massa laat men stollen en wordt daarna opgelost in aceton en
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alcohol. Bij het spinnen worden de draden in hete lueht gedroogd, waarbij de aeeton
verdampt.

Het versehil tussen de garens en de vezels is dat de garens lange draden zijn, die
als halffabrikaat kunnen worden verwerkt. Bij de vezels worden de draden in stukken
gesneden en zij dienen dan als grondstof voor de produktie van bijvoorbeeld syntheti
sehe textielmaterialen.

De nitroeellulosevezels zijn na de eerste wereldoorlog geheel verdrongen. De
verhouding was omstreeks 1950: viseoserayon 75%, aeetaatrayon 23% en koperrayon
2%. Sinds de tweede wereldoorlog worden ook versehillende, volledig synthetisehe
vezels gemaakt zoals polyamide garens (voor nylons).

linters

1

bleek
middel ~1,-_bl_e_ke_n__1~

r

afvalwater

resten
bleekmiddel

zink-
chloride ~
azijnzuur

stollen

r
aceton
alcohol ~

hete
lucht ~I__s_p_in_ne_n_--..JI~

r
acetaat
cellulose

aceton

Afbee/ding 27: Vervaardigillg van acelaalcellulose

Potentiele verontreinigingen

De meeste genoemde stoffen en een groot aantal andere ehemicalien kunnen de
bodem verontreinigd hebben. Vooral door wassen, dumpen van afgewerktc
ehemiealien en opslag kunnen stoffen in de bodem gekomen zijn. Verder mogelijke
verontreiniging door opslag en verwerking van de synthetisehe produkten.
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Lokalisering

In 1919 werd in Breda de Hollandse Kunstzijde Industrie (HKI) opgericht. In 1929 is
deze overgenomen door de ENKA, later onderdeel als Enka-Glanzstoff van AKU en
AKZO (uit fusie AKU en KZO). Omstreeks 1950 waren er twee vestigingen in Breda
met ruim 2100 arbeiders. In 1975-1976 zijn de fabrieken gesloten.
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Rubberverwerkende industrie
sbi 31.1

Dit hoofdstuk is beperkt tot de verwerking van natuurrubber (caoutchouc). De
verwerking van synthetische rubber vindt in principe op dezelfde wijze plaats als die
van natuurrubber, maar het gebruik ervan is in Nederland pas na 1950 opgekomen.
Sinds 1962 overtreft de produktie van synthetische rubber die van natuurrubber. De
produktie van synthetische rubber vindt momenteel in een gering aantal bedrijven in
Nederland plaats en wordt hier verder buiten beschouwing gelaten.

Aan de rubber werden allerlei hulpstoffen toegevoegd, vervolgens werd de rubber
tot produkten gevormd en tenslotte gevulcaniseerd met zwavel.

Guttapercha is een op rubber gelijkend materiaal, eveneens een plantaardig
produkt, dat zonder toevoegingen verwerkt kon worden, het wordt hier buiten
beschouwing gelaten.

Tijdsperiode

Gebruik van natuurrubber op industriele schaal vindt plaats sinds circa 1800, gebruik
van kunstrubber op enige schaal pas sinds circa 1950.

StotTen

grondstoffen
- rubber (caoutchouc) of latex
- verstevigingsmaterialen van onder andere textiel, lood of ijzer

hulpstoffen
- vulcanisatiemiddelen (zwavel, chloorzwavel en zwavelkoolstof)

vulcanisatieversnellers (voor 1910 anorganische zouten PbO, CaO, en MgO, later
organische verbindingen zoals aniline, anilinederivaten, guanidinen, aldehydaminen,
thiocarbamaten, xanthaten en thiazolen (deze organische versnellers werden vaak
gebruikt in de vorm van een verbinding met zink, lood of cadmium)
weekmakers (stearinezuur, stearinepik, machineolie, vaseline, paraffine, naftalen,
asfalt en steenkoolteer)
antioxydanten (diphenylamine-verbindingen, aldol, naftol en anderen)
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- kleurstoffen (vroeger anorganische stoffen als Sb~3> Fe20 3 en Crp3> later allerlei
organische kleurstoffen)

- vulstoffen (roet (zwartsel), ZnO, silikaten, MgC03> BaS04, litofoon (dubbelneerslag
van 30 % ZnS en 70 % BaS04), kaolien, krijt, talk, factis (met zwavel verhitte of
met CS behandelde plantaardige olie), lijm, asfalt, zetmeel of titaanwit)

- oplosmiddelen (benzine, benzeen, xyleen (solventnafta), wasbenzine, tetra, tri en
anderen)

produkten
- rubberen voorwerpen (slangen, banden, drijfriemen en huishoudelijke artikelen)
- met rubber bedekte doeken (waterdichte kleding)
- schuimrubber
- eboniet
- plakmiddelen

Processen

De rubber werd meestal al in de tropen uit de latex (sap van bepaalde boomsoorten)
gewonnen door coagulatie met behulp van azijn- of mierezuur; een meer primitieve
methode was het roken boven een vuur. Rubber werd in 1772 in Europa bekend door
het gebruik als gum. Vanaf 1823 produceerde Macintosh waterdichte doeken uitgaan
de van ongevulcaniseerde rubber. Het vulcaniseren dateert van 1839 en opende de
weg voor grootscheepse toepassing van rubber (door het vulcaniseren wordt de rubber
elastischer en minder temperatuur-gevoelig).

De verwerking begint met het snijden van de rubber in kleine stukjes en het
afwegen van de verschillende toevoegingen: vulstoffen, weekmakers, antioxydanten,
kleurstoffen, vulcanisatiemiddelen en vu1canisatieversnellers. De rubber wordt
vervolgens geplastificeerd door hem herhaaldelijk te walsen waarbij de temperatuur
toeneemt. Dan worden de verschillende hulpstoffen er door heen gemengd door
walsen of kneden en tenslotte wordt zwavel toegevoegd. Voor de hulpstoffen werd
een groot scala aan stoffen gebruikt, zie hiervoor onder 'stoffen'.

Na het mengen werd de rubber gevormd. De verschillende methoden hiervoor
waren: kalanderen, spuiten, persen, strijken of dompelen. Dit dompelen geschiedde
door de rubber in een organisch oplosmiddel op te lossen en er porseleinen vormen
in te dompelen waarna het oplosmiddel verdampt en het rubberen voorwerp droogt.

Een bekende rubber oplossing is sollution, dat ook als plakmiddel gebruikt werd.
In plaats van een rubberoplossing werd ook weI latex gebruikt. Deze werd dan in
geconcentreerde vorm uit de tropen ge'importeerd en de vul-, hulp- en vu1canisatie
stoffen werden er doorheen gemengd.

Het strijken is een vormmethode waarbij de rubber, in een oplosmiddel opgelost,
aangebracht werd op weefsel zodat een waterdicht doek verkregen werd.
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Het vulcaniseren kan zowel warm als koud gebeuren. De warme methode is het
meest toegepast. Hierbij werd het rubberen voorwerp tot een temperatuur van circa
135 °C verhit waardoor de zwavel zich met het rubber verbindt en het rubber een
grotere elasticiteit en een kleinere temperatuurgevoeligheid verkrijgt. De vulca
nisatietijd kan aanzienlijk verkort worden door zogenaamde versnellers aan het
rubber toe te voegen (verkorting van de benodigde tijd van vele uren tot enkele
minuten).

rubber
prod uk ten

ruwe rubber

----71 meng e n

-r-
----71 vormen

-r-
verste
vigings
materia
len

toeslag
stoffen

Het koude vulcanisatieproces (vooral
toegepast voor dunne voorwerpen, door
dompelen gemaakt), bestaat uit het
dompelen van het voorwerp in een
oplossing van chloorzwavel in zwavel
koolstof of chloorzwavel in benzine. Ook
werd weI gevulcaniseerd in een damp
van chloorzwaveI. Yoor het koude
vulcanisatieproces behoeft dus geen
zwavel vooraf aan het rubber toege
voegd te worden.
Het zwavelgehalte van de gevulcaniseer
de rubber varieert van 1 tot 5 %, maar
kan in harde rubber nog veel hoger zijn.
Eboniet bevat tot 50 % zwavel, het
heeft de elastische eigenschappen verlo
ren en lijkt niet meer op rubber. Het
werd vroeger veel in de elektrotechni

Afbee/ding 28: Vervaardiging vall mbberell voorwerpell sche industrie gebruikt.
Schuimrubber werd gemaakt door voor

het vulcaniseren een gasvormende stof in het rubber te mengen, zodat door de verhit
ting bij het vulcaniseren gas ontstaat dat kleine holten vormt. Er werden ook op
rubber gebaseerde plakmiddelen gemaakt, waarvan het at genoemde sollution de
bekendste is. Behalve rubber en oplosmiddelen bevatten deze plakmiddelen vaak ook
nog stabilisatoren, vulmiddelen, olien e.a. chemicalien.

Oude gebruikte rubber werd weI geregeneerd (alleen in grote fabrieken). Hiervoor
waren de twee belangrijkste processen de alkali-methode (de rubber werd met loog
en weekmakers verhit) en de stoommethode (de rubber werd met stoom verhit, door
dit verhitten worden de zwavelbruggen van het vulcaniseren vernietigd), Het produkt
leende zich het beste als vulstof voor nieuwe rubber.
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PotentiiHe verontreinigingen

De rubberverwerkende industrie gebruikte een grote hoeveelheid hulpstoffen: vulcani
seermiddelen, vulstoffen, weekmakers, antioxydanten, vulcanisatieversnellers,
kleurstoffen en oplosmiddelen (zie onder 'stoffen'). Onder deze stoffen bevinden zich
veel milieugevaarlijke stoffen. Dit maakt de bedrijfsgroep tot een belangrijke
potentiele bodemverontreiniger. Hieronder worden enkele veel gebruikte stoffen
genoemd.
- Roet, zwartsel of carbon-black is een zeer veel gebruikte vulstof. Autobanden

bevatten bijvoorbeeld 20-25 % roet. Het wordt gemaakt door gedeeltelijke
verbranding van fossiele brandstoffen.

- Zwavel (chloorzwavel en zwavelkoolstof) is het meest gebruikte vulcaniseermiddeI.
Het gehalte in rubber varieert, naar gelang de hardheid van 1 tot 50 % (eboniet).

- Aniline en -derivaten zijn erg veel gebruikt als vulcanisatieversnellers.
- Organische oplosmiddelen werden erg veel gebruikt voor de dompel-en strijkvorm-

methode ~n ook bij de bereiding van plakmiddelen.

Lokalisering

Er zijn geen aanwijzigingen gevonden dat de rubberverwerkende industrie in Noord
Brabant v66r 1950 aanwezig was. In de Bedrijfstelling 1950 evenwel worden genoemd:
- 1 auto- en rijwielbandenfabriek
- 8 rubberen artikelen fabrieken
- 16 vulcaniseerinrichtingen
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Kunststofverwerkende industrie
sbi 31.3

Kunststofverwerkende bedrijven houden zich bezig met het vervaardigen van allerlei
voorwerpen van kunststof uitgaande van grondstoffen welke aIleen nog gemengd en
onder verhoogde temperatuur en druk geperst moeten worden zodat een
hardingsreactie optreedt (thermoharders), of door verwarming direct gevormd kunnen
worden door spuitgieten of extruderen (thermoplasten).

Tijdsperiode

De fabricage en verwerking van kunststoffen dateert in Nederland hoofdzakelijk van
na de tweede wereldoorlog. Daarvoor werden weI halfsynthetische stoffen
(gemodificeerde natuurprodukten) geproduceerd en gebruikt. Een uitzondering vormt
de thermoharder bakeliet (philite) die in Noord-Brabant al vanaf 1923 door Philips
geproduceerd is.

StotTen

grondstoffen
- perspoeders thermohardende kunststoffen (bestaande uit fenol-, cresol-, ureum- of

melamineformaldehyde kunstharsen, vulmiddelen (houtmeel, micapoeder, asbest),
kleurstoffen (anilinekleurstoffen), lossingsmiddel (stearinezuur, zepen van zware
metalen bijvoorbeeld loodstearaat, montaanwas) hardingsversneller (hexamethy
leentetramine))
thermoplastische kunststoffen (polystyreen, polyvinylchloride, nylon, polyetheen,
polypropeen en andere)
kleurstoffen
antistatica
vlamdovende middelen
weekmakers

hulpstoffen
- oplosmiddelen

afvalstoffen
- resten kunststof ('bramen' en 'aanspuitingen')
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Processen
Deeersteontwikkelingen op het kunststofgebied dateren uit deeerste belft van de
1ge eeuw. In 1846 werd nitrocellulose vervaardigd uit katoencellulose. In 1865 werd
uit nitrocellulose en kamfer 'celluloid' vervaardigd. Celluloid is daarmee de eerste
commercieel geproduceerde kunststof.

Een volgende ontwikkeling was die van de kunstvezels .gebaseerd op cellulose (zic
het moofdstuk over de kunstvezelfabricage, sbi 30.0). Vanaf circa 1900 werd
'.kunsthoorn' uit melkcaserne en formaldehydegeproduceerd.

deze oude kunststoffen zijn feitelijk half-.synthetische materia:len: gemodificeerde
natuurprodukten. De volledig synthetische stoffen dateren uit het begin van deze
eeuw. De oudste zijn de kunstharsen op basis van fenol of cresol en formaldehyde
('bakeliet' circa 1910) en ureum en formaldehyde (circa 1920).

polystyreen 1930
polyvinylchloride (pvc) 1931
nylon 1937
polyctheen 1939
melamine-formaldehyde harsen 1940
polypropeen 1956

Tabe/ 7: Kunststoffen en het jaar waarin zij voor het
eerstgesynthetiseerd werden

AI deze ontwikkelingen vonden hoofdzakelijk in de Verenigde Staten en Duitsland
plaats. In Nederland ontstaat de synthetische kunststofindustrie hoofdzakelijk na de
Tweede Wereldoorlog. Een uitzondering hierop vormen het kunsthars bakeliet (vanaf
1923 door Philips in Eindhoven geproduceerd onder de merknaam 'Philite') en de
verfkunstharsen die vanaf circa 1930 door een aantal verffabrieken geproduceerd
worden.

Dit hoofdstuk behandeld de verwerking van kunststoffen (kunstharsen), voor de
produktie wordt verwezen naar het hoofdstuk over de kunstharsenindustrie (sbi 29.2).
De verwerking van kunsthars vindt in Noord-Brabant plaats sinds 1923, het jaar
waarin Philips een bakelietperserij oprichtte voor de produktie van radio-onderdelen.
Grondstof voor een kunstharsverwerkend bedrijf is het zogenaamde perspoeder:
fijngemalen, nog niet geheel gepolymeriseerde kunstharsen die door persen onder
verhoogde temperatuur (circa 130°C) in een matrijs volledig polymeriseren tot een
niet rneer smeltbaar voorwerp (therrnoharder). De perspoeders bevatten naast
kunsthars ook een vulmiddel (houtmeel, micapoeder of asbest), kleurstof (aniline
kleurstoffen), een lossingsmiddel om de geperste voorwerpen makkelijk uit de
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matrijzen te kunnen halen (stearinezuur, zepen van zware metalen bijvoorbeeld
loodstearaat, montaanwas) en een hardingsversneller (hexamethyleentetramine).
Vanaf 1926 heeft Philips ook zelf perspoeders geproduceerd.

De verwerking van thermoplastische materialen dateert in Brabant van mi 1950.
Zo begon Philips hiermee in 1951. In de jaren vijftig ontstonden in Brabant een
aantal thermoplastische kunststof verwerkende bedrijven. Bij de verwerking van
thermoplasten (polystyreen, pvc, nylon, polyetheen e.d.) vindt in tegenstelling tot
thermoharders geen reactie plaats. WeI worden toevoegingen als kleurstoffen, anti
statica, weekmakers en vlamdovende middelen gebruikt.

De kunststof wordt door verhitting gesmolten en vervolgens via verschillende
technieken gevormd. De oudste en meest toegepaste techniek is het spuitgieten:
verwarmde, vloeibare kunststof wordt in een mal gespoten en verhard door afkoeling.
Andere methoden voor het vormen van thermoplasten zijn onder andere spuiten
(extruderen), gieten, dompelen, kalanderen, strijken en blazen (het spuitgieten en
gieten zijn in aangepaste vorm ook weI toegepast voor het vormen van thermohar
ders).

De extrusietechniek is van belang omdat hierin soms oplosmiddelen gebruikt
werden. Men onderscheidde droge en natte extrusie. Bij droge extrusie werd de
kunststof (thermoplast) verwarmd en vervolgens door een opening met een bepaalde
vorm gespoten. Bij natte extrusie bracht men de kunststof in een weke fase door er
een oplosmiddel aan toe te voegen. Na het spuiten verharde het voorwerp door
verdamping van het oplosmiddel.

Een ander door Philips in de jaren vijftig vervaardigd kunststofprodukt is het
zogenaamde gelaagde materiaal (met de merknamen Philitax en Philitext). Dit werd
gemaakt door dompeling van papier of weefsel in zogenaamde drenkharsen
(cresolformaldehyde harsen) en dit papier of weefsel vervolgens te walsen en te
verhitten waardoor polymerisatie optrad. In dunne vorm werd het materiaal gebruikt
voor 'gedrukte bedradingen', in dikke vorm als isolatiemateriaal in de elektrotechni
sche industrie.

PotentiiHe verontreinigingen

Kunststofverwerkende bedrijven verwerken kunststof tot produkt door middel van
verschillende vormtechnieken. Verontreinigingen behorend tot de produktie van
kunststoffen komen dus niet voor. De afvalstoffen die de bedrijfsgroep produceert
bestaan uit resten kunststof (bramen bij thermoharders, deze werden door slijpen
verwijderd, aanspuitingen bij thermoplasten, deze zijn vermoedelijk opnieuw als
grondstof te gebruiken). Bodemveront-reiniging kan ontstaan zijn bij opslag van
grond- en hulpstoffen (oplosmiddelen), door morsen tijdens de produktie en wellicht
door dump van mislukte produkten (thermoharders).
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LokaIisering

In de statistische overzichten is aIleen in de bedrijfstelling van 1950 iets over
kunststofverwerkende industrie te vinden. Er zijn dan in Noord-Brabant 7
kunstharspers-, giet- en spuitgiet-bedrijven en 6 overige kunststofverwerkende
bedrijven.
Onderstaand wordt een opsomming gegeven van kunststofverwerkende bedrijven,
samengesteld uit een adresboek uit 1953 en enkele van de geraadpleegde publikaties.

Bergen op Zoom
- Gebrs. van Niftrik, Fabriek van persplastic N.V. (1953)
- N.V. Synthex (kunstharsfabricage, na de tweede wereldoorlog vanuit Noordwijk

overgeplaatst; afgesplitst van de Sikkens Lakfabrieken)

Breda
- Wagenmakers en Zn., Vernis en verfwarenfabriek (verfkunstharsen)

Eindhoven
- Philips (produktie en gebruik van philite sinds 1923)
- ELHI (opgericht in 1949)
- Dielco (opgericht in 1955, later N.V. Plastic Industrie Dielco en thans Dielco

Plastic Industrie b.v.)

Geldrop
- Tiger Plastics (vermoedelijk na 1950)

's-Hertogenbosch
- Katan (vermoedelijk na 1950, oorspronkelijk in Boxtel gevestigd)

Rijen
- Ericsson's Telefoonmaatschappij N.V. (1953)

Someren
Polytec (vermoedelijk na 1950)

Uden
Nieuwenhuis kunststoffenindustrie N.V. (1953)

Waalwijk
- Helmitin, Maiburg, dr. v. Roon & Co., N.V. Chemische fabriek M.R.e. (1953)
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Aardewerkindustrie
sbi 32.2

Maken van aardewerk uit klei (en andere bestanddelen) door: winning van de klei,
voorbewerking, vormen, drogen en bakken. Eventueel het bedekken van het
aardewerk, bijvoorbeeld door glazuren (en daaraan voorafgaand glazuurbereiding).

Tijdsperiode

Aardewerk is gedurende de gehele beschouwde periode vervaardigd. Wat betreft de
processen zijn twee perioden te onderscheiden: v66r 1800 en na 1800.

StotTen

grondstoffen
- klei, leem, kaolien (porseleinaarde of kaoliniet), pijpaarde (in Nederland komen

aIleen klei en leem voor, zuiverder grondstoffen zijn sinds circa 1800 uit het
buitenland gelrnporteerd)
zand
veldspaat
kwarts
kalksteen
krijt
gips
glazuren (metaaloxyden: lood-, tin-, koper-, ijzer-, kobalt-, mangaan-, kalium-, calci
um-, natrium-, titaan-, chroom-, uraanoxyde enzovoort, en verder boorzuur (borax),
kaolien en methylcellulose)
keramische verven (allerlei kleurende oxyden als hierboven genoemd en daarnaast
verbindingen als loodantimoniaat, loodchromaat, arseen-, nikkel-, platina-, irridium
en vanadiumverbindingen; deze stoffen zijn met olie gemengd, onder andere:
lijnzaad-, raapzaad-, ricinus- en cederhoutolie en later allerlei stoffen zoals fenol
formaldehyde-harsen, gechloreerde diphenylen, polystyreen, acrylharsen enzovoort)
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hulpstoffen
- brandstof voor de ovens (hout, turf, kolen, oUe of gas)
- kleurverbeteraar voor de scherf (kobaltz0uten)
- peptisatoren (vloeimiddelen) voor het gietproces (onder .andere soda, waterglas,

natronloog, natriumsilikaten, natriumfosfaten, organische stoffen zoals quebracho
(een houtsoort»

produkten
- grof aardewerk (draineerbuizen, bloempotten, grofhuishoudelijk aaTdewel'k,

vuurvaste materialen en tegels)
fijDaardewerk (sanitaire waar, huishoudelijk en sieraardewerk, greswaren,

porselein)

afvalstoffen
- misbaksels
- scherven
- assen
- glazuur- en verfresten

Processen

Er is een onderscheid te maken tussen een oud proces zoals dat vanaf de oudheid tot
circa 1900 gebruikt is en allerlei 'nieuwe' processen vanaf circa 1800. De beschrijving
van het oude proces is ontleend aan Weijs 1970 enheeft primair betrekking op de
potmakers in Bergen op Zoom.

Oude proces
De produktiemiddelen en werkwijzen zijn tussen 1400 en 1900 weI aangepast aan de
vraag maar niet wezenlijk veranderd. De potmakers gebruikten klei en zand uit de
omgeving van de stad. Doordat deze vrij veel ijzer bevat is de scherf licht tot bruin
rood van kleur. Deaangevoerde leem ging in putten van circa 1,5 bij 1,5 bij 1 meter
en werd gedurende drie dagen onder water gezet. Vervolgens werd de leem gesneden
en op een stenen vloer met de voeten gekneed. Daarna werd de klei gemengd met
scherp zand en na kneden ging hij in ballen naar de draaier. Na het draaien werden
de potten kort gedroogd en dan werden er de oren en stelen aangezet. Nadat de
potten geschaafd waren werd er loodglazuur (looisel) ·op aangebracht.

Loodgeglazuurd aardewerk is in Nederland vervaardigd sinds eind lIe eeuw.
Daarvoor gebruikte men ongeglazuurde waar. In Bergen op Zoom begonnen de
pottenbakkers rond 1413. Aanvankelijk paste men net glazuur toe als strooiglazuur
(men strooide snippers loodglit (PbO) op de potten voor ze de oven in gingen. Het
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loodglazuur is na het bakken gelig transparant. Later werd een groen loodglazuur
gebruikt: hier zat koper in. Vanaf de eerste helft van de 16e eeuw gebruikt men
glazuurvloeistof. De bakkers maakten zelf hun glazuur. In een glazuurmolentje werd
loodglit (PbO) met water tot een dikke pap gemalen, welke vervolgens met water tot
de verlangde dikte werd verdund. Dit glazuur werd op de potten gegoten of de
voorwerpen werden er in ondergedompeld.

Na het drogen werden de potten gebakken. De ovens werden gestookt met turf en
takkenbossen. Het bakproces duurde in de 18e en 1ge eeuw circa 16 uur, vervolgens
moest de oven nog 4 dagen afkoelen. Vanaf 1600 werd steeds royaler gebruik
gemaakt van loodglazuur. Men maakte vooral kookgerei (kannen en drinkgerei
kwamen vooral uit Rijnland). Na 1875 kwamen de geemailleerde ijzeren potten en
pannen op, in 1920 werd de produktie van keukenaardewerk dan ook gestopt.

Nieuwe processen
De voorbewerkte klei wordt gemengd met de overige bestanddelen (als kwarts en
veldspaat, deze bijvoegingen gaan vloeien tijdens het bakken en zorgen er dus voor
dat het aardewerk een grotere dichtheid krijgt) en gemalen in water. Vervolgens
wordt de kleimassa tot de gewenste dikte ingedikt met behulp van filterpersen, en
daarna geperst om de lucht uit te drijven. Om de klei te vormen kan gebruikt
gemaakt worden van: draaien (met de hand of machinaal), gieten: een dunne kleipap
(dun dankzij peptisatoren) wordt in gipsen vormen gegoten, het gips zuigt het water
op, overtollige klei wordt uitgegoten, het voorwerp droogt spoedig en laat doordat het
iets krimpt van de gipsvorm los, persen (vooral voor tegels, buizen, klinkers en
algemeen grof aardewerk). Vervolgens worden de voorwerpen gedroogd en dan
gebakken.

Er bestaan verschillende soorten ovens die in twee hoofdgroepen zijn in te delen:
periodieke ovens (veld-, vlam-, moffel- en elektrische ovens) en continue ovens (ring-,
zigzag- en tunnelovens). Na het bakken kan het aardewerk (ruwgoed of biscuit
geheten) met een ander materiaal bedekt worden. Hiertoe kan een vernis gebruikt
worden (de grieken en romeinen deden dit), een engobe (een dun laagje klei van een
andere kleur en met een hogere dichtheid, bijvoorbeeld toegepast bij sanitaire waar),
een email (een ondoorzichtig glazuur ('opacifier' bijvoorbeeld tinglazuur), een glazuur
(een doorzichtige glasachtige laag die gekleurd kan worden met allerlei oxyden) en
met keramische verven die onder het glazuur gebruikt worden (metaaloxyden) of op
het email (gekleurd glas of email).

Het glazuur kan voor, tijdens of vooral na het bakken aangebracht worden door:
overgieten, dompelen, spuiten of met een penseel. Het glazuur wordt dan bij een
bepaalde temperatuur ingebrand. Glazuren worden vee1al in specifieke fabrieken
gemaakt (Van Oss 1956). Oplosbare glazuurkomponenten moeten vooraf
samengesmolten worden met kwarts, kaolien, veldspaat e.d. teneinde in water
onoplosbare silikaten te krijgen. Dit heet fritten, het glazuur fritglazuur. De gla-
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zuurkomponenten worden in water fijngemalen in trommelmolens. Om een homogeen
mengsel te behouden wordt er bijvoorbeeld methylcellulose aan toegevoegd.

Ajbee/ding 29: VeNaardiging VOII [tjn aordewerk
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PotentU!le verontreinigingen

Met name van het glazuur en de keramische verven zijn verontreinigingen te
verwachten. Erg veel gebruikt is loodglazuur bestaande uit loodwit (2PbC03

.Pb(OH)2), loodglit (PbO), loodmenie (Pb30 4) of loodglans (PbS). Vroeger werden de
loodverbindingen afzonderlijk met de overige glazuurbestanddelen gemalen in water,
deze loodglazuren bevatten dus vrije loodverbindingen.

Bekend zijn de vele loodvergiftigingen (loodkoliek) van arbeiders in de keramische
industrie (Heijermans 1926, Terneden 1889). Bij het opbrengen van het glazuur komt
men in aanraking met lood, bijvoorbeeld bij het dompelen en ook nadat het glazuur
gedroogd is door het vele stof dat er dan van af komt. Bij het bakken komen
looddampen vrij. Later werden de loodverbindingen gefrit waardoor er minder vrij
lood vrij kwam.

Glazuur kan echter nog veel meer metalen bevatten die toegevoegd werden om
een bepaalde kleur te verkrijgen. Zo werd in Bergen op Zoom ook koperoxyde
gebruikt om een groen glazuur te krijgen. Veel gebruikte metalen zijn koper (gwen),
chroom (gwen of zwart), mangaan (bruin), kohalt (hlauw), antimoon (geel), uraan
(oranje). Het loodoxyde blijft nodig omdat het als smeltmiddel werkt en is 'voor
laagsmeltende glazuren niet te vervangen' (Rijken 1952).



Aardewerkindustrie 223

Tinglazuur is veel gebruikt voor de majolika (bijvoorbeeld Delfts aardewerk). Het is
een 'opacifier': een ondoorzichtig wit glazuur waarop allerlei schilderingen aange
bracht kunnen worden. Het is niet duidelijk of er ook majolika in Noord-Brabant is
gemaakt.

Bodemverontreiniging kan ontstaan zijn door misbaksels en scherven met glazuur
die in de bodem gedeponeerd zijn, door knoeien met materialen bij de glazuurberei
ding en bij het opbrengen van het glazuur. Bekend is bijvoorbeeld de bodemveront
reiniging in Bergen op Zoom veroorzaakt door scherven en misbaksels met
loodglazuur die pottenbakkers daar honderden jaren geleden achterlieten.

Lokalisering

In 1816 (Brugmans 1956) waren er:
- 2 pottenbakkerijen in Asten

11 in Bergen op Zoom
2 in Etten Leur
14 in Oosterhout (v66r 1816 zijn er hier 23 geweest)
1 in Sambeek
1 in Zundert
1 pijpenfabriek in 's-Hertogenbosch.

In 1819 (Brugmans 1956) waren er in Noord-Brabant 29 pottenbakkerijen, en in 1843
(Brugmans 1956) in Bergen op Zoom 10. In 1893 (van Velthoven 1963) wordt 1
pottenbakkerij in Oosterhout (F. Oomen) genoemd. In 1912 (Veiligheidswet) waren
er:
- 7 dakpan-, vloertegel- of aardenbuizenbakkerij in Duizel, Bergen op Zoom, Etten

Leur, Oosterhout, Halsteren en Wouw
- 4 aardewerk en porseleinfabrieken in Bergen op Zoom, Breda, Den Bosch en

Oosterhou1.

In 1915 (Adressen van fabrieken in Nederland) worden de volgende bedrijven
genoemd.

Bergen op Zoom
- G.J. Augustijn, Fabriek De Kat, Havenstraat, grof aardewerk
- G.M. Augustijn, Havenstraat, kunstaardewerk
- J .A. Mulock Houwer, Bergen op Zoom Aardewerk.

's-Hertogenbosch
- E. van Rooy, S1. Jorisstraat
- Plateelbakkerij 'Delft', Laarderweg 125, kunstaardewerk, Delftsch Blauw
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Leur
- A. van Tilburg, Haven, Pottenbakkerswerk

Oosterhout
- G.J. van Loon, Koestraat, grof aardewerk, buizen, bloempotten, Hollandsche en

imitatie-fransche margarinepotten
- J. Schoormans, Bredasche Steenweg, potten en buizen

In 1950 (bedrijfstelling) waren er in Noord-Brabant:
- 4 aarden buizen fabrieken
- 8 fijn aardewerk en porseleinfabrieken
- 1 muurtegelfabriek.

In 1952 werd er bij Philips in Eindhoven technisch aardewerk en porselein gemaakt
(Rijken 1952).
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Glasindustrie en glasbewerkings
inrichtingen, sbi 32.8

Malen en mengen van grondstoffen, smelten tot glas, louteren en verwerken tot
voorwerpen. Daarnaast slijpen, etsen, verzilveren, brandschilderen en glas-in-lood
fabricage.

Tijdsperiode

De glasindustrie is in ieder geval vanaf 1843 in Noord-Brabant aanwezig.

StotTen

grondstoffen
- kiezelzuur (zand, zandsteen, vuursteen, kwarts)

natriumverbindingen (soda (NazC03), glauberzout (Na2S04»
kalk (gebrande kalk, kalkspaat, kalksteen)
kaliumverbindingen (potas (KZC03»
louteringsmiddelen (AsZ0 3, Sbz0Jo KN03, NaN03, CaF2)
loodverbindingen (menie (Pb30 4), loodglit (PbO»
boorzuur, borax
zinkwit, fosfaten, koolstof, bariumcarbonaat, bariumsulfaat
schervenglas
kleurstoffen (metaaloxyden, onder andere kobalt, mangaan, ijzer, koper, antimoon)

grondstoffen voor de spiegelfabricage
- bladtin
- kwikzilver
- kwik,
- zilveroxyde
- zilvertartraat
- ammoniak
- schellak

voor het etsen
- waterstoffluoride
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voor het glas-in-Iood
- lood

produkten
- vensterglas

spiegelglas
£lessen
gloeilampen
speciale produkten
spiegels

afvalstoffen
- misJukte produkten, scherven (worden opnieuw gebruikt)
- kapotte kroezen
- glasslakken

Processen

De belangrijkste grondstoffen voor de glasbereiding zijn zand, kalk en soda.
Daarnaast worden vele andere stoffen gebruikt. In plaats van soda wordt ook weI
glauberzout gebruikt (samen met koolstof voor de reductie), en ook worden in plaats
van natrium weJ kaliumverbindingen gebruikt. Lood wordt gebruikt voor zwaar glas
(kristal) met een hogere brekingsindex. Oud gJas (scherven) vormt eveneens een
belangrijke grondstof.

De verschillende bestanddelen worden gemalen, gezeefd, afgewogen en gemengd.
Ret mengsel wordt dan in de oven gebracht. Er zijn grofweg twee typen ovens te
onderscheiden. Vroeger gebruikte men uitsluitend kroezenovens. Deze kroezen
werden in het eigen bedrijf van vuurvast aardewerk gernaakt. Na zorgvuldig drogen en
bakken hielden de kroezen het in de oven circa 4 weken uit.
Een oven bevatte meerdere kroezen. Voar de verhitting werden steenkolen en later
generatorgas (uit kolen) en aardgas gebruikt. De kroezen werden batch-gewijs gevuld
met het grondstoffenmengsel. Door een opening in de kroes kon het glas als het
gesmolten was 'getrokken' worden. Later kwamen de zogenaamde kuip- of wanovens
in gebruik. Zij bevatten een holle bak die van boven verhit wardt gasvlammen. De
onderkant wordt vaak gekoeld met water om de aantasting van de kuipbodem door
het gloeiende glas te beperken. De kuipoven maakte een continu-bedrijf mogelijk
doordat aan een kant steeds grondstoffen toegevoerd konden worden en aan de
andere kant glas 'getrokken' kon worden.

De benodigde temperatuur is 1200 - 1500 0c. Omdat het vloeibare glas een erg
hoge viscositeit heeft zijn de bestanddelen in de smelt niet goed gemengd. Hiertoe
dient het glas gelouterd te worden. Men voegt er stoffen aan toe die bij verhitting gas
vormen. Vroeger gebruikte men weI een aardappel of een raap. Later werden stoffen
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scherven

assen
slaltken
kapotte kroezen

kalk
soda
zand
scherven

produkten

Afbee/dillg 30: Prodllktie vall glas en glazell voorwerpell
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als arseentrioxyde, anti
moontrioxyde, kalium
nitraat, natriumnitraat
of calciumfluoride
gebruikt. De gasbellen
die zo ontstaan stijgen
op en mengen daardoor
het glas, bovendien
nemen ze kleine lucht
belletjes in zich op.
Na het louteren laat
men het glas afkoelen
tot het de vereiste vloei
baarheid heeft voor de
verwerking. De meest
toegepaste verwerkings
methoden zijn: blazen
(al dan niet machinaal),

persen, trekken en walsen (vroeger gevolgd door slijpen). Tot de bewerkingsmethoden
van glas behoren slijpen, etsen, de spiegelvervaardiging, brandschilderen en de glas-in
lood vervaardiging.

Spiegels werden vroeger gemaakt door het zogenaamde foelien. Een vel bladtin
werd op een stenen tafel uitgespreid en met enkele druppels kwikzilver ingewreven.
Vervolgens werd hierop een laag kwik gegoten waarin een geslepen plaat spiegelglas
gelegd werd. De plaat werd verzwaard met gewichten zodat het kwik ontweek, na 24
uur liet men de plaat uitdruipen. Later ging men over op het verzilveren. Hiertoe
werden oplossingen van zilveroxyde of zilvertartraat in ammoniak gebruikt. Door
verdamping of door reductie liet men zilver op de glasplaat neerslaan. De zilverlaag
werd vervolgens ter bescherming afgedekt met schellak en olieverf.

Om versieringen aan te brengen werd glas geslepen of met een zandstraal bewerkt.
Ook werd glas geetst met waterstoffluoride. De niet te etsen delen werden afgedekt
met was en asfalt. Brandschilderen bestaat uit het opbrengen van 'verven' bestaande
uit fijngemalen gekleurd glas in een vloeistof en dit vervolgens in een oven op het
glas te laten smelten (branden).

Voor de glas-in-Iood vervaardiging tenslotte werden loden strips gebruikt om de
verschillende ruitjes met elkaar te verbinden. De glas-in-Iood fabricage vond ook weI
plaats in schildersbedrijven (zie het betreffende hoofdstuk).
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Potentiele verontreinigingen

Verontreinigingen zijn met name te verwachten van de gebruikte grondstoffen
(loodverbindingen) en louteringsmiddelen (arseen- en antimoonverbindingen).
Spiegelfabrieken hebben mogelijk verontreiniging met kwik veroorzaakt, de glas-in
lood vervaardiging kan verontreiniging met lood veroorzaakt hebben.

Lokalisering

In 1843 (Brugmans 1956) bestond te 's-Hertogenbosch een glasblazerij en
kristalslijperij.
In 1893 (van Velthoven 1963) bestond te 's-Hertogenbosch de Spiegel en
Lijstenfabriek van G. Mettrop met 12 arbeiders.
In 1912 (Veiligheidswet) bestond te 's-Hertogenbosch 1 glasslijperij, -etserij, -branderij
en/of glas-in-Iood zetterij met 4 arbeiders.
In 1915 (Adressen van fabrieken in Nederland) bestond te 's-Hertogenbosch het
bedrijf van P. Smit aan de Breede Haven dat gebrand glas-in-Iood vervaardigde.
In 1929 (Adresboek der Nederlandse bedrijven) wordt de glasfabriek van de Philips
Gloeilampenfabrieken NV te Eindhoven genoemd.
In 1950 (Bedrijfstelling) bestonden er in Noord-Brabant:
- 1 verpakkingsglaswerkfabriek
- 1 technisch-, laboratorium- en verlichtingsglaswerkfabriek
- 6 glasbewerkingsinrichtingen
- 33 optische slijperijen en opticienswerkplaatsen
- 23 glas-in-Iood zetterijen.
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Metaalindustrie algemeen
sbi 33, 34, 35 en 37

De metaalindustrie is een veelvormige bedrijfstak. Elk bedrijf kent haar eigen (vaak
uitgebreide) produkten-assortiment, dat bovendien steeds wisselt. Vanaf het einde van
de 19c eeuw is er sprake van toenemende specialisering. Tot 1890 groeide de metaal
industrie gestaag; daarna verliep de groei exponentieel. Hoewel de produkten van de
metaalindustrie zeer divers zijn, vertonen de processen die gebruikt worden veeI
overeenkomsten. In de verschillende bedrijfsgroepen worden vaak dezelfde
bewerkingen toegepast. Een bespreking per bedrijfsgroep zou voor teveel doublures
zorgen. Daarom is voor een andere aanpak gekozen en worden de processen in de
hiernavolgende paragrafen afzonderlijk beschreven. Per praces zal aangegeven worden
wat de gebruikte stoffen en potentiele verantreinigingen zijn. De lokalisering en
literatuuropgave zijn voor alle bedrijfsgroepen uit de metaalindustrie gezamenlijk in
paragraaf 7 respectievelijk 8 opgenomen.

Tijdsperiode

De metaalindustrie is gedurende de gehele beschouwde periode in Noord-Brabant
aanwezig geweest. Er is uiteraard weI een grote verandering in de aard van de
bedrijven opgetreden: van eenvoudige smederijen tot geavanceerde machine- en
autofabrieken.

Processen

De belangrijkste processen zijn:
1 reinigen
2 beitsen en aanverwante processen
3 thermische behandelingen
4 verspanende metaalbewerkingen
5 niet-verspanende metaalbewerkingen
6 aan elkaar verbinden van metalen delen
7 gieten
8 oppervlaktebehandelingen (metaallagen, conversielagen, emaillelagen, organische

deklagen)
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De laatste twee processen zijn vanwege hun omvang en hun specifieke kenmerken in
afzonderlijke hoofdstukken beschreven. Deze processen worden ook vaak in
afzonderlijke bedrijven toegepast.
Zij worden besproken in de volgende hoofdstukken:

- ijzergieterijen (sbi 34.01)
- klokkengieterijen (sbi 34.02)
- lood- en tingieterijen (sbi 34.02)
- oppervlaktebehandelingsbedrijven (sbi 34.93)
- geemailleerde ijzerwarenfabrieken (sbi 34.93)

De volgende vier bedrijfsgroepen worden eveneens in afzonderlijk hoofdstukken
besproken vanwege hun specifieke processen of historische karakter:

- primaire zinkfabrieken (sbi 33.42)
- 1000- en zinkpletterijen (sbi 33.44)
- capsulenfabrieken (sbi 34.62)
- koperdraaiers, koperpletters en koperslagers (sbi 34.89)

Deze afzonderlijke hoofdstukken vindt men na de procesbeschrijvingen. In de tabel
zijn van de niet afzonderlijk besproken hedrijfsgroepen de belangrijkste processen
vermeld (de nummers verwijzen naar het overzicht van de processen hierboven).

bedrijfsgroep

draadtrekkerijen en koudwalserijen (sbi 33.3)
schroeven-, massadraaiwerk-, veren- en dergelijke industrie (sbi 34.2)
tank-, reservoir- en pijpleidingbouw (sbi 34.3)
constructiewerkplaatsen (sbi 34.4)
metalen meubelindustrie (sbi 34.5)
verwarmings- en kookapparatenindustrie (sbi 34.7)
smcderijen (sbi 34.91)
machine-induslrie (sbi 35)
aUlo-industrie en -assemblagebedrijven (sbi 37.1)
carrosserie-, aanhangwagen- en opleggerindustrie (sbi 37.2)
auto-onderdelenindustrie (sbi 37.3)
scheepsbouw- en scheepsreparatiebedrijven
wagonbouw en spoorwegwerkplaatsen (sbi 37.5)
rijwic1- en mOlorrijwielindustrie (sbi 37.6)

bclangrijkste
processen

5
4,5
4,5,6
4,5,6
4,5,6
4,5,6,8
5
1 lim 8
1 tim 8
1 tim 8
1 lim 8
1 tim 8
1 tim 8
1 tim 8

Tabe/ 8: Processe11 in de bedrijfsgroepen van de metaa/indllstrie



Metaalindustrie algemeen
Reinigen

Processen

Over het reinigen van metalen in het verleden is erg welrug te vinden. In deze
paragraaf worden daarom vooral de huidige reinigingsmethoden besproken; het is
echter niet duidelijk sinds wanneer welke stoffen en welke methoden toegepast zijn.
Reinigen kan onderscheiden worden in mechanisch reinigen en chemisch reinigen.
Chemisch reinigen onderscheidt zich van beitsen (dat in de volgende paragraaf
beschreven wordt) doordat het metaal zelf in principe tijdens de behandeling niet
aangetast wordt.

mechanisch reinigen
De volgende vormen van mechanisch reinigen kunnen onderscheiden worden: bikken,
borstelen, stralen, slijpen, schuren en polijsten.

Bikken is het met een scherp voorwerp op het metaal hakken. Vroeger bikte men
met de hand; tegenwoordig machinaal. Er worden geen hulpstoffen gebruikt en het
afval bestaat dan ook slechts uit roest, vuil, gloeihuid en lashuid.

Bij borstelen kan een borstelpasta gebruikt worden. Bij staalborstelen (afborstelen
met een borstel van staaldraad) worden geen hulpstoffen gebruikt. Afval bestaat uit
eventuele borstelpasta's en het verwijderde materiaal, onder andere oppervlakkige
corrosieprodukten.

Stralen is het met grote kracht spuiten of slingeren van korrels van een
straalmiddel in water of lucht (nat respectievelijk droog stralen) op het metaalopper
vlak. Vroeger werd vaak gewoon zand toegepast als straalmiddel. Andere
straalmiddelen zijn: synthetisch korund (aluminiumoxyde; het belangrijkste
synthetische straalmiddel), zirkoonzand, chromietzand, gemalen basalt, amaril,
siliciumcarbide, staal- en gietijzerkorrels, draad korrels, geknipte plaat en
afvalprodukten uit de industrie (onder andere koperslak, hoogovenslak en glasgrit).

De meeste straalmiddelen zijn nogal inerte materialen. Sommige bevatten echter
zware metalen, zoals koperslak (bevat onder andere koper, zink, lood en tin), vliegas
en chromietzand (bevat chroomoxyde). Ook het verwijderde materiaal kan schadelijke
stoffen bevatten, zoals zware metalen, verfresten, menie, olie, vet en teer. Verfresten
van bij scheepsbouw gebruikte aangroeiwerende verven bevatten grote hoeveelheden
zware metalen (vooral koper en tin).
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Voor slijpen wordt verwezen naar paragraaf 4: verspanende metaalbewerkingen.
Schuren is het metaal stevig wrijven met zan-d, puimsteen, schuurpapier,

schuurlinnen etcetera. Er worden geen hulpstoffen gebruikt; afval bestaat dan ook
aileen uit het verwijderde materiaal (met name oppervlakkige corrosie-produkten).

Polijsten is het glad en glanzend maken van het metaal door een fijne wijze van
slijpen of schuren. Hierbij komt nauwelijks metaalafval vrij. Enkele polijstrniddelen
bevatten schadelijke stoffen, bijvoorbeeld berylliumoxyde (voor harde metalen) en
chroomoxyde (voor gehard staal en chroom).

chemisch reinigen
Chemisch reinigen kan verdeeld worden in alkalisch remlgen, reinigen met
detergenten, reinigen met oplosmiddelen, emulsiereinigen en afbijten.

Alkalisch reinigen is tegenwoordig de meest gebruikte reinigingsmethode. Bij
alkalisch reinigen worden vet en andere niet hechtende verontreinigingen verwijderd.
De reinigende werking berust op de gedeeltelijke verzeping en het emulgeren van
vetten en het suspenderen van vaste verontreinigingen. De reinigingsvloeistof bestaat
uit een waterige oplossing van hydroxyden, natriumcarbonaat, fosfaten en silikaten
waaraan bevochtigers, detergenten, complexvormers, sequesteermiddelen en
inhibitoren (onder andere nitrieten, benzoaten, natriumhyposulfiet, aminen en
veresterde vetzuren) toegevoegd kunnen zijn. Vroeger voegde men soms ook cyaniden
toe en gebruikte men tamelijk geconcentreerde oplossingen (100 gil en meer;
tegenwoordig 5-30 gil). De afgewerkte reinigingsvloeistof kan olieachtige stoffen
(zoals bij het reinigen van schepen), cyaniden, zware metalen (m.n. cadmium, chroom,
koper, nikkel en zink), roest, natronloog en soms fosfaten bevatten.

Detergenten zijn synthetische zepen op waterbasis ofwel oppervlak-actieve stoffen
(bijvoorbeeld alkylsulfonaten) of mengsels van dergelijke stoffen met een reinigende
werking. Vroeger gebruikte men veel slecht afbreekbare detergenten. De afgewerkte
reinigingsvloeistof kan olie-achtige stoffen, cyaniden en zware metalen (m.n. cadmium,
chroom, koper, nikkel en zink) bevatten.

Bij reinigen in oplosmiddelen (solventreiniging) maakt men gebruik van de
oplossende werking van deze produkten (i.h.a. gehalogeneerde of zuivere
koolwaterstoffen) voor olie en vet, waarbij tegelijk de in het vet en olie opgenomen
onoplosbare materialen zoals stof, metaalslijpsel en polijstmiddelen worden
weggespoeld. Belangrijke oplosmiddelen zijn petroleum, (was)benzine, terpentine en
ether. Bij dampontvetting (waarbij men een onbrandbaar oplosmiddel continu
distilleert en de warme damp op het koude oppervlak laat condenseren) gebruikt men
behalve gechloreerde koolwaterstoffen (zoals trichlooretheen, perchlooretheen en
1,1,I-trichloorethaan) op beperkte schaal ook gefluoreerde koolwaterstoffen (ook
chloorfluorkoolwaterstoffen ofwel freon). Andere gebruikte oplosmiddelen zijn onder
andere benzeen, tolueen, xyleen en aceton.
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Emulsiereinigen is een in onbruik geraakte methode van ontvetten waarbij een
emulsie wordt gebruikt die bestaat uit een waterfase (waarin soms alkalische of
synthetische reinigingsmiddelen zijn opgelost) en een oliefase (bestaande uit een
oplosmiddel). Aan de emulsie kunnen dezelfde stoffen toegevoegd worden als
genoemd bij alkalisch reinigen.

Bij afbijten (chemisch ontlakken) worden oude verflagen verwijderd. Afbijt bevat
polaire oplosmiddelen die de oude verflaag oplossen of weken zodat deze
gemakkelijk door schrapen of spoelen kan worden verwijderd. De gebruikte
oplosmiddelen (bijvoorbeeld methyleenchloride) zijn vaak zeer vluchtig en de afbijt
bevat daarom ook een geringe hoeveelheid van een niet-vluchtig bindmiddel en een
verdamping vertragende stof, bijvoorbeeld een was. Ook kunnen detergenten,
weekmakers en inhibitoren worden toegevoegd. Ontkolen is een soortgelijke
reinigingsmethode om koolafzettingen te verwijderen door onderdompelen in
oplosmiddelen. Hiervoor gebruikt men tegenwoordig vooral afbijt op basis van
agressieve organische oplosmiddelen en afbijt op basis van creosolen.
De volgende categorieen van afbijt worden onderscheiden:
- oplosmiddelen geschikt voor reversibele lakken die met hun eigen oplosmiddel

verwijderd kunnen worden (onder andere nafta en ethylacetaat)
- alkalische stoffen, zoals ammonia (en samenstellingen daarvan) en oplossingen van

natriumhydroxyde en trinatriumfosfaat
- methyleenchloride met inhibitoren
- afbijt op basis van agressieve organische oplosmiddelen
- afbijt op basis van creosolen (met methyleenchloride en inhibitoren)
- afbijt op basis van organische zuren (onder andere mierezuur)
- kokend 10-20 % chroomzuur (verouderd)
- afbijt op basis van glycolen-weekmakers (recent).

PotentiiHe verontreinigingen

De belangrijkste verontreinigende stoffen zijn aromatische en alifatische koolwater
stoffen, hydroxyden, organische chloorverbindingen en zware metalen. De gebruikte
oplosmiddelen zijn nogal mobiel in de bodem. Verontreinigingen kunnen het gevolg
zijn van schadelijke en giftige stoffen in de gebruikte afbijt en van schadelijke stoffen
in de verwijderde lakken (zoals lood, chroom, koper, tin en cadmium). Bij bestaande
olieverontreiniging kan het gebruik van reinigingsmiddelen de verspreiding van de
olie bevorderen en de verontreiniging vergroten.
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Beitsen en aanverwante processen

Processen

Beitsen en aanverwante processen zijn processen, waarbij het metaal, tijdens de
behandeling, zelf ook enigszins aangetast wordt.

Beitsen is het behandelen van oppervlakken met bijtende chemische middelen.
Hierdoor worden wals- en gloeihuid, corrosieprodukten (zoals roest) en eventuele
andere lagen verwijderd, zodat een schoon metaaloppervlak ontstaat dat geschikt is
voor verdere bewerkingen of oppervlaktebehandelingen. Na het beitsen dient het
voorwerp grondig met water (of eventueel steeds zwakkere oplossingen) gespoeld te
worden.

In 1892 werden voor beitsen minerale zuren (zuren van anorganische oorsprong)
gebruikt. In 1926 werden vooral zoutzuur en zwavelzuur gebruikt voor het beitsen van
ijzer. Messing werd gebeitst in baden die hoofdzakelijk bestonden uit zwavelzuur en
salpeterzuur. Bij beitsen kwamen zeer schadelijke gassen vrij, zoals nitreuze gassen,
waterstofcyanide en zwaveligzuur; hieruit kan gecondudeerd worden dat ook
blauwzuur (waterstofcyanide) gebruikt werd als beitsmiddel. In 1948 werd eveneens
gebeitst met zoutzuur en zwavelzuur. Genoemd worden een oplossing van
leidingwater en 10% zwavelzuur (temperatuur 80-90 DC) en een oplossing van water
met 3% zoutzuur, waaraan een hoeveelheid spaarbeits is toegevoegd. Spaarbeitsen
zijn toevoegingen om aantasting van het metaal zelf zoveel mogelijk te voorkomen
(ook weI beitsremmers of inhibitoren genoemd); vroeger werden onder andere
beenderlijm en huidlijm gebruikt. Soms voegt men oppervlakte-actieve stoffen aan het
beitsbad toe om dit een ontvettend karakter te geven (zogenaamde beitsontvetters).
Beitspasta's bestaan uit beitszuren met een inert materiaal (bijvoorbeeld kiezelgoer).

Een andere methode (vooral voor draad en gelegeerd staal) dan het beitsen in
zuren is het behandelen van het voorwerp in gesmolten zout, hoofdzakelijk bestaande
uit natriumhydroxyde, waaraan natriumhydride of oxyderende stoffen zoals
natriumnitraat zijn toegevoegd. Omdat hierbij het metaal niet aangetast wordt, is er
eigenlijk geen sprake van beitsen. Soms wordt gewerkt met een oxyderende zoutsmelt
bestaande uit natriumperoxyde, alkalichloraat, -nitraat, -manganaat of -permanganaat.

Het meest gebruikte beitsmiddel tegenwoordig is zwavelzuur. Er worden echter
nog vele andere stoffen gebruikt (welke sinds wanneer gebruikt worden is
onduidelijk). Voor het beitsen van ijzer en staal (metalen die het meest gebeitst
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worden) worden hoofdzakelijk zwavelzuur (5-20 gew.%), zoutzuur (10-15 gew.%) en
fosforzuur (15-20 gew. %) gebruikt en in mindere mate citroenzuUf, azijnzuur,
sulfaminezuur, natriumbisulfaat en diverse zuurmengsels (onder andere met
toevoeging van fluorwaterstofzuur).

Roestvaststaal beitst men in verdund zoutzuur, verdund zwavelzuur, fluorwaterstof
zuur of mengsels van zoutzuur en salpeterzuur (of ammoniumfluoride; ook als
toevoeging). Koper en koperlegeringen worden gebeitst in salpeterzuur; salpeterzuur
met toevoegingen van zwavelzuur, zoutzuur of natriumchloride,en soms glansroet;
beitsen op basis van chroomzuur of dichromaatzwavelzuur. Aluminium wordt
voornamelijk gebeitst met behulp van natriumhydroxyde (5-20%); hieraan kan wat
chloride, fluoride of nitriet toegevoegd worden. Ben eventuele nabehandeling
geschiedt met behulp van salpeterzuur of salpeterzuur/f1uorwaterstofzuur. Andere
beitsmiddelen zijn op basis van fosforzuur, salpeterzuur, f1uorwaterstofzuur en
chroomzuur/ zwavelzuur.

Zink en zinklegeringen kunnen zowel in zure als in basische baden worden
gebeitst. Magnesium wordt gebeitst in oplossingen van chroomzuur of sterk verdund
salpeterzuur of azijnzuur. Na het beitsen wordt altijd met loog geneutraliseerd.
Gietijzer wordt vaak elektrolytisch gebeitst in zwavelzuur of in een zoutsmelt.

Nabeitsen door onderdompeling in verdund (2%) fosforzuur (meestal toegepast na
beitsen in fosforzuur) is een bewerking om het optreden van vliegroest {een dunne
roestlaag) te voorkomen. Varianten van beitsen zijn:
- het verwijderen van metaallagen (door agressieve beitsmiddelen, vaak geconcen

treerde cyanide-oplossingen, zoutzuur, zwavelzuur, salpeterzuur of chroomzuur)
- activeren (korte onderdompeling in verdund zuur)
- chemisch glanzen en polijsten (het metaaloppervlak verkrijgt een glans; de baden

vertonen grote overeenkornsten met de normale beitsbaden, maar bevatten nog
extra toevoegingen)

- elektrolytisch polijsten (aan het beitsbad kan aniline (2-3%), n-butanol (20%),
amylalcohol (20%) of ethaandiol (20%) worden toegevoegd; vroeger werden baden
op basis van perchloorzuur en azijnzuurhydride gebruikt)

- diepetsen en dergelijke (hiervoor worden vloeistoffen gebruikt die ferrichloride,
ammoniumpersulfaat, zwavelzuur en/of waterstofperoxyde bevatten).

Potentiele verontreinigingen

Bij het beitsen ontstaat afval in de vorm van afgewerkte beitsbaden en verbruikt
spoelwater, dus al dan niet geconcentreerde zuren en logen waarin metalen en
eventuele toevoegingen (zoals zouten, bijvoorbeeld cyaniden) zijn opgelost. V66r de
tweede wereldoorlog werd dit afval veelal op de bodem of op het oppervlaktewater
geloosd (al dan niet via vloeivelden, bezinkputten en dergelijke). In beide gevallen
kan bodemverontreiniging het gevolg zijn.
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Ook kunnen de diverse zuren en logen met toevoegingen door lekkage en morsen in
de bodem terecht gekomen zijn (zowel tijdens produktie als tijdens opslag).
Bovendien kunnen betonnen rioleringen door zuur en/of sulfaathoudend afvalwater
ernstig worden aangetast en dus gaan lekken.
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Thermische behandelingen

Processen

De thermische behandelingen van metalen zijn te verdelen in twee soorten
behandelingen, namelijk thermische behandelingen waarbij de samenstelling van het
oppervlak niet verandert en waarbij dit weI verandert.

thermische behandelingen waarbij de samenstelling van het oppervlak niet verandert
Deze behandelingen hebben ten doel het metaal bepaalde gewenste eigenschappen te
geven; meestal betreft dit het harden, soms het verweken van hoofdzakelijk staal. In
beide gevallen bestaat het proces uit achtereenvolgens verhitten, (eventueel)
afschrikken en koelen van het werkstuk. De maximale temperatuur, de opwarmsnel
heid en vooral de afkoelsnelheid bepalen of het werkstuk gehard of juist verweekt
wordt.

Om oxydatie te voorkomen worden de werkstukken soms behandeld met een
suspensie van kalk in water of magnesium in spiritus. Of dit vroeger ook het geval
was, is onduidelijk. Soms is het bij het harden gewenst dat een deeI van het werkstuk
niet gehard wordt. Hiertoe bedekt men dat deel met een zogenaamde hardingspasta,
die de afkoelsnelheid vermindert. Tegenwoordig bestaat deze pasta uit een mengsel
van pijpaarde (fijne klei), talk (magnesiumsilicaat), kaliumcyanide (18 gew.%) en
waterglas.

Harden kan op verschillende manieren gebeuren, namelijk vlamharden, hoog
frequent harden, harden met behulp van ovens of vuur en harden met behulp van
cyanidehoudende zoutsmelten. De belangrijkste processen vroeger waren vlamharden
en harden met behulp van ovens of vuur.

Bij het vlamharden werden de werkstukken direct verhit met behulp van acetyleen
zuurstof- of propaan-zuurstofbranders en vervolgens afgeschrikt met een waterdouche.
Vooral constructiestaal werd zo gehard.

Harden met behulp van ovens of vuur werd bereikt door het voorwerp in een
smidsvuur (kolen- of cokesvuur) of een speciale oven (vaak een gasoven) te verhitten
tot 750°C. Voor het gewone koolstofstaal kon men ook verhitten onder afsluiting van
lucht door de voorwerpen in een bad van gesmolten lood (toegepast tot circa 1950) of
van gesmolten zouten te brengen. Op het gesmolten lood werd een laagje
poedervormige steenkool gestrooid om oxydatie te voorkomen. Zoutbaden
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(hoofdbestanddeel keukenzout) maakte men gemakkelijker smeltbaar door toevoeging
van een weinig soda en de dunvloeibaarheid werd verhoogd door salpeter toe te
voegen. Het afkoelen van het gewone koolstofstaal geschiedde door het voorwerp in
koude lucht, water of olie (of een stoom hiervan) te houden. Zuiver water werd het
meest gebruikt. Zouten en zuren werden soms toegevoegd aan het water om het
geleidingsvermogen voor warmte te verhogen, waardoor het staal sterker gehard werd.
Gewoon keukenzout werd tot verzadiging opgelost; zuren als zwavelzuur, zoutzuur en
salpeterzuur werden tot 2% toegevoegd. Hun werking is sterker dan die van zouten;
organische zuren (als azijnzuur en wijnsteenzuur) werken minder sterk.

Tegenwoordig gebruikt men als hardingszouten naast NaCl vooral Na2C031 KNOJ,
Na2B407, BaC12 en een mengsel met gelijke delen KN03 en NaN02 en cyanidehou
dende zouten; sinds wanneer is niet duidelijk. Olie en vet harden minder dan water;
deze stoffen werden gebruikt als niet de grootste hardheid vereist werd en men het
ontstaan van hardingsscheuren zoveel mogelijk wilde voorkomen. Gebruikt werden:
petroleum, glycerine, minerale olie of lijnolie. Van de vetsoorten werd vooral talk
gebruikt. Bij kleine voorwerpen die een hoge graad van hardheid moesten verkrijgen,
gebruikte men soms kwik als een hardingsvloeistof, echter niet op grate schaal.

Na het harden kan het staal eventueel ontlaten worden. Dit houdt in het
verwarmen, varierend van 150-600 DC, van gehard staal om de taaiheid te vergroten.
Ontlaten kan het best gebeuren in een oliebad. De olie kan eventueel afgebrand
worden.

Naast harden bestaan er nog een aantal andere thermische behandelingen waarbij
de samenstelling van het oppervlak niet verandert. Van belang waren onder andere
het gloeien (bijvoorbeeld om metaalspanningen op te heffen) en patenteren.
Patenteren is een warmtebehandeling, waarbij het walsdraad verhit wordt en vervol
gens snel gekoeld wordt in een lood- (tot circa 1950) of zoutbad (nitraten of
hydroxyden), waardoor het metaal een geschiktere structuur krijgt voor koude
vervorming. Dit proces is rond 1870 ontdekt door Smith.

thermische behandelingen waarbij de samenstelling van het oppervlak verandert
Deze behandelingen worden meestal uitgevoerd op staal of gietijzer. Behalve bij
ontkolen, worden bij deze behandelingen bepaalde elementen min of meer
oppervlakkig in het metaal aangebracht. Processen zijn onder andere het ontkolen,
carboneren, oppervlakteharden, nitreren, siliceren, sulfineren, chromeren, sherardise
ren en aluminiseren. De belangrijkste processen vroeger waren het carboneren en het
oppervlakteharden.

Carboneren of cementeren is het inbrengen van koolstof in een ijzer- of
staaloppervlak. Doel van dit proces is het koolstofgehalte zodanig te verhogen, dat
het vervolgens gehard kan worden. Hiertoe wordt het metaal gegloeid met koolstof
(houtskoolpoeder) gedurende zeven tot negen dagen. Dit gebeurde in kisten, waarin
een laag van fijn zand, chamottemeel of iets dergelijks werd gelegd, hierop de eerste
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laag houtskoolpoeder, daarop het metaal en afwisselend andere lagen kool en metaal,
met bovenop een laag gemalen steen. Deze kisten werden verhit in een zogenaamde
cementeeroven.

Oppervlakteharden is een proces dat veelvuldig in de machine-industrie toegepast
werd en overeenkomst vertoont met het cementeren. Het doel is voorwerpen aan hun
oppervlakte te verstalen, zodat ze beter tegen afslijting gevrijwaard worden. Men pakt
de geheel afgewerkte voorwerpen met houtskoolpoeder, leder- of beenderkool in
plaatijzeren bakken en verhit ze gedurende enige uren, waardoor dan een staalhuidje
ontstaat. Uit de bakken genomen, kunnen zij dadelijk gehard worden door ze in water
te dompelen.

Een overeenkomstige, maar nog minder diepgaande verstaling werd verkregen door
het gloeiende voorwerp te bestrooien met poeder van geel bloedloogzout
(ferrocyaankalium ~Fe(CN)6). Dit ontleedt in kaliumcyanide, stikstof en koolstofijzer,
welke laatste koolstof afstaat.

PotentiiHe verontreinigingen

Bodemverontreiniging kan een gevolg zijn van:
- lekkages en lozingen van chemicalien en brandstoffen (met name olien, zuren,

zouten, ferrocyaankalium)
- dumpen van afval (eventueel via afvalwater)
- cyanidehoudend afval bij het gebruik van hardingspasta's
- de afgewerkte baden (tot circa 1950 loodbaden).



Metaalindustrie algemeen
Verspanende metaalbewerkingen

Processen

Verspanende bewerkingen zijn bewerkingen die een werkstuk een bepaalde vorm en
afmeting geven door materiaal verspanend te verwijderen. Voorbeelden van
verspanende bewerkingen zijn frezen, draaien, boren, zagen, schaven, slijpen en
snijden. Veel van deze bewerkingen geschiedden tot ver in de 19c eeuw vooral met
behulp van handgereedschap (vijlen, borstels e.d.). Daarnaast kwamen hiervoor steeds
meer gereedschapsmachines in gebruik (met name draaibanken, boormachines en
schaafmachines).

De meeste verspanende metaalbewerkingen hebben geen verschillende gevolgen
voor (potentiele) bodemverontreiniging en zuBen dus niet afzonderlijk besproken
worden, behalve draaien, snijden door middel van zuurstof, en slijpen.

Algemeen geldt dat de bewerkingen droog of met behulp van snij-, smeer- en/of
koelvloeistoffen (water, olie, water/olie- en olie/water-emulsies, zeepwater) verricht
worden. Deze snijvloeistoffen zorgen voor smering en dienen tevens voor afvoer van
warmte en gevormde spaanders.

De draaibank is zowel het oudste als belangrijkste werktuig in de 19c eeuwse
machinebouw. Zij diende vooral om ronde voorwerpen te bewerken, zoals
bijvoorbeeld riemschijven en wielen. Ook kan men er schroefdraad mee snijden.
Aanvankelijk werden zij aangedreven door lichaams-, water- of paardekracht; later
door stoom of elektriciteit. Schroeven zijn in de machinebouw in zeer groot aantal
nodig en banken tot het maken van schroeven werden daarom het eerste
geautomatiseerd. Vanaf 1873 waren er automatische revolver-draaibanken. Bij
draaibanken werd veel gebruik gemaakt van snijvloeistoffen.

De 'autogene vlam' was rond 1920 een belangrijk middel bij het snijden van ijzer.
Wanneer men een stuk smeedbaar ijzer plaatselijk sterk verhit en op die plek een
stroom zuurstof richt, zal het ijzer zich met de zuurstof verbinden en dus verbranden.
Het gesmolten ijzeroxyde (lager smeltpunt dan ijzer) wordt door de onder hoge druk
uitstromende zuurstof weggeblazen. Van belang hierbij is dat het smeltpunt van het
ijzer lager ligt dan de verbrandingstemperatuur (niet het geval bij gietijzer).

Men gebruikte verschillende soorten branders ( onder andere waterstof·, lichtgas-,
acetyleen- en blaugasbranders, blaugas is een mengsel van gassen, die uit ruwe olie
gewonnen worden).
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Slijpen is eeuwenlang verricht op een ronde zandsteen, die door mens- of waterkracht
en later door stoomkracht werd rondgedraaid. Zandsteen werd later vervangen door
kunstmatig samengestelde slijpsteen. De gewichtsafname van geslepen voorwerpen
kan wei 30% zijn. Voor 1900 gebruikte men ook vaak vijlen in plaats van
kunstslijpsteenmachines.

Voor de slijpsteen werden rond 1920 de volgende materialen gebruikt: zuiver
kiezelzure stoffen (met name kwarts), gemengde kiezelzure stoffen (kiezelzuur met
verschillende basische stoffen waaronder puimsteen), aluminium-houdende
slijpmiddelen (deze waren het belangrijkst voor de metaalbewerking; korund of dia
mantspaat, saffier, robijn, amaril), siliciumcarbid (SiC) en kunstmatig korund (veelal
bereid uit bauxiet; Al20 3 met Sial> Fe20, Ti02).

Als bindmiddel werd vroeger magnesiakit (magnesiumoxyde) of caoutchouc
(rubber) en schellak (gomlak) gebruikt; later werden de slijpschijven keramisch
gebonden, waarbij kaolien (porseleinaarde) als bindmiddel gebruikt werd. Ook kon
waterglas (kalium- of natriumsilikaat) gebruikt worden. Er werden ook slijppasta's en
slijpvetten gebruikt.

Potentiele verontreinigingen

De afvalstoffen die bij verspanende bewerkingen ontstaan, zijn: metaalspaanders, de
afgewerkte snijvloeistof, ijzeroxyde (bij snijden door middel van een zuurstofstraal),
resten van de slijpsteen (de slijpsteen sHjt of wordt afgedraaid), eventueel restanten
slijppasta's en slijpvetten.

metaalspaanders
Bij de meest toegepaste vormen van verspanende bewerkingen, zoals draaien,
bedragen de metaalverliezen 20 tot 30 %. Uitschieters tot 90 % zijn mogelijk. De
metaalverliezen bij het slijpen liggen in de orde van grootte van enkele procenten tot
10 % (met uitschieters tot 30 %).

afgewerkte snijvloeistof
De afgewerkte vloeistof kan naast minerale oliecomponenten (veelal mengsels van
paraffinen en naftenen en eventueel tot 10 % aromaten) ook allerlei andere stoffen
bevatten, zoals polaire additieven (plantaardige/dierlijke oIH~n), hoge druk additieven
(veelal chloor-, zwavel- en fosforverbindingen of combinaties daarvan; ook
smeerstoffen kunnen als hoge druk additieven gebruikt worden, bijvoorbeeld
molybdeendisulfide/zinksulfide en cadmium-, wolfraam- en antimoonverbindingen),
zepen, emulgatoren (zoals fenolderivaten), stabilisatoren, corrosie-inhibitoren (zeer
verschillende stoffen, onder andere sulfonaten, nafteenzuren, boorzuuresters en
aminen), biociden (zoals fenolen en organische chloorverbindingen), geurstoffen,
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kleurstoffen en zware metalen (de aard hiervan is sterk afhankelijk van de
voorgaande bewerkingen en samenstelling van de werkstukken).

Ten gevolge van interacties in bepaalde waterhoudende snijvloeistoffen kunnen N
nitroso- verbindingen gevormd worden. In de periode van 1930 tot ongeveer 1970
kunnen ook PCB's en PITs toegevoegd zijn aan de snij-/slijpvloeistoffen. Een deel
van de afgewerkte vloeistof komt in het afvalwater terecht en een ander dee1 wordt
afgevoerd met de metaalspaanders (in de orde van grootte van 8 gew.% van het
verspaningsafval), die vaak enige tijd op het bedrijfsterrein blijven Iiggen waarbij de
afgewerkte vloeistof de bodem in kan spoelen.



Metaalindustrie algemeen
Niet-verspanende metaalbewerkingen

Processen

Bij niet-verspanende metaalbewerkingen wordt het metalen werkstuk plastisch
vervormd. Vormverandering is mogelijk als er zodanige krachten op het werkstuk
inwerken dat weI de elasticiteitsgrens, maar niet de vastheid van het metaal
overschreden wordt. Niet-verspanende metaalbewerkingen kunnen koud of warm zijn.
Sommige metalen worden steeds koud verwerkt; ook als men een grote hardheid
verlangt, zal men in het algemeen een koude bewerking toepassen.

Voor het verhitten werden hoofdzakelijk smidsvuren gebruikt. Voor grotere
stukken maakte men gebruik van vlamovens. Als brandstof hiervoor gebruikte men
meestal steenkolen; deze dienden een zo gering mogelijk zwavelgehalte en een gering
asgehalte te hebben. In bepaalde gevallen werd houtskool gebruikt. Belangrijke niet
verspanende metaalbewerkingen zijn draadtrekken, stuiken, hameren en persen,
walsen, dieptrekken, forceren, extruderen en smeden. In het verleden waren de
meeste van deze technieken aIleen bruikbaar voor het vervormen van de zachtere
metalen en metaallegeringen zoals tin, lood, zink, koper en aluminium. Later kom
men ook ijzer, staal en een aantal hardere legeringen door middel van deze
technieken bewerken. Er wordt veel gebruik gemaakt van mechanische en
hydraulische persen.

Vrijwel altijd zijn een goede reiniging (mechanisch of chemisch) en een
beitsbehandeling noodzakelijk als voorbehandeling. Meestal worden smeermid
deldrager en smeermiddel aangebracht om vervorming te vergemakkelijken en een te
grote warmteontwikkeling tegen te gaan. Na het vervormen wordt het werkstuk vaak
gegloeid en worden smeermiddeldragers, smeermiddelen en eventueel ontstane
corrosielaag verwijderd door reinigen of beitsen. Eventueel wordt een tijdelijke
corrosie-beschermende laag aangebracht.

draadtrekken
Draadtrekken (koudtrekken) houdt in het door een opening trekken van metalen om
de doorsnede te veranderen. Voorbehandelingen zijn patenteren (verhitten en
vervolgens afschrikken in een loodsmelt), reinigen, beitsen, spoelen, aanbrengen van
een smeermiddellaag (zinkfosfaat, borax, koper of kalk) en drogen. Eventueel wordt
vlak voor het trekken nog een smeermiddel, bijvoorbeeld olie, trekvet of trekzeep
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(bijvoorbeetd natriumstearaat) aangebracht. Nabehandelingen kunnen omvatten:
gloeien, slijpen, polijsten, harden en/of allerlei oppervlakte- behandelingen (onder
andere aanbrengen van een slijtvaste laag).

Metaaldraad wordt gefabriceerd door walsen gevolgd door draadtrekken of door
warmpersen, eventueel ook gevolgd door draadtrekken. Door draadtrekken kunnen
uit het walsdraad of het extrusiedraad stapsgewijs kleinere diameters (tot enkele
honderdsten van een milimeter) worden verkregen.

Het trekken van staaldraad is van grote betekenis, omdat bij de vermindering in
doorsnee de treksterkte sterk toeneemt. Een belangrijke toepassing van draadtrekken
is de produktie van wolfraamdraad voor gloeilampen. Geproduceerd metaaldraad kan
nog verder verwerkt worden tot onder andere veren, draadnagels en schroeven.
Koperdraad kan verwerkt worden tot elektriciteitskabels.

Zoals vermeld kan een smeermiddellaag gevormd worden door zinkfosfaat, borax,
koper of kalk. Verder kan in principe iedere stof die tussen twee vlakken kan worden
aangebracht als smeermiddel dienen. Voor 1600 werden onder andere bijenwas en
urine gebruikt. Later werden smeermiddelen als raapolie en petroleum gebruikt.
Draadtrekkers mengden hun eigen smeermiddelen. Voor het nat trekken van fijn
draad werd ook rundertalk gebruikt, eventueel werd er wat zuur en gist aan
toegevoegd. Voor het trekken van grover draad verdrong droge zeep (trekzeep,
bijvoorbeeld natriumstearaat) later de meeste andere smeermiddelen. Ook voor het
nat trekken werd in water opgeloste zeep een veel gebruikt smeermiddel,
hoofdzakelijk voor ijzer- en staaldraad.

Het ontstaan van fabrieken van getrokken draad, prikkeldraad, klinknagels, moeren
en spijkers dateert van rond 1850, toen te Beek en Donk begonnen werd met het
fabriceren van gesmede spijkers en later van draadnagels. Deze bedrijfsgroep is met
en door de machinenijverheid en de scheepsbouw tot bloei gekomen. Door deze
bedrijfsgroep werd rond 1920 per jaar zo'n 40 tot 50 miljoen kilogram ijzer verwerkt
tot bovengenoemde produkten.

stuiken, hameren en persen
Stuiken is het verdichten van metaal, bijvoorbeeld door hameren. Bij hameren wordt
met een handhamer of een hamermachine gewerkt. Er is geen voorbehandeling
nodig. Persen onderscheidt zich van hameren doordat de druk met een zeer geringe
snelheid wordt uitgeoefend. Bij het stuiken en persen wordt metaal dat zich in een
matrijs bevindt, door een stuik- of persstempel verdicht en vervormd. Voorbehande
lingen zijn hetzelfde als bij draadtrekken.

Deze technieken worden toegepast voor de produktie van onder andere bouten en
moeren. Ook spijkers kunnen geperst zijn.
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walsen
Bij walsen wordt het werkstuk tussen cilinders doorgevoerd en neemt het in dikte af.
Walsen wordt toegepast voor het warm of koud vervormen van metalen tot produkten
met een platte, geprofileerde of ronde doorsnede of tot buizen. Koudwalsen geeft een
toename van de hardheid.

Het walsen van metaal tot onder andere walsdraad gebeurt meestal grootschalig en
in het algemeen warm. De gewenste dimensies worden meestal stapsgewijs verkregen.
Bij een eventuele smering wordt vlak voor het walsen een olie of een olie-water
emulsie opgebracht. Bij het walsen ontstaat een walshuid, die verwijderd moet worden
door stralen of beitsen (meestal onderdompelen in verdund zwavelzuur) voor verdere
bewerkingen.

De wals werd aangedreven door een stoommachine of door elektriciteit.

dieptrekken
Onder dieptrekken verstaat men het omvormen van vlak materiaal in een willekeurig
soort inhoudsvorm, waarbij de materiaaldikte nauwelijks verandert. Meestal gebeurt
dit in meerdere stappen, waarbij eventueel tussentijds wordt gegloeid. Ais
voorbehandeling wordt het materiaal gereinigd, gebeitst en gesmeerd.

De meest gebruikte koel- en smeermiddelen bij dieptrekken waren (1948)
zeepwater (onder andere palmoliezeep), terpentijn, vaseline, talk en diverse
smeerolien (onder andere ricinusolie en raapolie), eventueel vermengd met wat
grafiet of krijt.

forceren, extruderen en smeden
Forceren houdt in het geven van een vormverandering door druk met behulp van een
model: een plaat metaal wordt op het model gedrukt.

Bij het extruderen wordt een (warm of koud) metalen blok of staaf met behulp van
een zeer zware pers door cen matrijs met geprofileerde opening geperst. Ais
voorbehandeling wordt gereinigd en gebeitst. Extruderen wordt veel toegepast,
bijvoorbeeld voor messingdraad en vele niet-ijzeren metalen zoals aluminium,
magnesium en tin. Op het extruderen kan draadtrekken volgen voor kleinere
diameters.

Tegenwoordig worden de volgende smeermiddelen toegepast: vet, grafiet
(eventueel in olie, water of alcohol), molybdeensulfide (eventueel in otie), glimmer,
talk, zeep, bentoniet, asfalt, glas, basaltpoeder en enkele kunststoffen.

Bij smeden wordt het metaal plaatselijk tot gloeiend verhit in een smidsvuur of
oven om met behulp van hamers en aambeeld in de gewenste vorm gesmeed te
worden. In de loop van de 1ge eeuw kwamen er stoom- en valhamers beschikbaar die
het hamer- en smeedwerk mechanisch verrichtten. Vanaf ongeveer 1860 kwamen er
voor de smederijen werktuigen beschikbaar die op water- of luchtdruk werkten, de
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zogenaamde smeedpersen. De brandstof voor het vuur was meestal cokes; ook werd
veel gebruik gemaakt van houtskool- en kolenvuren en carbid (CaCz).

Potentiele verontreinigingen

Bij de spaanloze metaalbewerking wordt veel gebruik gemaakt van zware machines
met hydraulische systemen. De hiervoor gebruikte smeerolien en hydraulische
vloeistoffen kunnen de bodem verontreinigen door lekkages. In hydraulische
vloeistoffen (en in mindere mate in de smeerolien) werden van 1930 tot ongeveer
1970 op grote schaal PCB's verwerkt. Het gebruik van reinigingsmiddelen (alifatische,
aromatische of gechloreerde oplosmiddelen) kan de verspreiding van olien hebben
bevorderd en de verontreiniging vergroot.

Ook kunnen verontreinigingen door de gebruikte brandstoffen optreden,
bijvoorbeeld lekkage van stookolie, uitspoelen van steenkolen en afval in de vorm van
as en sintels aflcomstig van de houtskool- en kolenvuren (dit werd veel gebruikt voor
de verharding van het bedrijfsterrein).

Smeermiddeldragers en smeermiddelen kunnen door lekkage en morsen in de
bodem terecht komen. Ook kunnen zij voorkomen in het afvalwater. Smeermiddelen
kunnen alifatische en naftenische koolwaterstoffen en molybdeenverbindingen
bevatten. Ook kunnen absorptiemiddelen (na gebruik verontreinigd met oliefracties)
gebruikt zijn.



Metaalindustrie algemeen
Aan elkaar verbinden van metalen delen

Processen

Tot het einde van de 19c eeuw gebeurde het aan elkaar verbinden van metalen delen
voornamelijk in de smidse. Daarna kwamen er diverse technieken om door middel
van plaatselijke verhitting met behulp van elektriciteit of verbrandingsgassen laswerk
te verrichten. Na 1900 werd in Nederland het lassen in hoog tempo ingevoerd.

Metalen delen kunnen bovendien aan elkaar verbonden worden door solderen en
kitten en door mechanisch verbinden (hetzij door vormverandering, hetzij door
gebruik van bijzondere verbindingsmiddelen zoals schroeven, klinknagels, e.d.). Voor
mechanische verbindingen werden de relevante processen al besproken in de
paragrafen 4 en 5. Lassen, solderen en kitten zullen nu besproken worden.

Lassen
Lassen of wellen houdt in het verbinden van metaalstukken door het toevoeren van
energie (warmte en/of druk), al dan niet onder toevoeging van een materiaal met een
smeltpunt dat ongeveer overeenkomt met dat van het te verbinden metaal. In het
algemeen wordt voor welling het kneedbaar maken van het metaal door verhitting
vereist. In bijzondere omstandigheden komt ook koudwellen voor. Bij het lassen
wordt slak uitgedreven.

De metaaloppervlakken moeten volkomen zuiver zijn van verontreinigingen.
Oxydelagen bemoeilijken het lassen en daarom wordt vaak een stof toegevoegd om
de oxydelaag bij verhitting dun vloeibaar te maken, zoals fijn zand (kiezelzuur), borax,
gestampt glas en/of vloeispaat. Door bijmenging van koolstofhoudende verbindingen
kan men bij staal de ontkoling door het verbranden van koolstof tegen gaan. Er
kunnen veel verschillende stoffen gebruikt worden en er bestaan dan ook een groot
aantal zogenaamde laspoeders.

Er bestaan diverse soorten van lassen: van belang waren watergaswelling, lassen
met behulp van thermiet, autogene welling en lassen met behulp van elektriciteit. Bij
watergaswelling wordt het te verbinden materiaal tot welhitte gebracht door watergas
(een mengsel van koolmonoxyde en waterstof, verkregen door het leiden van
waterdamp door gloeiende cokes of antraciet) met behulp van branders, waarna dit
door hameren of drukken verenigd wordt. Zware pijpen, vaten en dergelijke werden
op deze wijze gemaakt.
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Thermiet is een mengsel van aluminiumpoeder met een oxyde, met name peroxyden,
zoals BaOz. Thermiet is in staat de meeste andere metalen uit hun oxyden te
verdringen: bij de exotherme reactie ontstaat het nagenoeg zuivere metaal en
aluminiumoxydeslak. Hulpmiddelen hierbij zijn magnesiet en ijzer- en asbestplaatjes.
Deze methode wordt gebruikt voor het herstellen van fouten in gietstukken, maar de
belangrijkste toepassingen waren weI het aaneenwellen van rails en het uitvoeren van
reparaties aan gebroken delen van schepen.

Bij autogene welling wordt metaal verhit door het verbranden van een brandbaar
gas met zuurstof, waardoor het metaal ineenvloeit (dus geen hameren of drukken
nodig). Autogene branders geven een buitengewoon hete steekvlam en behoeven geen
lasmiddel. Aanvankelijk gebruikte men waterstof; later ook andere gassen zoals
Blaugas (mengsel van gassen die uit ruwe olie gewonnen werden). AI rond 1920 werd
voornamelijk acetyleen (CzHz) gebruikt. Het werd eventueel zelf geproduceerd door
calciumcarbide (CaCz) met water samen te brengen (waarbij Ca(OH)2 vrijkomt).

Bij autogene welling van aluminium en aluminiumlegeringen zijn reduceermiddelen
voor het aluminiumoxyde nodig; hiervoor werd een mengsel van aIkalichIoriden
(bijvoorbeeld: NaCI, KCI, LiCI) en fluor-verbindingen (bijvoorbeeld: KFI) met
natriumhydrosulfaat gebruikt. Autogene welling werd zeer veel toegepast, onder
andere voor ketelreparaties.

Ook met behulp van elektriciteit kan men lassen, zowel indirect (door middel van
een elektrische lichtboog) als direct (elektrische weerstandswelling). Er ontstaat een
smelt die zowel het te lassen materiaal als materiaal van de elektrode zelf bevat; deze
smelt stolt en hecht de beide voorwerpen aan elkaar.

solderen
De te verenigen delen worden verbonden met behulp van een gesmolten toegevoegd
materiaal van een andere samenstelling dan van het basismateriaal ('soldeer': een
metaal of metaallegering). De smelttemperatuur van het soldeer moet lager liggen
dan die van het te verenigen metaal, omdat aIleen het soldeer moet smelten en niet
het te solderen metaal. Omdat het soldeer zich moet hechten op een koud metaal,
moet het oppervlak goed schoon zijn. Daarom worden vaak een aantal voorbehande
Hngen uitgevoerd, zoals beschreven in de paragrafen 1 en 2.

Men onderscheidt zachtsoldeer (smelttemperatuur beneden 450 °C) en hardsoldeer
(smelttemperatuur boven 450 °C). Zachtsoldeer bestaat uit een lood-tinlegering. Soms
wordt bismuth toegevoegd. Zachtsoldeer is geschikt voor tin, vertind ijzerblik, tin
zinklegeringen, zink, koper, koperlegeringen en ijzer. Zuiver tin als soldeer wordt
zelden gebruikt. Voor aluminiumbrons wordt een mengsel van tin, lood, zink en
kwikzilver gebruikt. Tegenwoordig worden ook cadmium, antimoon en zilver als
toevoegingen gebruikt; sinds wanneer is onduidelijk.

Hardsoldeer bestaat meestal uit koper, al dan niet gelegeerd met zink. Door
toevoeging van tin kan men de kleur lichter maken. Om bijzonder sterk en taai
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hardsoldeer te krijgen, voegt men een weinig zilver toe. Nieuw zilver (nikkelhoudende
messing) wordt gesoldeerd met messing, zink en zilver. Goud en zilver met legeringen
van deze metalen met koper en soms zink. Platina wordt gesoldeerd met zuiver goud.
Aluminium wordt onder andere gesoldeerd met een mengsel van zink, koper en
aluminium.

Alvorens te solderen worden de metaaloppervlakken gereinigd door vijlen,
krabben, schuren of bijten en gedurende het solderen worden ze beschermd door een
licht smeltbare overtrek van een oxyden oplossende slak. Hiertoe gebruikt men
soldeermiddelen. Deze kunnen tot een pasta gemaakt worden door toevoegen van
stijfsel. Ze worden afzonderlijk gebruikt of als toevoeging in het soldeer. In het
algemeen kan men de soldeermiddelen naar hun werking in vier groepen indelen:

- luchtafsluitende soldeermiddelen: o.a leem
- oplossende soldeermiddelen: lossen verbindingen op welke de vereniging der werk-

stukken verhinderen, onder andere borax, glaspoeder, waterglas, natriumfosfaat,
ammoniumfosfaat

- bijtende soldeermiddelen: aile oxydelagen worden door het soldeermiddel
verwijdert, zodat schaven of krabben van het metaal niet nodig is, onder andere
zoutzuur, zinkchloride, zinkammoniumchloride

- reducerende soldeermiddelen: reduceren gevormde oxyden, onder andere hars (met
name colofonium (pijnhars», stearine, terpentijn, kaliumcyanide, salmiak.

kitten
De te verenigen delen worden op de verbindingsplaats volkomen bedekt met een
kneedbare massa, die door verharding bindt. De verharding is meestal het gevolg van
chemische werkingen van de bestanddelen van de kit op elkaar. Er zijn zeer veel
verschillende kitten. Eventueel wordt de kit verhit om door te harden. Deze methode
wordt beperkt gebruikt (onder andere voor grote voegen en verbinden van metalen
met niet-metalen). De oppervlakken moeten goed gereinigd zijn (bijvoorbeeld door
borstelen, krabben of vijlen).

Gebruikt werden onder andere: roestkit (voor ijzer: ijzerspanen vermengd met 1%
salmiak en met azijn aangelengd tot een dikke brij, door inwerking van het zuur op
de ijzerspanen ontstaan basische ijzerzouten), mengsel van gekookte lijnolie met
menie, eventueel met loodwit, mengsel van glycerine met loodoxyde, harskitten:
mengsel van hars of pek met fijn gestampte steen, bijvoorbeeld met zwavel en
ijzervijlsel, schellak (gomlak) opgelost in spiritus, caoutchouc (rubber) opgelost in
chloroform of henzine, zwarte pek vermengd met gutta percha (plantaardig,
ruhberachtig produkt), mengsel van grafiet, loodoxyde, bariumsulfaat, fijn gestampte
steen en Iijnolie, mengsel van loodoxyde, bruinsteen, grafiet en Iijnolie, mengsel van
loodacetaat, aluin, Arabische gom en tarwemeel, celluloid (mengsel van nitrocellulose
en kamfer), eventueel met ijsazijn of met schellak en kamferspiritus.
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Potenmne "Verontreilligingen

Lasafval, waarin diverse stoffen -afhankeIijk van de te lassen voorwerpen, de
eventueel gebruikte laselektroden en het laspoeder- kunnen voorkomen, onder andere
zware metalen zoals zink, cadmium, chroom, lood en nikkel. Lasafval bevat ongeveer
75% metaal. Na solderen met bijtende soldeermiddelen moet worden nagespoeld met
een zwak zuur; hierdoor kunnen stoffen uit het soldeer en het soldeermiddel in het
afvalwater komen. Soldeermiddelen kunnen onder andere anorganische chloorverbin·
dingen bevatten. Morsen (en dumpen) van gebruikte cbemicalien (laspoeders, soldeer,
vloeimiddelen, kitten of bestanddelen voor kitten). Morsen en lekkage van
ontvettingsmiddelen, onder andere organischechloolVerbindingen en logen.



Metaalindustrie algemeen
Lokalisering

De hierna volgende lijsten zijn exclusief de bedrijfsgroepen uit de metaalindustrie die
in afzonderlijke hoofdstukken behandeld worden (met in ieder hoofdstuk een
afzonderlijke paragraaf 'lokalisering'). Door de veelzijdige aard van bedrijven in de
metaalindustrie kan er echter weI een zekere overlapping optreden. Deze paragraaf is
in drie delen gesplitst. Eerst wordt een opsomming gegeven van bedrijven per plaats
in Noord-Brabant. Vervolgens worden de aantallen bedrijven vallende onder de
Veiligheidswet 1912 gegeven, en tenslotte de aantallen bedrijven genoemd in de
Bedrijfstelling 1950 gegeven.

bedrijven per plaats op naam
Aangegeven zijn jaar van vermelding en/of gegevens over oprichting, opheffing en
naamgevmg.

Aarle-Rixtel
- Aug. Jaspers & Co. (machinefabriek; 1915)
- F. van de Kerckhof & Zonen (torenuurwerken; 1917)

Asten
- Nederlandsche Fabriek van Torenuurwerken, Klokken en Carillons (1917)
- Firma R. van der Weij & Co. (appendages voor machinerieen; 1917)

Beek en Donk
- P. van Thiel en Zonen (getrokken draad, draad- en klinknagels en gesmede

spijkers; 1894, 1917, 1920)
- N.V. van Thiel's Draad-Industrie (1917)

Bergen op Zoom
- Asselbergs en Van der Hoeven (1917) (opgericht als smederij in 1841, vanaf 1865

constructiewerkplaats, ook onder de namen: Arn. en Ant. Asselbergs en Am.
Asselbergs en Zn.)
H.C. Beckers (aluminiumwaren, haarden en kachels; 1929)
Rijwielfabriek 'Belgica', Ph. Crusio & Co. (1917)
'Bergen op Zoom', N.V., constructiewerkplaats (1915)
'Bergen op Zoom', N.V., Machinefabriek, ijzer- en metaalgieterij, constructiewerk
plaatsen, v/h Alex. Ant. Nerincx (1915)
Geers en Zonen (Vernikkelfabriek; 1894)
Firma van Lammeren & Jadot (machines; 1917)
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- Alex Nerincx (1917) (machinefabriek, constructiewerkplaats, ijzergieterij; opgericht
in 1905, later onder de naam 'Holland')

- Machinefabriek en ijzergieterij v/h. Rogier, Nerincx, Richter, N.V. (1915, 1929)
(opgericht in 1882, niet opgeheven)

- Haardenfabriek 'St. Jozef (kachels e.d.; 1917)
- Zuid-Nederlandsche IJzer- en metaalgieterij en machinefabriek N.V. (1929)

Best
- O. de Wert & Zoon (gereedschappen; 1917)

Boxtel
- P.J. Eltink, Electrische Smederij en Constructiewerkplaats (1915)
- Jac. van Hoogerwou (spoorwegmaterieel; 1917)

Breda
- 'Breda', Machinefabriek voorheen Backer & Rueb (ook motorenfabriek; 1915,

1920) (opgericht in 1855 te Tilburg onder de naam van De Bruyn Kops,
Mannsbach en Cie, vanaf 1862 te Breda, onder de namen: De Bruyn Kops en Cie
en De Bruyn Kops en Backer, vanaf 1870 als Backer en Rueb en vanaf 1884 als
machinefabriek 'Breda'; niet opgeheven)
N.V. 'Bredasche machinefabriek' (1894)
Gebrs. Dekker (brandkasten; 1917)
Joh. van Dongen J.Pzn. (motoren; 1917)
Werktuigenfabriek 'De Emer' (opgericht rond 1900)
IJzergieterijen en Emailleerfabrieken 'De Etna' voorheen Frans Klep (ook
kooktoestellen e.d.; 1917)
H.K.M. Hamer (potten en pannen; 1917)
'Vertex', N.V., Machinefabriek (1915, 1917)

Budel
- Societe anonyme des zincs de la Campine (Kempensche Zink Maatschappij, tegen-

woordig Budelco; 1894)

Cuijk c.a.
- J.H. van Susteren (koffiemolen-, balansen- en basculenfabriek; 1894)

Dinteloord
- J. Krebbekx (rijtuigen; 1915»

Dongen
- Jac. Gerardus Aarts (automobielen, verbrandingsmotoren; opgericht in 1899,

opgeheven in 1901)

Drunen
- J.M. v. Delft & G. v.d. Lee (machinefabriek; 1915)

Eindhoven
- H.P. Bergstein (wapens; 1917)
- Caron (draadnagelfabriek; sluiting in 1916)
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- Machinefabriek 'Eindhoven', J. Kerssemakers (ook ijzerconstructiewerkplaats; 1915,
1917)

- M. van Leeuwen (tinnen maten; 1915)
- Gebrs. Marto (stoomsmederij, ijzergieterij; opgericht in 1872, circa 1900

opgeheven)
- Nederlandsche Parapluiefabriek voorheen Firma AH.J. Miinninghof (1917)
- Philips' Gloeilampenfabrieken, N.V., voorheen Gebrs. Philips (1894; 1920)
- Nederlandsche Constructiewerkplaatsen voorh. Frans Sleegers, N.V. (1915, 1917)
- J.W. Volker & Co. (constructiewerkplaats; opgericht in 1908)
- H.J. van der Woerden (smederij; 1894)

Etten Leur
- P. Boot & Zonen (weegwerktuigen; 1915)

Geertruidenberg
- 'de Amer', v/h Gebrs. Tak, N.V., Scheepsbouwwerf (1915)
- P. Bammens en Zonen (kachellijsten en ijzeren ellebogenfabrieken; 1894, 1917)
- Schippers & Van Dongen, N.V., Machinefabriek v/h (ook ijzerconstructie-

werkplaats en scheepswerf; 1915, 1917) (opgericht in 1901, niet opgeheven)
- N.V. Nederlandsche Fabriek van Naadloze Geemailleerde Vaten (1917)

Gilze
- C. van Dorst (machinefabriek, motorenfabriek; 1915) (opgericht rond 1888, in 1935

overgeplaatst naar Rijen)

Hedel
- T. van Maastricht (scheepswerf; 1915)

Heesbeen
- Wiegerink en Terwindt (smederij; 1894)

Helmond
- Everts en Van der Weijden (draadnagels-, klinknagels-, bouten-, schroeven en

moerenfabriek; 1894, 1917, 1920)
Hein Fritsen (firma Petit & Fritsen) (metalen klokken; 1917)
Kon. Ned. Machinefabriek v/h. E.H. Begemann (1894, 1915, 1917) (opgericht in
1871 onder de naam van Briickenhaus, vanaf 1873 als Van Hoorn en Begemann,
vanaf 1874 als E.H. Begemann, vanaf 1889 als Kon. Ned. Machinefabriek, niet
opgeheven)
M. Peskens (machinefabriek; 1915)
B. Sprenger & Zonen (kachels e.d.; 1917)
fa. Gebrs. Van Thiel (ijzerdraad, persdraad, draadnagels-, klinknagels-, bouten-,
schroeven en moerenfabriek, ook gegalvaniseerde artikelen; 1894, 1917, 1920)
Nederl. Schroefbouten-, moeren- en klinknagelfabriek, voorheen Hendrik van Thiel
en Co. (1894, 1917, 1920)
Vinckers en Stork (machinefabriek; 1894) (opgericht in 1871 onder de naam van
Th. Royakkers & Everts, vanaf 1875 als Th. Royakkers & Zn., vanaf 1890 als
machinefabriek 'Helmond', vanaf 1893 als Vinckers en Stork, geliquideerd in 1904)
Th. Royakkers & Co. (onder andere draadnagels; 1917)
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's-Hertogenbosch
- M.L. van Bergen (koperwerk; 1917)

Chevalier en Cie (opgericht in 1849 als ijzergieterij, vanaf circa 1850 machinefa
briek, in 1883 overgedragen aan fa. G. Dufay & Co.)
Gebrs. Donkers (stoomsmederij; opgericht rond 1865 onder de naam van J.
Donkers, opgeheven in 1883)
H. van der Geld (kerksieraden; 1917)
G.F. van Gerve (koper- en metaaldraaierij, metaalwaren; 1894, 1917)
F. Goedmakers (IJzeren maten; 1915)
Grasso's Machinefabrieken, N.V., 's-Hertogenbosche machinefabrieken (1894, 1915,
1917) (opgericht in 1858 onder de naam van W. Grasso, in de periode 1896-1912
gevestigd in Vught, niet opgeheven)
N.V. 's-Hertogenbosche Ringenfabriek voorheen Gebrs. Ghijben (goud- en
zilverwerk; 1917)
Firma van Horen & de Groot (machinefabriek; 1917)
B.A. Jansen (rijwielen; 1917)
De Jonge en Plate (ijzergieterij, constructiewerkplaats, scheepswerf; opgericht in
1868, geliquideerd in 1875)
J. Jonkergouw (goud- en zilverwerk; 1917)
fa. Wed. L. Heuvelmans (goud- en zilversmederij; 1894)
Ferdinand Klaassen (graveur; 1917)
F. H. Lathouwers (koetswerk voor automobielen, automobielherstelplaats; 1915,
1917)
AP. de Leeuw (goud- en zilversmederij; 1894)
J. de Leeuw & Gieliam (goud- en zilverwerk; 1917, 1929)
F. Lewin (capsulenfabriek; 1894)
J.F.W. Ungeman (parapluies; 1917)
's-Hertogenbosche schroevengieterij M. Lips N.V. (1929)
Joh. Loeff & Co (scheepswerf, machinefabriek en kopergieterij; opgericht in 1864,
opgeheven in 1867)
Firma Wed. L.P. Pfeiffer (goud- en zilverwerk; 1917)
N.J. Richelle (machinefabriek, motorenfabriek; 1894, 1915) (opgericht rond 1865
als smederij onder de naam van Joh. Richelle)
C. Th. Scheffers & Zoon (kachels e.d.; 1917)
Wed. A. Schoonwater (smederij; 1894)
A.F. Smulders (machinefabriek, ijzergieterij, scheepswerf; opgericht in 1862, in
1871 overgeplaatst naar Utrecht)
C.A. Teulings (rijtuigen; 1915, 1917)
Carel Teulings (goud- en zilverwerk; 1917)
Johan Venrooij (graveur; 1917)

Heusden
- W. de Bruijn (ijzersmederij; 1894)

de Haan & Oerlemans, Scheepsbouwwerf 'Rijn & Maas' (ook machinefabriek;
1915, 1917, 1920)
G. van Laarhoven (koperslagerij; 1894)
Mij. voor scheeps- en machinebouw 'Bergsche Maas' (opgericht in 1907,
scheepswerf in gewijzigde vorm voortgezet door de fa. de Haan en Alta, later fa.
de Haan en Oerlemans)
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Hoeven
- MJ. Coopmans (kerksieraden; 1917)

Hoge en Lage Zwaluwe
- Gebrs. H. & G. de Korte (scheepswerf; 1915)

Klundert
- Gebrs. Geleijns (scheepswerf; 1915)

Moergestel
- C. v.d. Biggelaar (alle mogelijke rijtuigent ook vrackt- en pakwagens; 1915t 1917)

St. Oedenrode
- H.A Swinkels (kerksieraden; 1917)

Oisterwijk
- C. Merkelbach (machinefabriek; 1915)

Oosterhout
- Uzer- en Metaalgieterijt firma J. de Bakker (onder andere appendages voor

machinerieen; 1917)
- G. van Suijlekom (scheepsbouw; 1917)

Oud-Gastel c.a.
- M. van Leest (ijzersmederij; 1894)

Oud-Heusden
- Firma Cox & Konijn (landbouwwerktuigen en tuinbouwlereedichap~n; 1917)

Princenhage
- Marijnents ijzer- en staalgieterij N.V. (onder andere draadnagelfabricacc; 1894-t

1920)
- Zuid-Ned. Stoomtramwegmaatschappij (constructie van machines cn walens; 1894-)

Raamsdonk
- D.P. van Suijlekom (ijzeren schepen; 1894t 1917)
- Wed. D. van Suijlekom (ijzeren schepen; 1894)

Raamsdonksveer
- J. van der Doest (scheepsbouw; 1917)
- Scheepsbouwwerven v/h. P. & A. Ruijtenberlt N.V. (1915)
- D.P. van Suijlekom & Zn.t Scheepsbouwwerf tDe Dongent (1915)

Ravenstein
- P.T. Caners (smederij; 1894)

Rijen
- C. van Dorst (machinefabriekt motorenfabriek; 1915) (opcericht rond 1888 te

Gilzet in 1935 overgeplaatst naar Rijen)
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- Electrische Werktuigenfabriek 'Gilze-Rijen' (1917)

Roodevaart (gemeente Klundert)
- Gebrs. Paans (scheepswerf; 1915)

Roosendaal c.a.
- A.C. Broos (draadnagelfabriek; 1894)

AD. Dekkers & Zonen (ijzer- en metaaldraaierij, machinefabriek, motorenfabriek;
1894, 1915, 1917) (opgericht rond 1880 onder de naam van AD. Dekkers)
A van Osta & Zonen (hoefijzers; 1917)
Ad. Tiebackx (ijzer- en metaaldraaierij, koperwerk; 1894, 1917)
L Vermeulen (orgels; 1917)
A. Vissia (ijzer- en metaaldraaierij, motoren; 1894, 1917)
fa. J.A. de Waal (scheepsbouw; 1917)

Stratum
- fa. J.W. Volker (ijzerconstructiewerkplaats, smederij; 1915)

Teteringen
- Asselbergs & Nachenius, fa. C.M. & C.J. Asselbergs (machinefabriek; 1915)
- Jan Molenschot & Zn., Eerste Nederlandsche Fabriek van Weegwerktuigen

(aanvankelijk smederij; 1894, 1915, 1917)
- fa. Rogier-Smagge en Co. (onder andere gloeilampen; 1894)

Tilburg
- Aug. Bierens & Zn. (machinefabriek; 1915, 1917) (opgericht rond 1913 als

afsplitsing van Bierens & Van der Weegen te Tilburg, niet opgeheven)
- AA van Blerk (herstellen van kunstwerktuigen; 1894)
- N. van Blerk (brandkasten, kluisdeuren, safe-, deposito-inrichting (1920)
- Tilburgsche Landbouwmachinefabriek Manille Bogaerts (1915, 1917) (opgericht

rond 1910)
- fa. G. Boink Meijer (koperwerk; 1917)
- fa. W. van Boxtel & Zonen (electrotechnische fabriek; 1920)
- Firma A van den Broeck & Co. (kerksieraden; 1917)
- Broeckx-Smulders (koperslagerij; 1894)
- De Bruyn Kops, Mannsbach en Cie (opgericht in 1855, naar Breda in 1862)
- Daub & Verhoeven (machinefabriek; 1915, 1917) (opgericht in 1902 als smederij

onder de naam van Verhoeven, niet opgeheven)
- N. David (ketelmakerij, ijzergieterij, werktuigenfabriek; opgericht in 1868 onder de

naam van Alph. van de Langerijt, vanaf 1869 als A v.d. Langerijt & David, vanaf
1871 als Wed. J. van de Langerijt & David, vanaf 1876 als N. David)

- fa. L.W. van Delft (kinderwagens, vouwwagens, poppenwagens; 1917, 1920)
- Gebrs. Deprez (onder andere metaalgieterij en machinefabriek; 1915, 1917, 1920)

(opgericht in 1884)
- H.J. Driessen (herstellen van kunstwerktuigen; 1894)
- F.J. van Elten (machinefabriek; 1915, 1917), voorheen J.L. van Elten (herstellen

van kunstwerktuigen; 1894) (opgericht rond 1865)
- Guill. Gimbrere (parapluies en parasols; 1917, 1920)
- Machinefabriek 'Gru', N.V. (1915)
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- A.H.N. Hagoort (machinefabriek; 1915)
- fa. K. Hagoort & Zn. (opgericht als ketelmakerij in 1897, ijzerconstructiewerk-

plaats, machinefabriek, stoomketels; 1915, 1917)
- Joh. Hamers (goud-, zilver- en koperwerk, kerksieraden; 1917)
- J.G.M. Heerkens (gereedschappen; 1917)
- Parapluiefabriek 'Holland', Tilburg (1929)
- Tilburgsche Constructiewerkplaatsen en Machinefabriek v/h. A. Hovers, N.V.

(1915, 1917, 1920) (opgericht in 1904, bedrijf in Tilburg in 1972 gesloten)
- Firma P. Kennis & Zoon (wasmachines; 1917)
- M.J.H. Kessels (muziekinstrumenten, onder andere koperen blaasinstrumenten;

1915)
- Kon. Ned. fabriek van muziekinstrumenten v/h M.J.H. Kessels (onder andere

koperen blaasinstrumenten; 1894, 1915, 1920)
- Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen (spoorwegmaterieel; 1894)
- Ch. Marse (messenslijperij; 1894)
- Tilburgsche Machinefabriek en IJzergieterij v/h. Gebrs. Mercx, N.V. (1894, 1915,

1917) (opgericht 1837 onder de naam van J.A. Mercx, later P. Mercx)
- C. van den Muijsenbergh (onder andere draadnagels, kerksieraden, metaalwaren;

1917)
- M. van Osch (rijwielen;1917)
- P. den Ouden-Donders (rijtuigen; 1917)
- J. Piedboeuf (ketelmakerij, stoomketels; opgericht in 1872, opgeheven rond 1880)
- L. van Riel Jr., Machinefabriek St. Antonius (1915, 1917) voorheen L. van Riel

(herstellen van kunstwerktuigen; 1894) (opgericht rond 1875)
- Gebrs. van der Schoot (ijzergieterij, machinefabriek; opgericht in 1895 onder de

naam van Wed. W. van der Schoot)
- W.H. Smulders (machinefabriek, opgericht in 1838, opgeheven in 1874)
- Gebrs. Smulders (herstellen van kunstwerktuigen; 1894)
- Jos. W. van Son (herstellen van kunstwerktuigen; 1894)
- H.H. Tapke Lokerberg (kinderwagen- en meubelfabriek; 1917)
- N.V. Tilburgsche Verzinkerij (onder andere buizen, huishoudelijke en luxe

artikelen; 1917)
- Gebrs. Unger (stoomsmederij, ijzergieterij, stoommachines; 1894) (opgericht in

1869, opgeheven rond 1910)
- Firma Wed. J.B. Vinks (machines, 1917)
- P.F. Vogels (herstellen van kunstwerktuigen; 1894)
- N.V. Metaaldraadlampenfabriek 'Volt' (1920)
- H.C. Vorselaars & Zonen (1915)
- 'Vulcano', Mij., Corn. Mommers (machinefabriek; 1915) (opgericht rond 1900)
- L.G. Wagemakers (herstellen van kunstwerktuigen; 1894)
- P. van der Weegen & Zonen (machinefabriek; 1915) voorheen Bierens en Van der

Weegen (herstellen van kunstwerktuigen; 1894) (opgericht in 1880, niet opgeheven)
- Jos van Zantbeek Graafmans (buizen; 1917)
- firma F.H. van Zantbeek (stoom-kachelfabriek; 1917)

Uden
- P.M. Diks, (Strohulzen)machinefabriek (1915, 1917)
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Veghel
- fa. Erven L. van Rijbroek (plantagegereedschappen; 1920)
- J. Smits & Zn. (machinefabriek; 1915)
- Stoomtrammij 's Bosch-Helmond (smederij; 1894)

Vught
- Grasso's Machinefabrieken (opgericht in 's-Hertogenbosch, in de periode 1896-1912

gevestigd in Vught)
- N.V. IJzergieterijen en smederijen 'St. Joseph van Couvin' (1920)

Waalwijk
- Machinefabriek fa. Erven Wed. J. Verhulst (1915, 1917) (opgericht 1820, vanaf

1900 machinefabriek)

Waspik
- Gebrs. Brokx, J. en C. (smederij; 1894)
- Gebrs. de Graaf (scheepswerf; 1894, 1915)
- Gebrs. N. & W. van der Rijken (scheepswerf; 1915, 1917)
- Scheepswerven v/h. P. & A. Ruijtenberg, N.V. (1894, 1915)

Willemstad
- Gebrs. Houweling (scheepswerf; 1915)

Zes Gehuchten
- Geldropsche Machinefabriek (1915)

Zevenbergen
- 'De Eersteling', N.V. (scheepswerf; 1915)

Bedrijven vallende onder de Veiligheidswet
Onder de Veiligheidswet (1912) vielen in totaal 313 metaalbewerkingsfabrieken in
Noord-Brabant (met totaal 9652 arbeiders), die onder verdeeld werden In

onderstaande groepen. Tussen haakjes staat het aantal arbeiders vermeld.

Machinefabrieken en herstelplaatsen: totaal 15 (921)
- Helmond: 2 (165)

Veghel, Eindhoven: 2 (14)
Breda: 1 (350)
Vught: 1 (182)
Geertruidenberg, 's-Hertogenbosch, Gilze en Rijen, Roosendaal, Teteringen: 5 (97)
Tilburg: 4 (113)

Scheepswerven (zonder machinefabricage): totaal 11 (418)
- Raamsdonk: 3 (118)
- Waspik: 3 (135)
- Geertruidenberg, Heusden, Klundert, Hoge en Lage Zwaluwe: 5 (165)
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Metaalwaren- en lampenfabrieken
- 's-Hertogenbosch: 1 (23)
- Eindhoven: 1 (?)

Instrumentmakerijen: totaal 1 (3)
- 's-Hertogenbosch: 1 (3)

Rijwiel- en automobielfabrieken en herstelplaatsen: totaal 16 (106)
- Hilvarenbeek, Maashees: 2 (4)
- Bergen op Zoom, 's-Hertogenbosch, Heusden, Rijsbergen, Terheyden, Tilburg,

Waspik, Breda: 14 (102)

Wagenmakerijen en rijtuigfabrieken: totaal 46 (181)
- 's-Hertogenbosch, Geldrop, Hilvarenbeek, Moergestel, Reusel, Udenhout: 8 (90)
- Baarle Nassau, Bergen op Zoom, Dongen, Etten en Leur, Gilze en Rijen, Hoeven,

Klundert, Nieuw Vossemeer, Ossendrecht, O. en N. Gastel, Oudenbosch,
Princenhage, Roosendaal, Rucphen, Standdaardbuiten, Steenbergen, Tilburg, De
Werken, Wouw, Zevenbergen, Zundert: 38 (91)

Kinderwagenfabrieken: totaal 2 (48)
- Tilburg: 2 (48)

Slijperijen, vernikkelarijen, verzinkerijen en lakkerijen: totaal 5 (11)
- Breda, Oudenbosch, Tilburg, Udenhout: 5 (11)

Goudsmederijen: totaal 9 (116)
- Bergen op Zoom, 's-Hertogenbosch, Tilburg: 9 (116)

Hoefijzerfabrieken: totaal 1 (4)
- Roosendaal: 1 (4)

Fabrieken van klokken en uurwerken: 2 (14)
- Aarle-Rixtel, Asten: 2 (14)

Smederijen: 133 (616)
- Beugen, Bladel, Boxmeer, Cuyk, Eindhoven, Geldrop, Gernert, Gestel, Helmond,

Megen, Mill, Nuenen, St. Oedenrode, Oss, Ravenstein, Reusel. Schijndel, Stratum,
Veghel, Vierlingsbeek, Wanroy, Woensel, Zes Gehuchten: 45 (187)
Tilburg: 38 (187)
Alphen en Riel, Bergen op Zoom, Boxtel, Breda, Den Dungen, Etten en Leur,
Fijnaart, Gilze en Rijen, Ginneken, Goirle, 's-Gravenmoer, 's-Hertogenbosch,
Heusden, Hoeven, Loon op Zand, Made, St. Michielsgestel, Oisterwijk, Oosterhout,
O. en N. Gastel, Oudenbosch, Raamsdonk, Roosendaal, Standaard - buiten,
Waalwijk, Waspik, Zundert: 50 (242)

Kachelfabrieken: totaal 5 (128)
- Bergen op Zoom, Breda, Tilburg: 5 (128)
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Fabrieken van weverskammen en -rieten en spinpijpen: totaal 3 (32)
- Helmond: 1 (5)
- Tilburg: 2 (27)

Spijker-, draadnagel-, klinknagel-, bouten- en schroevenfabrieken: totaal 5 (856)
- Helmond: 4 (639)
- Beek en Donk: 2 (217)

Rozenkransenfabriek: totaal 1 (68)
- Rucphen: 1 (68)

Muziekinstrumentenfabrieken: totaal 3 (141)
- Tilburg: 1 (123)
- Empel, Roosendaal: 2 (18)

Fabrieken van landbouwwerktuigen: totaal 3 (75)
- Lieshout, Princenhage, Tilburg: 3 (75)

Fabrieken van weegwerktuigen: totaal 2 (23)
- Teteringen, Etten en Leur: 2 (23)

Brandspuitenfabrieken: totaal 1 (2)
- Asten: 1 (2)

Messenmakerijen: totaal 1 (3)
- Aalst: 1 (3)

Spoor- en Tramwegwerkplaatsen: totaal 8 (1373)
- Eindhoven: 1 (24)
- Tilburg: 1 (1229)
- Bergen op zoom, Boxtel, Breda, Dronen, Princenhage, Roosendaal: 6 (120)

Bedrijven genoemd in de bedrijfstelling 1950
In 1950 (bedrijfstelling) worden de volgende groepen onderscheiden in klasse 11
(metaalnijverheid, scheeps-, vliegtuig- en wagenbouw). Gegeven wordt het aantal
fabrieken plus (tussen haakjes) het aantal werkzame personen:

11.03 zinkfabrieken: 1 (1155)
11.08 ijzer- en metaalgieterijen: 9 (1259)
11.09 metaalgieterijen: 13 (615)
11.11 metaalsmeherijen en onttinningsbedrijven: 1 (1)
11.12 capsulenfabrieken: 1 (187)
11.14 metaalwaren- en verlichtingsornamentenfabrieken: 10 (1247)
11.17 galvaniseer-, moffel- en polijstinrichtingen: 25 (296)
11.18 draadtrekkerijen, draadnagel- en spijkerfabrieken: 1 (325)
11.20 schroeven-, bouten-, moeren- en klinknagelfabrieken: 5 (1448)
11.21 fabrieken van ijzeren en stalen buizen (geen gegoten buizen): 1 (301)
11.22 electro draad -en kabelfabrieken: 1 (34)
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11.24 draadvlechterijen en draadwarenfabrieken: 5 (377)
11.26 fabrieken van plaatijzeren en plaatstalen artikelen: 9 (313)
11.27 ijzer- en staalwarenfabrieken, gereedschapmakerijen: 60 (1185)
11.28 gereedschapslijperijen: 24 (27)
11.29 stempelfabrieken en graveerinrichtingen: 7 (31)
11.30 wapen- en munitiefabrieken: 1 (32)
11.32 fabrieken van buismeubelen e.d. en staaldraadmatrassen: 7 (314)
11.33 fabrieken van plaatstalen meubelen en brandkasten: 5 (450)
11.34 fabrieken van haarden en andere verwarmingstoestellen (geen electrische): 8

(1706)
11.35 fabrieken van ketels en radiatoren voor centrale verwarming: 2 (70)
11.36 constructiewerkplaatsen: 38 (1282)
11.37 fabrieken van stalen ramen en deuren: 8 (381)
11.38 ketelmakerijen: 1 (15)
11.39 machinefabrieken:98 (4858)
11.40 machineherstelplaatsen: 59 (438)
11.42 scheepsbouw- en scheepsreparatiebedrijven: 19 (550)
11.45 ketelbikkerijen: 2 (7)
11.46 scheeps-, machine- en autosloperijen: 34 (96)
11.47 automobielfabrieken en automontagebedrijven: 1 (307)
11.49 herstelplaatsen voor automobielen: 352 (2474)
11.50 rijwielfabrieken, motorrijwielfabrieken, framebouwerijen en rijwielmontage-

inrichtingen: 12 (190)
11.51 fabrieken van rijwielonderdelen: 3 (63)
11.52 herstelplaatsen voor rijwielen: 904 (1739)
11.53 spoorwegwerkplaatsen: 1 (1203)
11.54 wagon- en carrosseriefabrieken, wagenmakerijen: 207 (1679)
11.56 autospuitinrichtingen: 20 (89)
11.57 kinderwagenfabrieken: 5 (247)
11.59 gloeilampen- en buizenfabrieken: 12 (25421)
11.60 ontvang-, opname-, versterker- en weergave-apparatenfabrieken: 4 (2595)
11.61 huishoudelijke- en medische-apparatenfabrieken (electrische): 1 (11)
11.62 electromotoren-, generatoren -en transformatorenfabrieken: 5 (205)
11.63 electrotechn. apparaten- en materiaalfabrieken n.e.g.: 15 (499)
11.64 herstelplaatsen voor electrische machines: 26 (113)
11.66 instrumentenfabrieken en instrumentmakerijen: 19 (243)
11.67 herstelplaatsen voor kantoor- en naaimachines: 92 (311)
11.68 muziekinstrumentenfabrieken en muziekinstrumentmakerijen: 46 (221)
11.69 klokken-en uurwerkfabrieken (geen electrische): 4 (83)
11.70 horlogemakerijen: 171 (409)
11.71 goud- en zilversmederijen: 79 (394)
11.72 electrotechnische installatie- en reparatie-inrichtingen (w.o. radio): 443 (2478)
11.74 loodgieterijen, zinkwerkerijen, aanleg van gas- en waterleiding, koper- en

blikslagerijen: 382 (1676)
11.75 autoradiateurenfabrieken en reparatie-inrichtingen: 8 (33)
11.76 centrale verwarmings-, koel- en luchtregelingsinstallatiebedrijven: 34 (539)
11.77 smederijen en lasinrichtingen: 811 (2380)
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Primaire zinkfabrieken
sbi 33.42

In de primaire zinkindustrie wordt metallisch zink uit zinkhoudende ertsen gewonnen.
De verschillende produktiemethoden zijn te onderscheiden in thermische en
elektrolytische processen. In dit hoofdstuk wordt de thermische bereiding volgens het
zogenaamde 'Luikse procede' besproken. Dit proces is door de Kempensche
Zinkmaatschappij te Budel -de enige primaire zinkfabriek in Nederland- toegepast
van 1893 tot 1974. Tegenwoordig produceert de fabriek volgens een elektrolytisch
procede onder de naam Bude1co.

De belangrijkste onderdelen van het thermische produktieproces zijn: ertsvoorbe
werking (roosten, sinteren), zinkwinning en zinkbewerking (zuiveren, gieten, walsen).
Belangrijke nevenprocessen zijn de zwavelzuurbereiding en de cadmiumproduktie.

Tijdsperiode

De zinkbereiding volgens het thermisch procede is in Noord-Brabant toegepast van
1893 tot 1974.

StotTen

grondstoffen
- zinkertsen (vooral zinkblende (ZnS), vroeger ook galmei (ZnC03»
hulpstoffen
- steenkool, cokes

produkten
- zink
- cadmium
- zwavelzuur
- loodsulfaat (PbS04)

afvalstoffen
- kelderassen (met hoge gehaltes zware metalen, onder andere zink, koper, lood,

cadmium, arseen en antimoon)
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- vliegstof (eveneens met zware metalen)

Processen

Beschreven wordt het zogenaamde Luikse procede dat de KZM van 1893 tot 1974
toegepast heeft, uitgaande van het erts zinkblende. In het produktieproces zijn drie
hoofdstappen te onderscheiden: roosten, sinteren en distilleren (gevolgd door zuiveren
van het zink). Belangrijke nevenactiviteiten zijn de zwavelzuurproduktie en de
cadmiumproduktie.

Het roosten dient om het zinksulfide in zinkoxyde om te zeUen. Hiertoe wordt het
erts verhit bij circa 900°C onder toevoer van lucht. De reactievergelijking luidt:

ZnS + 1'h02 -+ ZnO + S02 + 482000 llmol

De ontwijkende roostgassen bevatten zwaveldioxyde, stof en verdampte metalen. Na
reiniging worden zij gebruikt voor de zwavelzuurbereiding.

Het sinteren heeft 3 functies: naroosten van het erts (de resterende sulfiden oxyde
ren), verwijderen van ongewenste metalen uit het erts en vergroven van het
poedervormige oxyde tot een korrelig produkt (zogenaamde sinter). Bij circa 1200 °C
wordt lucht geblazen door een mengsel van ruwe blende, gerooste blende en reeds
gesinterd materiaal op een lopende sinterband. De afgassen worden na reiniging voor
de zwavelzuurproduktie gebruikt.

Bij het distilleren ontstaat het metallisch zink door reductie van het zinkoxyde met
koolstof (steenkool, cokes). De reactievergelijking luidt:

ZnO + C -+ Zn + CO -346000 llmol

De temperatuur tijdens de reductie is circa 1300-1400 0c. Bij deze temperatuur is het
gevormde zink gasvormig. Het moet gecondenseerd worden zonder dat het weer
oxydeert.

Bij de KZM vond de distillatie plaats volgens het zogenaamde Luikse procede.
Specifiek voor dit procede zijn de horizontale retorten waarin de reductie plaats
vindt. Voor een uitgebreide beschrijving wordt naar de literatuur verwezen. Behalve
zink ontstaat bij de reductie ook een belangrijk afvalprodukt: de kelderassen. Dit zijn
de resten van het erts bestaande uit steenslakken en zware metalen. Bovendien
ontwijkt tijdens de reductie zinkstof (ZnO) uit de retorten.

Het zink wordt na de distillatie nog gezuiverd door het opnieuw te smelten waarbij
metalen als lood en ijzer zich afscheiden. Daarna wordt het zink in blokken gegoten
en/of uitgewalst tot platen of complete produkten zoals dakgoten.
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De zwaveldioxyde bevat
tende afgassen van het
roosten en sinteren wor
den na reinigin& van
stof en metalen (vlieg
stof) gebruikt voor de
zwavelzuurproduktie.
Het vliegstof wordt in
stofafscheiders (bijvoor
beeld cyclonen) afgevan
gen. Van 1926 tot 1952
Yond de zwavelzuurpro
duktie plaats volgens het
zogenaamde loden-ka
mer proces, daarna
volgens het contact
proces. Voor een be-
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schrijving van deze processen wordt verwezen naar
zwavelzuurfabrieken (sbi 29.49).

Vanaf 1953 is uit het vliegstof van het roosten en sinteren cadmium geproduceerd
in de cadmiumfabriek. Als bijprodukt komt hier ook loodsulfaat bij vrij.

PotentiiHe verontreinigingen

De hier vermelde verontreinigingen zijn niet aIleen potentieel maar ook daadwerke
lijk aanwezig. De bodemverontreiniging door zware metalen in de Kempen behoort
tot de ernstigste van Nederland. De kelderassen zijn op grote schaal gebruikt voor de
verharding van wegen en erven. De totale produktie van kelderassen in de tachtig
jaar thermische zinkbereiding bedraagt circa 765000 ton. Hiervan ligt 500000 ton op
het terrein van de KZM/ Budelco. De rest is aanwezig in circa 832 km assenwegen
en assenerven in Noord-Brabant en Limburg. De kelderassen bevatten in totaal circa
37000 ton lood, 13000 ton koper, 700 ton arseen en 500 ton antimoon. Door
uitspoeling van zware metalen uit de assen raken bodem en grondwater onder en
nabij assenwegen en -erven verontreinigd.

Door verstuiving en emissie van ertsen, kelderassen, vliegstof en zinkstof is een
groot gebied (circa 165 km2

) verontreinigd met onder andere 6000 ton lood, 600 ton
koper, 90 ton arseen en 70 ton antimoon, alsmede zink en cadmium. In bezinkvijvers
op het KZM terrein ligt 10000-16000 ton sterk verontreinigd slib afkomstig van een
neutralisatie inrichting voor afvalwater van de zwavelzuurfabriek.
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Lokaliseriul

Kempensche Zink MaatschappijjBudelco bv, Budel-Dorplein (Budel).
Dit is het enige bedrijf uit deze bedrijfsgroep in Noord-Brabant en in Nederland. In
het Belgische deel van de Kempen en Limburg zijn meerdere zinkfabrieken aanwezig
(geweest).

Literatuur

JA.W. Nicuwkoop, Historische balansen van lood, kopftr, arseen ellanlimoon Iloor de Kempensche Zink
Maatschappij valt 1893 tot 1974, Technische Universiteit Eindhoven, 1988, bevat uitgebreide
literatuuropgave.



Lood- en zinkpletterijen
sbi 33.44

Vroeger werd het metaal gesmolten en tot dunne platen uitgegoten, later werden
deze vervolgens verder uitgewalst. Nog weer later werden blokken metaal direct
uitgewalst tot platen, waarbij het zink wei verwarmd moet worden.

Tijdsperiode

Bladlood wordt al zeer lang vervaardigd, bladzink wordt sinds circa 1820 vervaardigd.

StotTen

grondstoffen
- lood
- zink

hulpstoffen
- eventueel olien voor smering bij het walsen

produkten
- bladlood
- bladzink (al dan niet gegolfd)

afvalstoffen
- resten lood en zink
- eventueel slakken van lood en zink (indien de bedrijven zelf metaal smolten)

Processen

bladlood
Voordat zink als dakbedekkingsmateriaal in gebruik kwam (vanaf 1820) werd lood
zeer veel gebruikt voor de bekleding van goten, platten en ook gehele daken. De
oudste manier voor het vervaardigen van bladlood bestond uit het smelten van
blokken lood en gieten tot dunne platen in een bak met zand door het lood glad te
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strijken met een plank: bet zgn gestreken load. Later (vanaf circa 1780) werden laden
platen verder uitgewalst tot de gewenste dikte, nog later konden blokken lood tot
platen gewalst worden. Eventueel werd olie toegevoegd als smeermiddel bij het
walsen. Soms worden ook loodlegeringen gebruikt,. deze bevatten bijvoorbeeld
antimoon. Na het walsen werden de platen op maat geknipt. De loodpletterij in 's
Hertogenbosch vervaardigde bovendien loden pijpen door middel van extrusie (verhit
metaal onder hoge druk door een matrijs persen). Deze pijpen werden ook wei
uitwendig met tin bedekt ('compositiepijpen') of inwendig (vertinde pljpen)~ De
loodpletterij in 's-Hertogenbosch vervaardigde bovendien nog stanial (bladtiIll)

bladzink
Vanaf 1820 tot omstreeks 1965 werd bladzink uitsluitend op de 'traditionele manier'
vervaardigd. Hiervoor werd het zgn pakketwalsen (ook wei pletten genoemd)
gebruikl. Deze methode gaat uit van gegoten plakken zink. Deze plakken werden
ieder afzonderlijk voorgewalst en dan met 7-10 stuks tegelijk uitgewalst. De platen
moesten daarbij regelmatig verwisseld worden. Na het walsen werden de bladen op
maat geknipt. Bij het walsen werd eventueel een smeerolie gebruikl.

PotentiiHe verontreinigingen

Resten lood, zink en eventueel tin en andere metalen, metaalslakken indien de
pletterijen ook zelf de metalen smolten, gemorste smeerolien en hydraulische
vloeistoffen uit de walsen. Van 1930 tot circa 1970 bevatten deze vloeistoffen en in
minder mate ook de smeerolien pcb's.

Lokalisering

In 's-Hertogenbosch is een grote loodpletterij aanwezig geweest: Rouppe van der
Voorl. Dit bedrijf wordt genoemd in de overzichten van 1893 (56 arbeiders), 1912 (in
de groep 'loodpletterijen, zinkpletterijen en loden buizenfabrieken' 119 arbeiders,
opgemerkt wordt dat in deze fabriek tevens staniol (bladtin) vervaardigd werd,
blijkens het overzicht was deze fabriek op dat moment de grootste in Nederland) en
1920 ('loodpletterij en staniolfabriek').
In 1950 (Bedrijfstelling) worden onder 'wals- en persbedrijven (non-ferro)' twee
technische eenheden met in totaal 147 arbeiders genoemd. Een daarvan zal bij de
Kempensche Zink Maatschappij zijn geweest (zinkwalserij). Dit bedrijf bestaat sinds
1893.
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IJzergieterijen
sbi 34.01

Srnelten van row ijzer en gieten in vorrnen. Maken van gietvorrnen, kemen en
rnodellen. Afwerken van het gietwerk. De staalfabrieken worden hier buiten
beschouwing gelaten orndat ze niet in Noord-Brabant aanwezig geweest zijn.

Tijdsperiode

Uzergieterijen zijn in Noord-Brabant aanwezig vanaf circa 1850 tot heden.

StolTen

grondstoffen
- row IJzer
- oud ijzer

hulpstoffen
- cokes

kalksteen
vorrnzand, vormleem
steenkoolpoeder, grafiet
organische stoffen als stro, baksel, paardernest en turfrnolrn
siliciurnverbindingen of rnetalen voor legeringen

produkten
- gietwerk (niet smeedbaar ijzer)

afvalstoffen
- ijzerslakken
- oude en kapotte gietvorrnen en kemen
- stof en rnetaaldeeltjes van afkrabben en afbrarnen van bet row gietwerk
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Processen

Het ruwe ijzer, afkomstig van hoogovens (voor 1924 uit het buitenland betrokken),
werd gesmolten. Hiertoe werden voornamelijk koepelovens (schachtovens) gebruikt
welke afwisselend met lagen gietcokes (10 - 15 massa% van de gietijzer produktie) en
lagen ruw ijzer in brokken gevuld werden. Vroeger werd ook houtskool gebruikt,
maar waarschijnlijk is er in Noord-Brabant van het begin af aan cokes gebruikt
(Westerman 1948). Kleinere hoeveelheden ijzer konden ook in kroezen gesmolten
worden, welke verhit werden met cokes of oliebranders. Om het ijzer te zuiveren van
verontreinigingen werd een hoeveelheid kalksteen (tot 40 massa% van de hoeveelheid
cokes) toegevoegd dat met de verontreinigingen en de cokes-assen slakken vormt. De
slakken drijven op het vloeibare ijzer en werden afgescheiden. Vroeger werd ook weI
circa 15 % vloeispaat (CaF2) toegevoegd; vanwege de schadelijke, fluorhoudende
afgassen is dit tegenwoordig niet meer gebruikelijk. Verder werden er eventueel
kleine hoeveelheden silicium en legeringsmetalen toegevoegd.

De gietvormen werden gemaakt in vormzand of uit vormleem en later ook van
ijzer of staal. Het zand (veelal uit Belgie en Duitsland afkomstig) mocht maximaal 10
% leem bevatten. Het werd met fijn steenkoolpoeder gemengd om aaneen sinteren
en aanbakken te voorkomen. De leem werd met grafiet of cokespoeder gemengd en
tot vormen gemaakt die tot een begin van bakken gedroogd werden. Om de
poreusiteit te vergroten werden organische stoffen als stro, haksel, paardemest of
turfmolm toegevoegd.

De zandvormen werden met houtskool-, cokes- of kleipoeder bestrooid om aanbak
ken te voorkomen. Gedroogde vormen werden met een mengsel van grafiet,
houtskool, klei en water bestreken. Open vormen werden in de hadem van de gieterij
in het vorrnzand gemaakt. Kastvormen werden in gietkasten welke van binnen van
vormzand zijn voorzien gemaakt. Grote vormen werden opgemetseld uit baksteen met
klei als bindmiddel. De vormen werden gemaakt met behulp van modellen. De
modellen waren meestal van hout, soms (voor massagietwerk) uit ijzer, zink, brons of
gips. De kernen werden uit leem en bijvoorbeeld stro vervaardigd en gedroogd of
licht gebakken.

Het vormen van massagietwerk geschiedde in later jaren met vormmachines die
met de hand of hydraulisch bediend werden. Steeds vaker werden ook blijvende
gietvormen (coquilles) gebruikt: openklapbare vormen uit gietijzer of staal. Deze
werden meer en meer gevuld met behulp van gietmachines.

Na het gieten werd het ruwe gietwerk van aangebakken zand, leem en grafiet
alsmede van bramen ontdaan (gereinigd). Het afslijpen en afbikken gaf een enorme
stofproduktie. Later werden de voorwerpen gereinigd door ze te zandstralen.
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Potentiele verontreinigingen

Uzerslakken, verontreinigd vormzand en kapotte leemvormen, afval van het reinigen
van de gietstukken (naast zand en klei ook
ruw ijzerdeeltjes).

Ruw ijzer bevat naast ijzer als voomaamste andere bestanddelen: 1.5 - 2.5 %
silicium, tot 1.5 % mangaan, circa 1 % fosfor, 3.5 % koolstof, tot 0.1 % zwavel,
alsmede andere elementen (metalen). Koepelovenslak bevat: 42 - 50 % Si02> 5 - 15
% FeO, 2 - 5 % MnO, 20 - 35 % CaO, 0 - 2 % MgO, 4 - 8 % Al203> 0.1 - 0.4 %
zwavel en daamaast sporen van andere metalen.

Veel ijzergieterijen waren gecombineerd met machinefabrieken of email
leerinrichtingen. Deze kunnen ook verontreinigingen veroorzaakt hebben, zie hiervoor
de betreffende hoofdstukken.

Lokalisering

Hieronder worden de ijzergieterijen in Brabant per plaats opgesomd. Voor het
overzicht is gebruik gemaakt van Westerman 1948 (ijzergieterijen tot 1877), van
Velthoven 1963 (fabrieken in 1893), Van Hooff 1986 (machinefabrieken, tevens
ijzergieterijen tot 1914), Adressen van fabrieken in Nederland (1915), Adresboek
VNW (1929). Tussen haakjes staat het jaar van vermelding of de periode waarin het
bedrijf bestaan heeft.

Asten
- Astensche IJzer en metaalgieterij N.V. (1929)

Bergen op Zoom
- Am. A~selbergs en Zn (1847-)

Rogier, Nerincx en Richter (1882-)
Alex Nerincx (1909-)
Hubert e. Beckers, IJzergieterij en Haardenfabriek 'Sint Jozef (1915, 1929)
De Wit en Cameron (1915)
Zuid-Ned. IJzer- en Metaalgieterij en Machinefabriek N.V. (1929)

Breda
- e. Klep de Bruyn (1856-)
- e.a. Cosijn (1893, 1915)
- De Bruyn Kops, Mansbach en Cie (= De Bruyn Kops en Cie = De Bruyn Kops en

Bakker = Bakker en Rueb = Machinefabriek Breda), (1855-nu, van 1855-1862 in
Tilburg)

- Marijnen's IJzer en metaalgieterij N.V. (1915)

Eindhoven
- Gebrs. Marto (1872- circa 1900)
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Helmond
- Ph. J. Feith (1875-)
- Briickenhaus (= Van Hoorn en Begemann = E.H. Begemann = Kon. Ned.

Machinefabriek), (1872- nu)

's-Hertogenbosch
- Chevalier en Cie (1849-1883, in 1883 over aan fa. George Dufay en Co)
- W. Grasso (= 's-Hertogenbosche machinefabriek Henri Grasso), (1858- nu, circa

1865 ijzergieterij)
- A.F. Smulders (1862-1871, in 1871 naar Utrecht)
- De Jonge en Plate (1868-1875)

Oosterhout
- J. van de Pol, Robbert & Co (circa 1877-)
- Jac. Hagenaars (1893)
- IJzer en Metaalgieterij fa. J. de Bakker (1893, 1915)
- Gebrs. de Bruijn (1915)
- H. Hagenaars (1915, 1929)

Princenhage
- Merckelbach, Marbais & Co (circa 1877-)
- Erven C.J. Marijnen (1893)
- F. Klep (1893)
- (N.V.) De Etna (1915)

Standdaardbuiten
- Beausar, de Bas & Co (circa 1877-).

Tilburg
- De Bruin, Kops & Co (1855-)
- Gebrs. Unger (1871-)
- J.A. Mercx (= P.Mercx = Gebrs. Mercx = Tilburgsche machinefabriek en ijzergie-

terij), (1837-, 1915)
- W.H. Smulders (1838-1874)

Alph. van de Langerijt (= A. van de Langerijt & David = Wed. J. van de
Langerijt & David = N. David), (1868-1880)

- Gebrs. Deprez (1884-)
- Mij. Vulcano (circa 1900-)
- Kon. IJzer en Metaalgieterij firma Gebrs. Van der Schoot (1915, 1929)

Vught
- IJzergieterijen en Smederijen St. Joseph van Couvin (N.V.) (1915)

In 1950 (Bedrijfstelling) bestonden er in Noord Brabant nog 9 ijzergieterijen.
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Klokkengieterijen
sbi 34.02

Vervaardigen van klokken uit brons (een legering van koper en tin): maken van de
vorm, smelten van het brons, gieten en afwerken van de klok.

Tijdsperiode

In Noord-Brabant vanaf de veertiende eeuw in 's-Hertogenbosch en omstreken, later
in Aarle-Rixtel en Asten, daarvoor werden klokken gemaakt door rondtrekkende
gieters.

Stoffen

grondstoffen
- brons (circa 78 % koper, 22 % tin)

hulpstoffen voor de vorm
- klei, leem, zand
- paardemest
- haren, hennep
- as
- zeep, kaarsvet, was, teer, vet, talk, grafiet

afvalstoffen
- gedroogde/gebakken/verkoolde resten van de vorm
- met metaal verontreinigd zand en leem
- metaaldeeltjes van het reinigen
- metaalresten van het afdraaien
- ovenslakken, gietslakken en assen

Processen

Het maken van de vorm is een proces dat weken of soms maanden kon duren. Men
begon met de opbouw van de kern boven een kleine bakstenen oven. In het midden
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van de kern bevindt zich een verticale spil waaromheen de vorm gedraaid kan
worden, zodat met behulp van een zogenaamde ribbe de kern en valse klok
nauwkeurig de juiste vormen gegeven kunnen worden. Vroeger (voor 1700) werd de
vorm om een horizontale spil gemaakt.

De kern wordt opgebouwd uit bakstenen en vervolgens met een mengsel van klei,
paardemest en korte haren (tegenwoordig leem en zand) glad afgewerkt. Door het
stoken van een vuur in de oven onder de vorm droogt de kern. De kern wordt vervol
gens bestreken met as en zeep (tegenwoordig met grafiet) om aanhechten van de
valse klok te voorkomen. Deze valse klok wordt uit een zelfde substantie als voor de
kern gebruikt is gemaakt en heeft precies de vorm die de uiteindelijke klok krijgt.

vormresten
bronsdee1tjes

bronsresten

valse k10k

metaals1akken

k10k

stemm_en_--,I~
r

~1__gi_e_te_n__1~
r

schuur-
polijst- ~
midde1en

gesmo1
ten
brons

baksteen.
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zand

t
was
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De valse klok wordt be
streken met kaarsvet, was,
zeep, vet of talk en er wor
den ornamenten en teksten
vervaardigt uit was (of was
met teer) op aangebracht.
Over de valse klok wordt
nu de mantel gemaakt uit
leem (vroeger weer met
paardemest en haar) ver
stevigd met hennep, touw
en ijzeren ringen. Tijdens
het drogen smelt de was

Afbee/dillg 32: Gieten van k/okken van de ornamenten zodat

de mantel afgenomen kan
worden. De valse klok wordt dan voorzichtig kapotgeslagen en de mantel weer
geplaatst. De complete vorm bevindt zich in de zogenaamde gietkuil: een kuil in de
grond of veel vaker een met muren omgeven ruimte voor de gietoven. De resterende
ruimte in de gietkuil wordt opgevuld met zand en stenen die stevig aangestampt
worden om de grote druk van het vloeibare metaal tijdens het gieten te kunnen
weerstaan. Tegenwoordig wordt om de gietvorm een stalen ketel geplaatst.

Het brons werd vroeger in een schachtoven, later in een vlamoven verhit tot circa
1100 0C. Via vuurvaste goten leidt men het naar de gietvorm. Na afkoelen wordt de
gietvorm uitgegraven, de mantel stukgestoten en de kern uit de klok verwijderd. Na
reinigen met staalborstels, water, zand en andere schuurmiddelen, soms door
zandstralen, wordt de klok gestemd door het teveel aan metaal aan de binnenzijde uit
te draaien.
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Potentiele verontreinigingen

Metaaideeltjes in de vormresten, het afval van het reinigen en het uitdraaien van de
kIok, siakken van het gieten en siakken uit de oven.

Lokalisering

's-Hertogenbosch was van circa 1350 tot 1570 een van de belangrijkste klokkengiet
centra. De firma Petit (vanaf 1815 Petit en Fritsen) is vanaf 1790 in Aarie-Rixtel
actief (en daarvoor wellicht al in Eindhoven). De familie Petit, oorspronkelijk uit
Frankrijk hieid zich rond 1870 al meer dan 5 eeuwen met klokken gieten bezig
(Katholieke IIIustratie 3 (1869-1870). Tegenwoordig bestaat het bedrijf niet meer; het
bedrijfsarchief bevindt zich in Helmond.

In het bij de Veiligheidswet behorende stuk uit 1912 wordt ook een bedrijf in
Asten genoemd. In 1924 (Noord-brabantsch Nijverheid in beeId) wordt B. Eijsbouts,
torenuurwerken, klokken en carillons fabriek te Asten genoemd. Het is nog niet
duidelijk of Eijsbouts vroeger ook zelf klokken gegoten heeft, tegenwoordig giet dit
bedrijf weI zelf.
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Lood- en tingieterijen
sbi 34.02

De activiteiten omvatten: maken van gietvormen en gietkernen, gieten en afwerken
van gietstukken. Tot deze bedrijfsgroep worden niet de loodgieters- (fitters- en
sanitair installatiebedrijven) gerekend, deze worden in het betreffende hoofdstuk
behandeld (sbi 52.11).

Tijdsperiode

Het gieten van tin en lood is al erg oud. In Noord-Brabant werd gedurende de heIe
1ge en 20e eeuw tin en lood gegoten.

StotTen

grondstoffen
- tin
- lood

hulpstoffen
- brandstoffen (cokes, poederkool, olie, creosootpek)
- materialen voor de gietvormen en gietkernen (onder andere steen, gips, asbestpla-

ten, koper, gietijzer, klokkenspijs (75 tot 80 % koper en 20 tot 25 % tin), zand,
klei, eventueel olie, zetmeel, meel, grafiet, zwartsel, steenkoolpoeder, zaagmeel,
houtaftreksel, kiezelzuur, ijzeroxyde, cement, dextrine, hars, kunsthars, melasse,
vuurvaste materialen (kiezelzuur, zandsteen, aluminium(tri)oxyde, chroomij
zersteen, siliciumcarbide, koolstof, dolomiet, magnesiumoxyde en 'brandsteen'»

- grafiet (voor bestuiving van vormen en kernen)
- toevoegingen aan de smelt (onder andere borax, soda-as, mangaanerts, man-

gaandioxyde, koper- of nikkeloxydes en koperfosfaat)

produkten
• gietwerk (zoals loden platen en pijpen onder andere voor water- en gasleidingen,

loden kamers voor de zwavelzuurfabricage en tinnen serviesgoed)

afvalstoffen
- resten van de gietvormen en gietkernen, onder andere met metaal verontreinigd

zand en leem



288 Bedrijfsactiviteiten en bodemverontreiniging in het verleden in Noord-Brabant

- slakken en assen
- metaalresten ten gevolge van afwerken van het gietwerk

Processen

Tin en lood zijn metalen met een relatief laag smeltpunt, resp. 332°C en 327 dc. Tin
en lood in de handel waren in het algemeen erg zuiver (meer dan 99,9 %): tin
bevatte als verontreiniging hoofdzakelijk lood met sporen van koper, antimoon, ijzer
en arseen, lood kon sporen antimoon, bismuth, ijzer, arseen, nikkel en koper
bevatten.

De meest gebruikte brandstof voor het smelten van niet-ijzer metalenjlegeringen
was cokes (in mindere mate poederkool). Als vloeibare brandstoffen werden olie en
in mindere mate creosoot-pek gebruikt. Voor het smelten werd gebruik gemaakt van
kroesovens (meestal otie gestookt) en vlamovens (vaak gestookt op cokes). Kleinere
hoeveelheden metaal werden in een gietpan gesmolten.

Voor kleine voorwerpen was het gieten in vormzand gebruikelijk; voor
massagietwerk uit lood en tin waren duurzame gietvormen (bestaande uit een mantel
en een kern, vastgehouden door klampen) vereist. Vormzand wordt aangestampt rond
een model, dat meestal van hout is, eventueel met behulp van hydraulische
vormmachines. Duurzame vormen werden soms onder druk gevuld (zie voor de
gebruikte materialen onder 'Stoffen').

Van belang zijn ook de gebruikte vuurvaste materialen (deze werden gebruikt om
de oven te beschermen tegen de slak) en toegevoegde stoffen (onder andere
vloeimiddelen). Zie ook hiervoor onder 'Stoffen'.

Als het voorwerp uit de vorm is genomen, moet het nog afgewerkt worden.
Gietnaden en andere uitsteeksels worden bijgewerkt; ronde stukken op de draaibank
afgedraaid, niet-ronde stukken met vijlen en schaafmessen gladgemaakt. Men kan ook
gebruik maken van hamers, zagen en slijpwerktuigen. Na 1870 is het zandstralen in
toenemende mate gebruikt voor het reinigen. Tenslotte wordt het geheel met behulp
van agaat, vuursteen, zeep, amaril e.d. gepolijst.

Als gemakkelijk smeltbaar metaal is tin al in de oudheid gesmolten, maar
tingietstukken werden pas algemeen toen men in de middeleeuwen meer vindplaatsen
voor tin ontdekte. Vanaf de l3e eeuw waren er tingieterijen in vele steden,
georganiseerd in gilden. Vooral keukengerei werd gemaakt.

Voor een verbetering van de gieteigenschappen was een toevoeging van niet al te
veel lood (bijvoorbeeld niet meer dan 15%) gewenst. Het vloeibare tin werd met
ijzeren lepels in de vorm gegoten. Onderdelen als handvatten, tuiten etcetera werden
afzonderlijk gevormd en gepolijst, waarna ze met tinsoldeer aan het grote stuk
vastgesoldeerd werden.
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Toen in de 18e eeuw porselein en aardewerk opkwamen, ging de bloeitijd van de
tingieterijen voorbij en werd tin vooral gebruikt voor het fabriceren van blik (vertind
smeedijzer).

Het smelten en gieten van lood geschiedde in talrijke industrieen en voor de meest
uiteenlopende doeleinden, hetzij het zuivere metaal, hetzij in alliages met een groot
percentage lood; genoemd kunnen worden de capsulenfabrieken, de machinefabrie
ken, de accumulatorfabrieken, fabricage van loden vaten en looddraad, etcetera.

Bij hogere temperatuur dan het smeltpunt vervluchtigt het metaal in grote
hoeveelheden. Bij verhitting aan de lucht ontstaat eerst een laagje loodsuboxyde
(Pb20), de zogenaamde loodas; bij hoge temperatuur ontstaat het gele loodmonoxyde
(PbO), wat op den duur bij verhitting overgaat in rode menie (Pb30 4).

Lood werd ook gebruikt in lettergieterijen (toevoegingen bijvoorbeeld: 15% tin en
2% bismuth). Bij de fabricage van bladlood werden vroeger blokken lood gesmolten
en gegoten tot dunne platen in een bak met zand en glad gestreken met een plank
(zogenaamde gestreken lood); later werd hiertoe lood gewalst.

PotentitHe verontreinigingen

Bodemverontreiniging kan ontstaan zijn door de assen van de cokes, olie (bij oliege
stookte ovens), lood- en tinslakken, resten oud vormzand met hoge concentraties
metaaldeeltjes, afvalstoffen die bij het regenereren van het oude vormmateriaal
ontstaan (met metaaldeeltjes, olie en andere stoffen die aan het zand toegevoegd
waren) en smeerolien en hydraulische vloeistoffen (in beide werden vanaf 1930 tot
ongeveer 1970 PCB's verwerkt) ingeval hydraulische vormmachines gebruikt zijn.
Voor verontreinigingen ten gevolge van afwerken en solderen wordt verwezen naar de
desbetreffende paragrafen in het hoofdstuk metaalindustrie algemeen.

Lokalisering

tin
- 1816: 1 tinfabriek in Heusden
- 1819: 7 tingieterijen in Noord-Brabant (totaal 21 arbeiders), waarvan 3 gieterijen in

Eindhoven (met totaal 3 arbeiders)
- 1843: 1 tingieterij in Den Bosch (tevens loodgieterij)

food
1819: 7 loodgieterijen in Noord-Brabant (totaal 14 arbeiders), waarvan 2 in
Eindhoven

- 1843: 2 loodgieterijen in Den Bosch (waarvan een tevens tingieterij)
- 1894: N. Rouppe van der Voort (loodpletterij; Den Bosch)
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metaalgieterijen waar eventueel load of tin gegoten is
(tussen haakjes zijn de jaartallen van vermelding genoemd)

Asten
- Astensche IJzer- en Metaalgieterij N.V. (1915)

Bergen op Zoom
- Alex Ant. Nerincx N.V. (onder andere metaalgieterij; 1915)
- Zuid Nederlandsche ijzer- en metaalgieterijen en machinefabriek N.V. (1929)

Breda
- N.V. IJzer- en metaalgieterij vIh CG. Cosijn (1915)

Helmond
- Kon. Ned. Machinefabriek v/h Begemann (opgericht in 1871, onder andere

gieterij; 1915)
- H.CJ. van Dongen & Zonen's koper- en metaalgieterij (1920)

Oosterhout
- fa. J. de Bakker, IJzer- en Metaalgieterij (1915)

Princenhage
- Marijnen's IJzer- en Metaalgieterij N.V. (1915)

Tilburg
- Gebrs. Deprez (1915)
- fa. Gebrs. van der Schoot, Koninklijke IJzer en Metaalgieterij (1915)
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Capsulenfabrieken
sbi 34.62

Vervaardigen van metalen sluitingen van flessen (potten en kruiken).

Tijdsperiode

In ieder geval van 1893 tot en met 1950 te 's-Hertogenbosch.

StolTen

grondstoffen
- lood

tin
ijzer
brons
gekleurde vernissen

produkten
- metalen capsules

Processen

Er is erg wemlg bekend over de processen in capsulenfabrieken. Er moeten
waarschijnlijk verschillende soorten capsules onderscheiden worden: loden capsules
voor wijnflessen en dergelijke, champagnecapsules, capsules voor potten en kruiken
en wellicht ook kroonkurken. Er werd volgens Heijermans (1926) veel lood gebruikt
en ook grote hoeveelheden bronsstof om een metaalbronskleur op de capsules aan te
brengen.

Westerouen van Meeteren (1893) vermeldt dat metalen (lood en tin) gesmolten
werden. Ook werden stempelmachines gebruikt. Vrouwen die aan deze machines
werkten moesten per persoon 25 tot 30 duizend maal per dag dezelfde beweging
maken: het afnemen van de capsules van de stempels. Hij vermeldt verder dat lood
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het belangrijkste bestanddeel van de capsules is, en dat bovendien veel gekleurde
vernissen met schadelijke bestanddelen gebruikt werden.

PotentiiHe verontreinigingen

Lood, tin, brons, ijzer en mogelijk nog andere metalen. Brons in de vorm van
bronsstof, lood, tin en ijzer als afval.

Lokalisering

In 1893 (van Velthoven 1963) wordt genoemd F. Lewin te 's-Hertogenbosch met 82
arbeiders. In 1912 (Veiligheidswet) worden 2 fabrieken in Noord-Brabant genoemd.
In 1915 (Adressen van fabrieken in Nederland) wordt genoemd: N.V. 's-Hertogenbo
sche Capsulenfabriek v/h Falk Lewin, aan de Zuid-WiUemsvaart, met de produkten:
metalen pot- en kruikcapsules, metalen flessencapsules en metalen champagnecapsu
les.
In 1950 (Bedrijfstelling) bestaat in Noord-Brabant nog 1 fabriek met 187 arbeiders.

Literatuur

L. Heijermans, Beroepsziekten, dee! I, p. 173 en dee! 2, p. 42,43, Rotterdam 1926.
F.W. Westerouen van Meeteren, HQlJdboek der nijverheids-hygiene, dee! 2, p.51, 1893.



Koperdraaiers, koperpletters en
koperslagers, sbi 34.89

Vormen van koper door slaan (drijven of ciseleren), pletten (walsen) of draaien tot
huishoudelijke gebruiksvoorwerpen, kunst-of siervoorwerpen en dakdekkingsmateriaal.
Ontvetten, beitsen, vernissen en andere behandelingen van het produkt.

Tijdsperiode

Koperslagers (-pletters en -draaiers) vormen een zeer oude bedrijfsgroep. Aan het
eind van de vorige eeuw waren er nog vele (deeIs ambachtelijke) bedrijven
(bedrijfjes) actief, in de loop van deze eeuw is de bedrijfsgroep vrijwel geheel
verdwenen.

StotTen

grondstoffen
- koper (en waarschijnlijk ook legeringen van koper)

hulpstoffen
- ontvettingsmiddelen
- beitsvloeistoffen (zwavel -of salpeterzuur)
- slijp- en polijstmiddelen
- galvaniseerzouten, bruineerzouten
- vernissen
- pekmengsel (voor ciseleren)
- kolen (voor de vuren voor het uitgloeien)

produkten
- huishoudelijke gebruiksvoorwerpen
- verlichtingsornamenten
- kunst- of siervoorwerpen
- koperplaat (van de koperpletterijen)

afvalstoffen
- resten koper
- kolenassen
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- metaalstof van het slijpen en polijsten
. verontreinigde beitsvloeistoffen
- verontreinigde ontvettingsmiddelen
- verontreinigde galvaniseerbaden
- verontreinigde bruineerbaden.

Processen

koperslagerij
Uitgaande van een ronde plaat koper wordt door langdurig kloppen met verschillend
gevormde hamers een voorwerp -bijvoorbeeld een vaas of een bord- gevormd, waarbij
het voorwerp ondersteund wordt door een metalen staaf, de zogenaamde staak. Door
het langdurige slaan treden spanningen in het koper op waardoor het bros wordt. Om
dit te verhelpen moet het koper gedurende het slaan herhaaldelijk verhit worden, het
zogenaamde uitgloeien, waardoor de spanningen opgeheven worden.

verontreinigde
baden

slijpafval

verontreinigde
ontvettings
middelen en
zuren

Itoperresten

Koper

1

produkten

vorme_n__1~
1

vernis

bruineer-
zouten ~

slijp-
pollJst- ~
middelen

ontvet
tingsmid-
delen. ~
zuren

De bewerking om ge
bruiksvoorwerpen te
vervaardigen wordt ook
weI drijven genoemd.
Een meer verfijnde
vorm hiervan is het
ciseleren. Hierbij wor
den allerlei versieringen
in relief op het koperen
voorwerp aangebracht
met behulp van kleine
beiteltjes. De kopersla
ger zet hiertoe het bord
vast in een mengsel van
pek en steenslijpsel (of
rode aarde) of vult de
vaas ermee zodat de
oppervlakken bewerkt

Afbeelding 33: Prodllktie van koperen voorwerpen kunnen worden zonder

dat het koper indeukt.
Rond 1900 werd veel van het 'huishoud-koper' al grotendeels machinaal vervaardigd
door forceren. Dit vindt plaats op een draaibank: een houten of metalen model wordt
samen met een ertegen aan gedrukte koperen plaat op de draaibank geklemd en snel
rondgedraaid. Met behulp van een stuk hout of staal wordt de plaat om de vorm
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heen gedrukt (geforceerd). Het voorwerp moet tijdens de bewerking herhaaldelijk
uitgegloeid worden.

Geheel machinale produktie van koperen voorwerpen vindt plaats door persen en
stampen. Hierbij wordt een koperen plaat onder hoge druk tussen twee stalen
modellen tot een voorwerp geperst.

koperdraaierij
Hierbij wordt een werkstuk op een draaibank geklemd en snel rondgedraaid. Met
stalen beitels wordt nu metaal weggenomen ('afgedraaid') tot de gewenste vorm
bereikt is.

koperpletterij
In een koperpletterij wordt koper met behulp van walsen tot dunne platen geplet.
Deze platen werden bijvoorbeeld voor dakbedekking of dakgoten gebruikt, maar ook
voor verdere bewerking door drijven. Koperpletterijen kwamen veel rninder voor
dan -slagerijen en -draaierijen.

Behalve de hierboven beschreven processen werd in een koperslagerij ook weI koper
gegoten. De geproduceerde voorwerpen werden vaak nog verder bewerkt. Allereerst
door slijpen en polijsten zodat oneffenheden weggenomen werden. VeIVolgens werden
er ook behandelingen uitgevoerd om het koper bijvoorbeeld ouder te laten lijken
(patineren of bruineren), of met een ander metaal te bedekken (galvaniseren, zie het
betreffende hoofdstuk). Alvorens deze behandelingen uitgevoerd konden worden
moest het koper ontvet worden en gebeitst met zuren.

Als voorbeeld wordt het veel toegepaste bruineren besproken. Het bruineren heeft
tot doel het koper een bruine kleur te geven. Daartoe dompelt men het ontvette en
gebeitste voorwerp in een oplossing van zwavellever (een mengsel van natrium- en/of
kaliumpolysulfiden) waardoor het koper zwart wordt (ook andere zouten zoals
kopernitraat, -acetaat of -sulfaat werden gebruikt). VeIVolgens wordt het koper
geschuurd met water en fijn zand tot de gewenste bruintint verkregen is. Na het
behandelen van de voorwerpen werden zij, ter bescherming tegen verwering vaak nog
gevernist.

Potentiele verontreinigingen

Resten koper en andere metalen (stof van het slijpen), verontreinigde beitsbaden,
bruineerbaden, ontvettingsmiddelen (en galvaniseerbaden), kolenassen.
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Lokalisering

In 1819 (Brugmans 1956) waren er 65 koperslagerijen in Noord-Brabant. In 1893 (van
Velthoven 1963) worden genoemd:
- G.F. van Gerve, koper- en metaaldraaierij, Den Bosch (28 arbeiders)
- G. van Laarhoven, koperslagerij, Heusden (3 arbeiders)
- Broeckx-Smulders, koperslagerij, Tilburg (12 arbeiders).

In 1915 (Adressen van fabrieken in Nederland) waren er in Noord-Brabant 82
koperslagerijen, -pletterijen en -draaierijen aanwezig. Zij worden in het overzicht met
naam en adres vermeld.
In 1950 (Bedrijfstelling) is de bedrijfsgroep niet meer apart onderscheiden.

Literatuur

Karakterschets JA. Pool jr., in: De Ho/landsclJe Revue VI (1901), p. 173-189.
J.R. van der Lans, De Koninklijke metaalwarenfabriek van J.N. Daalderop en Zonen te Tiel, in:
Katho/ieke I/lustratie 41 (1907), p. 394-402.
W.H. Gispen, Het sierelld metaa/ ill de bouwkullst, Rotterdam 1925.



Oppervlaktebehandelingsbedrijven
sbi 34.93

De galvano-techniek behoort samen met een aantal andere technieken tot het
'aanbrengen van metaallagen'. Deze technieken hebben tot doel een metalen
voorwerp te verfraaien of tegen corrosie te beschermen. Er zijn nog een aantal
processen te onderscheiden die een zelfde doel nastreven, namelijk: het aanbrengen
van conversielagen, het aanbrengen van organische deklagen, het emailleren, en
thermische behandelingen met of zonder verandering van het metaaloppervlak. AI
deze technieken tezamen behoren tot de activiteiten die uitgevoerd kunnen worden in
oppervlaktebehandelingsbedrijven (sbi 34.93). Heel in het kort worden hieronder de
verwante processen besproken, waarna uitgebreider op het aanbrengen van
metaallagen zal worden ingegaan. Het hoofdstuk beperkt zich vervolgens tot de
galvanotechniek.

Tijdsperiode

De galvanotechniek bestaat al vanaf het begin van de vorige eeuw. Vanaf circa 1900
is de techniek in een stroomversneling geraakt door het beschikbaar komen van
stroombronnen zoals gelijkstroomdynamo's.

StotTen

De gebruikte stoffen zijn uitgesplitst naar de verschillende procesonderdelen.

- ontvetten: alkalische oplossingen, detergenten, organische oplosmiddelen
- beitsen: zuren (logen)
- activeren: zuren
- vernikkelen: nikkelsulfaat, nikkelchloride, boorzuur (H3B03), nikkelsulfamaat
- verchromen: chroomzuur (er03), zwavelzuur
- verzinken: zinkchloride, ammoniumchloride, kaliumchloride, zoutzuur, zinksulfaat,

zwavelzuur, zinkfluoboraat (Zn(BF4)0, fluoboorzuur (HBF4), boorzuur, zinkoxyde,
zinkcyanide, natriumhydroxyde, natriumcyanide, gluconaat, gesulfateerde cresolen,
kwikzouten, molybdeenzuur (Mo03)

- cadmeren: cadmiumoxyde, cadmiumcyanide, natriumcyanide, cadmiumfluoboraat
(Cd(BF4)2)' natriumfluoboraat (NaBF4), boorzuur
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- verkoperen: kopercyanide, natriumcyanide, natriumcarbonaat, kopersulfaat,
zwavelzuur, koperfluoboraat (Cu(BF4)~' fluoboorzuur (HBF4), boorzuur

- verzilveren: natriumzilvercyanide (NaAg(CN)2)' natriumcyanide
- vergulden: natriumgoudcyanide (NaAu(CN)~, natriumcyanide
- vertinnen: tinsulfaat, zwavelzuur, cresol, natriumstannaat (Na2Sn03), natrium-

hydroxyde, natriumacetaat (NaCJIP2)' tinfluoboraat (Sn(BF4)4), fluoboorzuur,
boorzuur, tinchloride, glucose

- verloden: loodfluoboraat (Pb(BF4)~' fluoboorzuur, boorzuur
- passiveren: fosfaten, natriumbichromaat (Na2Cr20 7)

Processen

conversielagen
Conversielagen zijn anorganische deklagen bestaande uit verbindingen van het metaal
met een anorganische stof. De meest gebruikte conversielagen zijn fosfaatlagen (op
staal), chromaatlagen en anodisch gevormde lagen op aluminium. Veel gebruikte
chemicalien zijn (naast zuren en basen) fosfaten, nitraten, fluoriden, sulfiden en
chroom.

organische deklagen
Organische deklagen zijn in te delen in: lak- en verflagen, poedercoatings, bitumenla
gen, kunststof- en rubberbekledingen en tijdelijke beschermlagen ter conservering.
Voor een deel zijn de technieken en gebruikte stoffen pas in de laatste decennia
ontwikkeld, het gebruik van menie, teer en conserveervet is echter aloud.

emailleren
Emailleren is het aanbrengen van glasachtige deklagen op metalen voorwerpen. Het
email bestaat onder andere uit silikaten, fluorhoudende verbindingen en pigmenten.
Zie voor een nadere beschrijving het hoofdstuk over de geemailleerde ijzerwarenfa
brieken (sbi 34.93).

thermische behandelingen
Een laatste groep van verwante processen zijn de thermische behandelingen. Hierbij
kan de samenstelling van het metaaloppervlak gelijk blijven (harden, zachtgloeien) of
veranderen (ontkolen, carboneren, nitreren, siliceren, etcetera).

aanbrengen van metaallagen
Er bestaan verschillende technieken om metaallagen op een ander metaal aan te
brengen. Te onderscheiden zijn: thermische metaallagen, galvanische -, chemisch
aangebrachte -, opgespoten -, diffusie-, opgedampte ., plateer- en peen-platinglagen.
Vit het oogpunt van bodemverontreiniging is de galvanotechniek het belangrijkst, en
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wordt daarom in dit hoofdstuk uitgebreid behandeld, allereerst zullen echter de
overige technieken hieronder kort besproken worden.

Thermische metaallagen worden verkregen door het te bedekken voorwerp in een
bad van gesmolten metaal onder te dompelen. De voorbehandelingen zijn gelijk aan
die voor het galvaniseren (mechanisch reinigen, chemisch reinigen, beitsen, zie
hierna). De belangrijkste toepassingen zijn het thermisch verzinken en het thermisch
vertinnen; beide technieken worden al lange tijd toegepast.

Bij het verzinken is een droog en een nat proces te onderscheiden. Bij het droge
proces worden de voorwerpen na het beitsen gedompeld in een oplossing van
zinkchloride en ammoniumchloride (fungeren als vloeimiddel). Vervolgens wordt
gedroogd en dan verzinkt door onderdompeling in vloeibaar zink. Bij het nat
verzinken worden de werkstukken na het beitsen via een op een gedeelte van het
zinkbad drijvende chloridelaag in het vloeibare zink gedompeld.

Thermisch vertinnen wordt veel toegepast voor de fabricage van blik voor de
conservenindustrie. Een oude methode van vertinnen is het verwarmen van het
voorwerp (gereinigd en gebeitst), en hierop vervolgens gesmolten tin gieten en dat uit
te wrijven. Rond 1920 werd blik (of beter vertind ijzerblik) als voIgt vervaardigd (zgn
Engelsche Methode).

De gewalste, gereinigde en gebeitste bladen ijzer worden in een eerste ketel met
talk of palmvet van 100°C gedompeld tot al het aanhangende water verdampt is.
Vervolgens worden de bladen overgebracht naar een tweede ketel met gesmolten tin,
waarop ter verhindering van oxydatie een dikke laag talk of palmvet drijft. Na 10
minuten gaan de bladen in een derde ketel met zuiverder tin, eveneens met vet
bedekt, waaruit zij na 10 minuten genomen worden en met een borstel met vet aan
beide zijden gewreven worden om het tin gelijkmatig te verdelen. Na een vierde ketel
met tin worden de bladen in een ketel met palmvet van circa 200°C gebracht en
overtollig tin door walsen in de ketel verwijderd kan worden.

Chemisch aangebrachte metaallagen worden verkregen wanneer een metaal in een
oplossing van een edeler metaal gebracht wordt. Door verdringing zal een neerslag
van het edeler metaal op het voorwerp ontstaan. Op deze wijze kan slechts een dunne
laag verkregen worden, welke hoofdzakelijk ter verfraaiing, of als voorbereiding voor
andere bewerkingen dient. Enkele veel toegepaste processen zijn verkoperen (in
draadtrekkerijen als smering), vernikkelen (als voorbehandeling voor emailleren op
staal) en vroeger ook verzilveren. De processen worden vaak in verhitte (kokende)
baden uitgevoerd.

Opgespoten metaallagen werden vroeger aangebracht door gesmolten metaal uit een
voorraadvat met behulp van perslucht te verstuiven op het te bedekken voorwerp.
Tegenwoordig gebruikt men metaaldraad of -poeder dat in een spuitpistool wordt
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verhit tot sroelttemperatuur en vervolgens wordt verstoven. Ben van de bekendste
metaalspuitprocessen is het schooperen, genoemd naar de uitvinder Schoop. Het
wordt veel toegepast voor het aanbrengen van zinklagen.

Diffusielagen worden aangebracht door de voorwerpen in kisten met een poeder van
het aan te brengen metaal te verhitten, waardoor het poeder in het metaal van het
voorwerp diffundeert. De bekendste processen zijn het Sherardiseren (zink op staal),
chromeren (chroom op staal) en aluminiseren (aluminium op staal of gietijzer).

Opgedampte metaallagen zijn tamelijk nieuw. Onder vacuiim wordt het op te brengen
metaal in dampvorm aangebracht. Het opdampen wordt vooral in de elektrotechni
sche industrie toegepast.

Plateren is het opwalsen van een dunne metaallaag op een ander grondmetaal. Het
wordt met name gebruikt om edelere metalen op onedelere aan te brengen. Van
oudsher wordt het vergulden (double) en het verzilveren met bladgoud respectievelijk
bladzilver toegepast. Tegenwoordig wordt ook koper of nikkel op staal gewalst, of
zuiver aluminium op aluminiumlegeringen.

Peen-plating is een methode voor het bedekken van een metalen ondergrond met een
dun laagje van een ander metaal dat in een roterende trommel in poedervorm
opgebracht wordt. Het wordt het meest toegepast op kleine massa-artikelen.

galvanotechniek
De ontwikkeling van de galvanische techniek is begonnen na het beschikbaar komen
van galvanische elementen. Het oudste galvanische element is dat van Volta (1800);
dit was de eerste praktisch bruikbare bron voor een relatief grote, constante en
regelbare elektrische stroom. In 1836 werd het element van Daniell ontwikkeld dat in
de 1ge eeuw veel als stroombron is gebruikt. In 1859 werd door Plante de eerste, goed
werkende accumulator geconstrueerd, namelijk de thans ook nog uitgebreid
toepassing vindende loodaccu. In 1868 werd het element van Leclanche geconstru
eerd; het is de ook thans nog op grote schaal gebruikte 'batterij'. Ben van de oudste
galvanotechnische processen is het verzilveren. De grote vlucht van de galvanotech
niek is begonnen met het beschikbaar komen van andere gelijkstroombronnen zoals
gelijkstroomdynamo's en gelijkrichters.

Bij de galvanotechniek maakt men gebruik van een bad waarin ionen aanwezig zijn
die voor stroomgeleiding zorgen. De meestal metalen kathode en anode zorgen voor
respectievelijk toe- en afvoer van de elektronen. Bij de overgang van kathode naar
badvloeistof en van badvloeistof naar anode spelen zich elektrochemische ver
schijnselen af. Voor de galvanotechniek is de belangrijkste kathodereactie het
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afscheiden van metaal en de belangrijkste anodereactie het oplossen van metaal: het
galvanische bad functioneert als transportmiddel.

De kathode is meestal het te behandelen voorwerp, dat van een galvanische
metaallaag moet worden voorzien, en dat verbonden is met de minpool van de
gelijkstroombron, zodat de positief geladen ionen zich naar de kathode toe bewegen
en aan het kathode oppervlak ontladen worden, waardoor het metaalneerslag
ontstaat.

De anode bestaat meestal uit het metaal dat moet worden neergeslagen, in de
vorm van platen, stukken of korrels in titaankorven. Hiervan moet bij voorkeur
evenveel van in oplossing gaan als aan de kathode wordt neergeslagen, zodat de
samenstelling van de badvloeistof gelijk blijft. De badvloeistof of elektroliet bestaat
meestal uit een oplossing van metaalzouten en andere chemicalien die in oplossing in
ionen gesplitst zijn. Daarnaast bevat het bad allerlei andere toevoegingen zoals
glansmiddelen. Ook worden wei gesmolten zouten als badvloeistof gebruikt,
voornamelijk voor het afscheiden van metalen met een hoog smeltpunt zoals
wolfraam.

Yoor de afscheiding van sommige metalen, zoals aluminium, kan geen bad op
waterbasis gebruikt worden, en worden organische oplosmiddelen gebruikt. Yoor het
verkrijgen van een goed hechtend metaalneerslag is het noodzakelijk dat het
oppervlak van het voorwerp zorgvuldig wordt voorbehandeld. Deze voorbehan
delingen worden hieronder besproken. Yerwant aan de galvanotechniek is de
galvanoplastiek. De galvanoplastiek is echter geen oppervlaktebehandeling, maar een
methode voor het vervaardigen van voorwerpen (onder andere drukvormen in de
grafische industrie, grammofoonplaatmatrijzen en dergelijke) door middel van het
elektrolytisch neerslaan van metalen op een niet geleidende mal. De techniek wordt
hier verder buiten beschouwing gelaten (zie voor een bespreking het hoofdstuk over
de grafische industrie (sbi 27.1).

voorbehandelingen voor het galvaniseren
Een eerste voorbehandeling van te galvaniseren voorwerpen kan mechanisch reinigen
zijn. De verschillende technieken hiervoor zijn: bikken, staalborstelen, schuren,
slijpen, pol ijsten, borstelen of stralen. Door deze bewerkingen worden oneffenheden
van het voorwerp alsmede vuH en oxydelagen (gedeeltelijk) verwijderd.

Yervolgens moet het voorwerp chemisch gereinigd worden. De belangrijkste
chemische reiniging is het ontvetten; om een goede galvanisering mogelijk te maken
moet het voorwerp geheel ontvet zijn. Hiervoor wordt voornamelijk alkalisch reinigen
toegepast. De reinigingsvloeistof bestaat uit een waterige oplossing van hydroxyden,
silikaten, fosfaten en soda. Tegenwoordig worden ook wei detergenten, complexvor
mers en inhibitoren (deze beschermen het metaaloppervlak) toegevoegd. De
alkalische vloeistof wordt vaak verwarmd en verwijdert vet en alle andere, niet
hechtende verontreinigingen. Na het ontvetten wordt het voorwerp gespoeld.
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Behalve de alkalische relmgmg is ook die met detergenten en vooral die met
organische oplosmiddelen van belang. Vee1 gebruikte oplosmiddelen zijn: wasbenzine,
terpentine, petroleum, benzeen, tolueen, xyleen, aceton, ether en gechloreerde
oplosmiddelen als methyleenchloride, trichlooretheen (tri), perchlooretheen (per),
1.1.1.-trichlooretheen, en enkele gefluoreerde koolwaterstoffen. Reinigen met
organische oplosmiddelen wordt vaak als voorreiniging toegepast, en ook voor
verfijnde werkstukken. Een andere reiniging is de emulsiereiniging: een emulsie van
water in een organisch oplosmiddel, waaraan aIle toevoegingen die bij het alkalisch
reinigen genoemd zijn, toegevoegd kunnen worden.
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Een volgende bewerking
is het beitsen. Corrosie
produkten, wals- en
gloeihuid, en ongewens
te metaaIlagen worden
door beitsen verwijderd.
In tegenstelling tot het
reinigen wordt bij beit
sen het metaaloppervlak
aangetast. Als beitsmid
del wordt meestal een
zuur gebruikt. Afhanke
lijk van het soort metaal
worden onder andere de
volgende zuren veel
gebruikt: zwavelzuur,
zoutzuur, fosforzuur,
salpeterzuur, chroom
zuur en waterstofflu
oride. Indien alleen
oxydelagen en corrosie
produkten verwijderd
moeten worden, kunnen
zogenaamde beitsrem
mers (inhibitoren) toe
gevoegd worden, die de
aantasting van het me
taal beperken. Metalen

als zink en aluminium kunnen ook met logen gebeitst worden.
Na het beitsen moet goed gespoeld worden om aile agressicve ZLJurrestcn tc

verwijderen. Hierna kan gcactiveerd worden. Activercn is een korte indompcling in
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verdund zuur, voordat de galvanische laag aangebracht wordt. Doel is aile oxydefilms
te verwijderen en het metaal licht te etsen zodat een goede hechting van de op te
brengen lagen wordt verkregen.

Tenslotte wordt voor het galvaniseren vaak nog een zogenaamde 'strike'
aangebracht. Dit is een zeer dunne galvanische laag die zorgt voor een goede
afzetting en hechting van de volgende, 'echte' galvanische lagen.

galvanische processen
De meest toegepaste galvanische bewerkingen zijn vernikkelen, verchromen,
verzinken, cadmeren, verkoperen, verzilveren, vergulden, vertinnen, veraluminiseren
en verloden. Hieronder zullen deze processen afzonderlijk besproken worden.

vemikkelen
Nikkellagen worden aangebracht als basis voor chroomlagen, ter verfraaiing, en als
slijtvaste laag. Vernikkelen wordt ook op grote schaal toegepast in emailleerfabrieken;
voor het aanbrengen van het email wordt eerst een nikkellaag aangebracht. Voor het
vernikkelen kunnen een aantal verschillende baden gebruikt worden. De sulfaatbaden
bevatten onder andere nikkelsulfaat (circa 250 gil), nikkelchloride (circa 45 gil) en
boorzuur (circa 40 gil). De sulfamaatbaden bevatten onder andere nikkelsulfamaat
(circa 400 gil), nikkelchloride (circa 4 gil) en boorzuur (circa 35 gil). De chloride
baden bevatten onder andere nikkelchloride (circa 200 gil), nikkelsulfaat (circa 100
gil) en boorzuur (circa 40 gil). De gebruikte anodes zijn van nikkel van een hoge
zuiverheid.

verchromen
Verchromen dateert van circa 1935. De badvloeistof bestaat uit een oplossing van
chroomzuur (zes-waardig chroom) en zwavelzuur in een verhouding van circa 100:1.
Chroomlagen worden ter verfraaiing en bescherming tegen corrosie aangebracht op
een nikkellaag, of ingeval van koper direct op het gepolijste metaal. Op beperkte
schaal wordt ook wei drie-waardig chroom gebruikt; baden met drie-waardig chroom
hebben echter een laag rendement. Hardchroomlagen worden direct op staal
aangebracht in veel grotere dikten dan sierchroomlagen, een duidelijk verschil in
hardheid is er veelal niet. Als anode wordt onoplosbaar antimoonlood gebruikt; het
bad moet dus regelmatig met chroomzuur aangevuld worden.

verzinken
De methoden voor galvanisch verzinken kunnen naar de badsamenstelling in twee
groepen verdeeld worden, te weten zure baden en alkalische baden. De meest
gebruikte zure baden zijn: zure glanszinkbaden, sulfaatzinkbaden, en fluobo
raatzinkbaden. Zure glanszinkbaden bevatten zinkchloride, ammoniumchloride (tegen
woordig vaak kaliumchloride) en zoutzuur. Sulfaatzinkbaden bevatten onder andere
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zinksulfaat (tot circa 360 gil) en zwavelzuur, deze baden worden uitsluitend in grote
continue installaties gebruikt. Fluoboraatzinkbaden bevatten onder andere zinkflu
oboraat (Zn(BF4)2 circa 180 gil), fluoboorzuur (HBF4) en boorzuur; het toepassings
gebied is beperkt. Aan de zure baden worden vaak organische toepassingen als
gelatine, dextrine, gesulfateerde cresolen, alcoholen en glycerine toegevoegd ter
verbetering van de eigenschappen.

Tot de alkalische baden behoren: hoogcyanidische zinkbaden, laagcyanidische
zinkbaden en cyanidevrije alkalische zinkbaden. Hoogcyanidische zinkbaden bevatten
de complexen natriumzinkcyanide (Na2Zn(CN)4) en natriumzinkaat (Na~nO~. Het
bad wordt samengesteld uit zinkoxyde (circa 45 gil) of zinkcyanide (circa 65 gil),
natriumhydroxyde (circa 60 gil) en natriumcyanide (circa 50 gil).

Het cyanide-complex geeft een sterke polarisatie en daardoor een goed spreidend
vermogen aan het bad (om deze eigenschappen worden ook in andere galvanische
baden vaak cyanide-complexen gebruikt), bovendien vereisen cyanidische zinkbaden
weinig voorbehandelingen. Hierdoor zijn cyanidische baden in het verleden veel
toegepast. Na een tijd van afnemend gebruik onder druk van milieueisen, worden ze
tegenwoordig weer in toenemende mate gebruikt, waarbij het cyanide met
hypochloriet onschadelijk gemaakt dient te worden.

Laagcyanidische zinkbaden onderscheiden zich door een lagere cyanide
concentratie. De technische eigenschappen van laagcyanidische baden zijn beduidend
slechter; terwijl het afvalwaterprobleem (wat het cyanide betreft) weI iets vermindert
maar niet opgelost wordt. Daarom worden deze baden nog maar weinig gebruikt. In
cyanidevrije alkalische zinkbaden gebruikt men een andere compleksvormer, meestal
van organische aard, zoals gluconaat. Een oudere methode van galvanisch verzinken
gaat uit van een cyanidebad met kleine concentraties kwikzouten. Dit type bad geeft
een heldere neerslag.

De anode in zinkbaden is meestal van puur zink, soms is aluminium of kwik als
legering toegevoegd ter regulering van het oplossen van de anode. Ter verhoging van
de glans van de neerslaglaag worden aan de baden glansmiddelen toegevoegd. De
belangrijkste hiervan is molybdeen dat in de vorm van molybdeenzuur Mo03

toegevoegd wordt. Zinklagen corroderen in een vochtige atmosfeer relatief
gemakkelijk tot witte, basische zinkzouten. Om dit te voorkomen worden verzinkte
voorwerpen vaak nog 'gepassiveerd'. Passiveren is het aanbrengen van een chromaat
conversielaag. De chromaatlaag kan opgebracht worden door de voorwerpen te
dompelen in een zure oplossing van natriumbichromaat.

cadmeren
De meest toegepaste baden zijn de cyanidische cadmiumbaden. Deze bevatten
cadmiumoxyde of cadmiumcyanide (circa 30 gil) en natriumcyanide (circa 100 gil).
Ook worden fluoboraatcadmiumbaden gebruikt met cadmiumfluoboraat (circa 210
gil), natriumfluoboraat (circa 25 gil), boorzuur (circa 25 gil) en natrium-beta-
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naftenaat (circa 1 gil). Evenals zinklagen worden cadmiumlagen vaak gepassiveerd.
Om de eigenschappen van de cadmiumlaag te verbeteren worden ook weI nitraten of
titaan aan het bad toegevoegd. De anoden die gebruikt worden bij het cadmeren zijn
van zuiver cadmium.

verkoperen
Galvanische koperlagen worden veel toegepast als onderlaag voor nikkellagen.
Minder vaak wordt koper als deklaag opgebracht. De onderlaag (strike) wordt
aangebracht in een cyanidisch bad met kopercyanide (circa 30 gil), natriumcyanide
(circa 35 gil), en natriumcarbonaat (circa 30 gil). Deklagen worden aangebracht in
een zwavelzuurbad met kopersulfaat (circa 210 gil) en zwavelzuur (circa 50 gil). Ook
fluoboraatbaden met koperfluoboraat (circa 450 gil), fluoboorzuur (circa 30 gil) en
boorzuur (circa 30 gil) worden gebruikt voor het verkoperen. Behalve koperlagen
worden ook messinglagen (koper-zink) op grote schaal galvanisch aangebracht (in
cyanidische baden). Ook brons (koper-tin) wordt galvanisch aangebracht.

verzilveren
Zilverlagen op koper en messing worden veelvuldig toegepast in de elektrotechnische
industrie . Zilver aangebracht op messing en nikkelmessing (nieuwzilver of alpaca)
vindt uitgebreid toepassing voor de vervaardiging van bestek, tafelserviezen en
siervoorwerpen. Behalve zilver worden ook hardzilverlagen (zilver gelegeerd met
antimoon) veel toegepast. Zilverlagen worden meestal in cyanidische baden
aangebracht (oplossingen van natriumzilvercyanide en natriumcyanide).

vergulden
Goud wordt (vaak op een onderlaag van zilver, nikkel of koper) gebruikt voor
siervoorwerpen. Tegenwoordig wordt het ook veelvuldig in de elektrotechnische
industrie toegepast. Behalve zuivere goudlagen zijn diverse goudlegeringen in gebruik
in de sierradenindustrie voor het verkrijgen van bepaalde kleuren en in de techniek
voor een grotere hardheid en slijtvastheid. Goudlagen worden meestal in cyanidische
baden aangebracht (natriumgoudcyanide).

vertinnen
Het galvanisch vertinnen wordt op grote schaal toegepast bij de vervaardiging van blik
voor de verpakking van levensmiddelen (voor deze toepassing heeft het galvanisch
vertinnen het thermisch vertinnen vrijwel geheel vervangen; vanaf circa 1945 wordt
staalplaat bestemd voor blikfabricage op grote roHen in grote continue installaties
vertind) en voor het verkrijgen van een laag met goede soldeereigenschappen. Er
bestaan een aantal verschillende tinbaden. De zure baden (met onder andere tinsul
faat circa 70 gil, zwavelzuur circa 75 gil, cresol circa 40 gil, en andere toevoegingen
voor het verkrijgen van een goede laag zoals gelatine en beta-naftol) dienen voor de
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blikfabricage en de alkalische (met onder andere natriumstannaat Na2Sn03 circa 90
gil, natriumhydroxyde circa 10 gil en natriumacetaat circa 20 gil) voor geprofileerd
werk.

Daarnaast gebruikt men ook fluoboraatbaden (met onder andere tinfluoboraat
circa 60 gil, fluoboorzuur circa 100 gil en boorzuur circa 20 gil) en soms
stannietbaden. Deze laatste baden worden in een oud procede gebruikt, waarvoor
men tinchloride (circa 30 gil) en natriumhydroxyde (circa 75 gil) samen met glucose
(circa 60 gil) oplost. In de oplossing ontstaat natriumstanniet (Na~n02)' De oplossing
is onstabiel doordat het stanniet neigt te oxyderen tot stannaat waarbij tin in donkere
sponsachtige lagen wordt afgezet. Hierdoor is het stannietbad vrijwel geheel
vervangen door het stannaat- en sulfaatbad. Na het vertinnen kan de tinlaag gepassi
veerd worden met fosfaten of chromaten. Brons (koper-tin) wordt eveneens galvanisch
aangebracht. De hiervoor gebruikte baden bevatten natriumstannaat, kopercyanide
(CuCN), natriumcyanide en natriumhydroxyde.

veraluminiseren
Het aanbrengen van aluminiumlagen op staal wordt in toenemende mate toegepast.
Tengevolge van de grote reactiviteit van aluminium kan het metaal aIleen galvanisch
afgescheiden worden uit niet-waterige vloeistoffen. Als elektroliet moeten daarom
watervrije organische vloeistoffen of gesmolten zouten gebruikt worden. Het
galvanisch procede wordt niet veel toegepast; de meeste aluminiumlagen worden door
opspuiten aangebracht.

verloden
Galvanische loodlagen dienen als corrosiewerende laag en voor het verkrijgen van
glijdende en smerende eigenschappen. Een belangrijke toepassing is het verloden van
stalen accu-onderdelen die bestand moeten zijn tegen zwavelzuur. Galvanisch
verloden vindt bijna altijd plaats in een fluoboraatbad. Dit bad bevat loodfluoboraat
(circa 200 gil), fluoboorzuur (circa 25 gil) en boorzuur (circa 25 gil).

Potentiele verontreinigingen

In de galvano-industrie wordt een grote verscheidenheid aan chemicalien gebruikt,
waaronder zeer toxische zoals zware metalen en cyaniden. Bij aIle procesonderdelen
kunnen potentieel verontreinigende stoffen vrij komen. Hieronder worden per proces
onderdeel de bronnen van potentiele bodemverontreiniging besproken. Een algemene
bron vormt de opslag van chemicalien. Door lekkages en morsen bij overslag kunnen
zij op of in de bodem terecht komen. Ook door het dumpen van restpartijen van
chemicalien op het bedrijfsterrein kan aanzienlijke bodemverontreiniging ontstaan
zijn.



Opperv/aktebehandelingsbedrijven 307

mechanisch reinigen
Bij bikken, borstelen, schuren en stralen komen eventueel oude verflagen vrij, die
giftige bestanddelen kunnen bevatten. Ook komt veel stof met metaaloxyden en
metaaldeeltjes vrij.

ontvetten
Bij het ontvetten ontstaan met vetten, vuit en metaal(oxyden) verontreinigde
loogvloeistoffen, detergentvloeistoffen en verontreinigde oplosmiddelen. Door morsen
tijdens de produktie en door lozing op het oppervlaktewater, al dan niet via
zinkputten of vloeivelden kan bodemverontreiniging ontstaan zijn.

beitsen
Bij het beitsen ontstaan sterk met metalen verontreinigde zuurbaden. Door morsen
tijdens de produktie en door lozing op het oppervlaktewater, al dan niet via
zinkputten of vloeivelden kan aanzienlijke bodemverontreiniging ontstaan zijn.
Tegenwoordig worden aan het afvalwater alvorens dit op het riool geloosd mag
worden door de Wet Verontreiniging Oppervlaktewater bepaalde eisen gesteld. Door
het toevoegen van chemicalien neutraliseert men de baden en laat de metalen
neerslaan. Hierdoor ontstaan grote hoeveelheden slib die verantwoord verwerkt
dienen te worden, maar wellicht in het verleden op het bedrijfsterrein gedumpt zijn.

activeren
Hierbij ontstaan met metalen verontreinigde zuurbaden die te vergelijken zijn met de
beitsbaden (zie daar).

galvaniseren (inclusief het aanbrengen van een strike)
Belangrijkste potentiele bron van bodemverontreiniging vormen de afgewerkte
galvanische baden. De baden worden weliswaar steeds op peil gehouden door
metaalzouten toe te voegen, maar raken uiteindelijk toch vervuild doordat steeds wat
metaal van het te galvaniseren voorwerp er in oplost. Door lozing op het oppervlak
tewater, al dan niet via zinkputten of vloeivelden kan zeer ernstige bodemverontreini
ging ontstaan zijn. Ook tijdens het produktieproces kunnen door overlopen van de
baden of uitdruipen van de werkstukken aanzienlijke hoeveelheden vloeistof in de
bodem terecht komen.

spoelen

Bij het spoelen ontstaan grote hoeveelheden relatief licht verontreinigd afvalwater.
Hiervoor gelden dezelfde opmerkingen a]s hierboven.
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passiveren
Bij bet passiveren worden onder andere oplossingen van natriumbichromaat en van
fosfaten gebruikt. Voor de afgewerkte vloeistoffen gelden dezelfde opmerkingen als
hierboven.

Lokalisering

Het overzicht van galvanobedrijven in Noord~Brabant is waarschijnlijk verre van
volledig. Onder andere door de vaak kleine omvang van de bedrijven zijn ze vaak
niet in adreslijsten en dergelijke overzichten opgenomen.

In 1893 (Van Velthoven 1963) was in Bergen op Zoom de vernikkelfabriek Geers en
Zonen actief, met 18 arbeiders.
In 1912 (Veiligheidswet 1912) waren er in Noord-Brabant 5 fabrieken (door
mechanische kracht gedreven of met 10 of meer arbeiders) met totaal 11 arbeiders,
behorend tot de categorie 'slijperijen, vernikkelarijen, verzinkerijen en lakkerijen'.
Deze bedrijven waren gevestigd in Breda, Oudenbosch, Tilburg en Udenhout.
In 1950 (Bedrijfstelling 1950) waren er in Noord-Brabant 25 'galvaniseer-, moffel- en
poUjstinrichtingen', met totaal 296 arbeiders.
Onderstaand worden de 'galvanotechnische inrichtingen' die in 1953 in Noord-Brabant
aanwezig waren per plaats opgesomd (adresboek Nederlandsche fabrikanten, De
Nederlandse Industrie 1953)

Beek en Donk
- NV van Thiels draadindustrie

Bergen op Zoom
- NV Asselberg's ijzerindustrie en handelsmaatschappij
~ CV Metaalwarenfabriek Resa

Breda
- Verkoper-, vernikkel- en verchroombedrijven Chromet
- P. Emmelot
- NV ijzergieterijen en emailleerfabrieken De Etna

Eindhoven
~ A. van Boekel
- Joh. Giebels
~ NV Metaalwarenfabriek Hagou
- Trio (chroom~, nikkel~ en cadmiumwerk)

Geertruidenberg
- NV metaalindustrie Galvanitas
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Geldrop
- Fa. Cox & Meesters

Tilburg
- Fa. F. van Dun-Bierens & Zn
- Eerste Tilburgsche lak-, nikkel- en verchroominrichting

Verder is bekend dat in Eindhoven (Strijp) Philips een galvanische afdeling heeft
(gehad) vanaf circa 1925.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de leden van de 'Vereniging voor
Oppervlaktetechnieken van Metalen' in Noord-Brabant in 1971 (T. van der Klis,
Vademecum Oppervlaktetechnieken Metalen, 3e uitgave 1971) (het staat niet vast dat
aile genoemde bedrijven galvano-bedrijven zijn, er kunnen ook thennische- en andere
oppervlaktebehandelingsbedrijven bij zijn).

Asten
- Staalstraal- en coatingbedr. Joh. van Goch C.V.

Bergen op Zoom
- Houseman & Dirkzwager

Bladel
- N.V. Hendor pompen

Breda
- Bendix N.V. VacuUm Division
- H.L. Barentz Kunststoffen N.V.
- Metco Nederland N.V.
- Unichem N.V.

Budel
- N.V. Kempensche Zinkmaatschappij
- N.V. Metadu

Cuyk
- N.V. Slijpsteen Industrie

Den Bosch
- Colasit-Holland N.V.
- Merco Metal Finishing
- N.V. Dr. Lammers en Dr. Indemans N.V.
- Oxy Metal Finishing Benelux N.V.
- Surpro N.V.

Deurne
- Industrial Impregnations (Nederland) N.V.
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Eindhoven
- Galvanisch bedrijf Trio
- Inter Continental

Etten Leur
- Grafimex-Europe N.V.

Helmond
· DWZ Metaalwarenfabriek N.V.
- N.V. Handelmij D.M. de Ploeg

Oosterhout
- Staalstraal Brabant N.V.

Oudenbosch
- Verzinkerij West-Brabant N.V.

Rijen
- Bruinsma & Co
- G. Bakx en Zonen N.V.

Someren
- M.V.I. Someren N.V.

Tilburg
- Firma B.P.A. Hulsenboom
- Chern. en Techn. Ondememingen Ceton
- N.V. Techn. Apparatenfabriek Elpo
- N.V. Vormenfabriek

Uden
· Secublast N.V.

Waalwijk
- Alu Nederland N.V.
· J. Malburg N.V.
· Landis & Gyr N.V.

Westerhoven
- N.V. Crimex
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Geemailleerde ijzerwarenfabrieken
sbi 34.93

Emailleren is het aanbrengen van een glanzende, glasachtige deklaag op metalen
voorwerpen. De voorwerpen van ijzer, staal of aluminium moeten eerst grondig
worden gereinigd. Het email wordt in twee lagen opgebracht, eerst de grondlaag, die
goed aan het metaal moet hechten en vervolgens de deklaag, die een kleur kan
hebben. Na het opbrengen van de email wordt het voorwerp in een oven verhit, zodat
de email smelt en zich goed met het metaal verbindt.

Tijdsperiode
Het emailleren van metalen voorwerpen vindt vanaf 1883 in Noord-Brabant plaats.

Stoffen

grondstoffen
- metaal (ijzer, staal of aluminium)

email (met onder andere veldspaat, kwarts, borax, tinoxyde, zirkoonoxyde, anti
moonoxyden, kryoliet)

- verfstoffen (met onder andere cadmiumsulfide, lood-antimoonverbindingen, ijzer
oxyde)

hulpstoffen
- zuren
- alkalien
- ontvettingsmiddelen
- nikkelsulfaat en hydrazine (voor staal)
- chroornzuur en alkalifluoride voor aluminium

eindprodukt
- geemailleerd metaal

afvalstoffen
- afvalwater voorbehandelingen
- afval emailbereiding
- emailresten
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Processen

Het emaillerenvanedelemetalenwasalindeklassiekeoudheidbekend.De
opkomst van het industriele emailleren dateert van omstreeks 1840. In die tijd werd
in Engeland voor het eerst het onderscheid tussen grand- en dekemail gemaakt en
begon men ook met het emailleren van gietijzeren voorwerpen. Later is de
emailleertechniek ook op staal en aluminium toegepast. In Brabant is vooral het
emailleren van gietijzer van belang geweest; niet bekend is in hoeverre deze techniek
ook op staal en aluminium is toegepast.

Voor het eigenlijke emailleren moet het metaal goed schoongemaakt zijn. Gietijzer
wordt eerst gereinigd -in deze eeuw vooral door te zandstralen- en dan gebeitst met
zwavelzuur. De resten zuur worden in een alkalisch bad geneutraliseerd. Staal wordt
eerst ontvet, gebeitst in zout- of zwavelzuur, vernikkeld in een bad met nikkelsulfaat,
natriumhypofosfiet of hydrazine en geneutraliseerd. Aluminium wordt ontvet en
gechromateerd in chroomzuur en alkalifluoride.

Het email wordt bereid uit een grate hoeveelheid anorganische stoffen, zoals de
basisstoffen veldspaat, kwarts (SiOz), borax (B20 3), soda (Na2C03), fluorverbindingen,
zoals CaF2 en kryoliet (Na:AIF6). Voor de deklaag worden hechtoxyden (of -sulfiden)
toegevoegd, zoals cobalt-, nikkel- en koperaxyden. Aan het dekemail worden
traebelingsmiddelen, zoals tindioxyde, titaanoxyde, zirkoonoxyde en verfstoffen, zoals
cadmiumsulfide (CdS), lood-antimoonverbindingen en verschillende metaaloxyden
toegevoegd.

Deze stoffen worden goed
gemengd en in een oven ge
smolten en afgeschrikt in
water. Dit produkt is de zoge
naamde emailfrit; het wordt
vaak ook kant en klaar ge
kocht. Het gewenste email
(grand- of dekemail, kleur)
kan op verschillende manie
ren worden opgebracht, onder
andere door dompelen, poe
deren van verhitte gietijzeren
voorwerpen of spuiten. Daar
na worden de voorwerpen
door een hete oven gevoerd,

emailafval

Afbee/ding 35: Emai11eren vall ijzer

ij zer

1
zuren

~I I~logen reinigen afvalwat.er

r
grond-

------7 ~email emailafval

dekemail ~

waarin het email smelt en zich hecht aan het metaal.
Email is vooral gebruikt voor: keukengereedschap, ketels, naam- en reclameplaten,

kachels, koelkasten, transporttanks etcetera
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PotentiiHe verontreinigingen

Afvalwater van de metaalvoorbehandeling, grote verscheidenheid aan anorganische
stoffen bij de opslag en bereiding van de emailfrit en emailresten.

Lokalisering

De ijzergieterij 'De Etna' in Breda heeft vanaf een uitbreiding in 1883 ook
geemailleerde ijzeren voorwerpen geproduceerd. Verder waarschijnlijk de ijzergieterij
en haardenfabriek 'St. Jozef van H.C. Beckers in Bergen op Zoom.

Literatuur

Grontmij n.v., Bedrijfsactiviteiten ell bodemverontreinigillg, Zeist 1985.
T. van der Klist, Vademecum oppervlaktetechnieken metalell, Bilthoven 1971.
J.F. van Oss, Warenkennis en teclll1ologie, deel 3, p. 96-99, Amsterdam 1936.
A. Petzold en H. Poschmann, Email und Emai/liertechnik, Berlijn 1987.



Elektromotoreri-, generatoren- en
transformatorenfabrieken sbi 36.21

Elektrische machines zijn op grond van hun toepassing in drie groepen te verdelen:
1 machines die elektrische energie opwekken (dynamo's of generatoren)
2 machines die de uit het voedingsnet opgenomen elektrische energie ornzctten in

mechanische arbeid (motoren)
3 machines die de vorm van de elektrische energie veranderen (onder andere

transformatoren).

Voor de vervaardiging van deze machines worden hoofdzakelijk metalen ~ebruikt en
metaalbewerkingsprocessen toegepast. Voor meer details over algemene metaalbewer
kingstechnieken wordt dan ook naar het hoofdstuk over de metaalindustrie (sbi 33-37)
verwezen.

Tijdsperiode

Hoewel tussen 1860 en 1870 al de gelijkstroomdynamo en na 1880 ook de gelijk
stroommotor en wisselstroommotor uitgevonden werden, duurde het tot het einde van
de negentiende eeuw voor het gebruik van deze machines toenam. In 1891 werd het
eerste draaistroomdistributiesysteem met generator, transformatoren, transmissielei
dingen en elektromotoren in Duitsland in gebruik genomen.

De opkomst van fabrieken van generatoren, elektromotoren en transformatoren
valt samen met de toename van het gebruik van elektriciteit en van de elektriciteits
distributie. In Nederland en Noord-Brabant dateert dit gebruik op grotere schaal van
circa 1900 (zie ook het hoofdstuk over de elektriciteitsvoorziening, sbi 40.11).

StotTen

grondstoffen
- ijzer (staal)
- koper
- katoen
- karton (perskarton)
- papier (hardpapier)



318 Bedriifsactiviteiten en bodemveromreilligillg ill 1let vcr/eden ill Noord-Brabant

- kunststoffen
- keramische materialen (porselein, emaille)

hulpstoffen
- minerale olie
- PCB's
- lak (schellak, synthetische lak)

afvalstoffen
- metaalresten
- lakresten

Processen

Elektromotoren, generatoren en transformatoren vertonen een grote gelijkenis wat de
constructie en fabricage betreft. Belangrijke onderdelen zijn de spoel en de kern.

De kern (bij motoren en generatoren rotor genaamd) is meestal opgebouwd uit
dunne plaatjes ijzerblik of staal. Deze plaatjes zijn aan een zijde beplakt met papier
of kunststof, of bestreken met lak. De plaatjes kunnen aile mogelijk vormen hebben
en worden uit grotere platen gestanst.

Om de kern wordt de spoel gewikkeld. Het wikkeldraad bestaat uit koper dat
aanvankelijk met katoen of papier geYsoleerd was, maar later met emaille, het
zogenaamde emailledraad. Tussen kern en spoel wordt vaak een laagje perskarton of
hardpapier ('pertinax': papier gedrenkt in kunsthars welke gepolymeriseerd is)
geplaatst (de spoelhouder). Na het wikkelen kan de gehele spoel in schellak (en later
in synthetische lakken zoals epoxyhars) gedompeld worden om de draden te fixeren
en tegen beschadiging te beschermen.

De overige onderdelen bestaan voor het grootste deel uit metaal (motor- en
generatorhuis, transformatorbakken). Aansluitklemmen en doorvoeringen zijn met een
isolerend materiaal (kunsthars, kunststof, porselein) omhuld.

De transformatoren voor grotere vermogens worden doorgaans geplaatst in een
bak met minerale olie. Het primaire doel van de olie is koeling: olie heeft een hoge
warmtecapaciteit en geleidt de warmte naar de buitenkant van de transformator, waar
gekoeld kan worden. Bovendien isoleert de olie de verschillende onderdelen van
elkaar en van het metalen transformatorhuis. Tussen circa 1930 en 1970 heeft men op
grote schaal polychloorbifenylen (pcb's) aan de transformatorolien toegevoegd.

Potentiele verontreinigingen

Minerale olie, PCB's, lak (schellak, synthetische lakken).
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Lokalisering

In 1917 (adresboek) wordt onder 'dynamo's' genoemd:
Machinefabriek 'Breda', voorheen Backer & Rueb.
In 1950 (Bedrijfstelling) zijn er in Noord-Brabant 5 fabrieken van elektromotoren,
generatoren en transformatoren (met totaal 205 arbeiders).
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Overige elektrotechnische industrie
sbi 36.9

Tot de bedrijfsgroep 'Overige elektrotechnische industrie' behoren onder andere
fabrieken van accumulatoren, batterijen, lampen, elektrische en elektronische meet
en regelapparatuur, telecommunicatie-apparaten, radio- en televisieapparaten,
grammofoonplaten en magnetofoonbanden en -afspeelapparatuur en huishoudelijke
elektrische apparaten.

Door dit veelzijdig produktenassortiment zijn ook de produktieprocessen zeer
divers. Het is in het kader van deze studie niet zinnig aIle mogelijke processen
afzonderlijk te bespreken. Volstaan wordt met het aangeven van enkele hoofdlijnen.
Bovendien worden een aantal produktieprocessen elders uitgebreider besproken.

Tijdsperiode

Rond 1910 ontstaan in Noord-Brabant de eerste bedrijven die tot de overige
elektrotechnische industrie gerekend kunnen worden.

Stoffen

grondstoffen
- metaalwaren
- kunststoffen (kunstharsen, bakeliet, hardpapier en dergelijke)
- elektronische en elektrische onderdelen (condensatoren, weerstanden, transforma-

toren, radiolampen, halfgeleiders en dergelijke)

hulpstoffen
- verfstoffen
- ontvettingsmiddelen
- kunstharsen
- soldeer (lood/tin)

afvalstoffen
- soldeerresten
- verf- en lakresten
- vervuilde ontvettingsmiddelen
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Processen

Hoofdactiviteit van de 'overige elektrotechnische industrie' is het assembleren van
onderdelen. Deze onderdelen kunnen echter weI in het eigen bedrijf gemaakt worden,
zoals bijvoorbeeld bij Philips. Aangezien aIleen van dit bedrijf nadere gegevens over
produkten en produktie bekend zijn is de verdere beschrijving voornamelijk op Philips
van toepassing. De verwachting is dat andere bedrijven niet aIle onderdelen zelf
vervaardigden, maar deze elders inkochten en zich dus beperkten tot de assemblage.

1918 radiolampen
1924 gelijkrichters
1926 luidsprekers
1927 radio's
1933 geluidfilmapparaten

Tabel 9: Olltwikkelillg vall het prodllktassortimellt bij Philips

Aile onderdelen voor de radio's werden zelf gemaakt, en uiteindelijk in de montage
afdeling samengevoegd. De onderdelen waren onder andere:
- metaalwaren, voor de produktie van allerlei metalen onderdelen kunnen

verschillende metaalbewerkingen gebruikt zijn, deze worden uitgebreid beschreven
in het hoofdstuk metaalindustrie algemeen (sbi 33-37)
bakeliet ('philite-waren') en hardpapier ('pertinax'), met kunstharsen geYmpreg
neerd papier, zie het hoofdstuk over de kunststofverwerkende industrie (sbi 31.3)
natte elektrolytische condensatoren (bestaande uit een aluminium kern met een
elektrolytisch aangebracht aluminiumoxyde-huidje als isolator en een elektroliet
vloeistof zoals glycol of citroenzuur)
droge elektrolytische condensatoren (bestaande uit opgerolde, afwisselende lagen
aluminium, papier en aluminium met oxyde-huidje)
papiercondensatoren (opgerolde lagen gei'mpregneerd papier en metaalfolie; als
impregneermiddel werden minerale olien of pcb's gebruikt; de buitenzijde van de
condensatoren werd gemaakt van natuurlijke of synthetische wassen, natuurlijke of
synthetische harsen of paraffine)
mica-condensatoren (opgebouwd uit met zilver bespoten mica-plaatjes)
keramische condensatoren (bestaande uit verzilverde buisjes van porselein of glas)
koolweerstanden (porseleinen buisjes met een dunne kooIlaag bedekt)
transformatoren (zie het betreffende hoofdstuk, sbi 36.2).
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Bij de assemblage werden al deze onderdelen op een metalen bodemplaat bevestigd
en/of door solderen onderling verbonden. Bij de produktie van de radiokasten werd
geverfd of gelakt.

Potentiele verontreinigingen

Stoffen die verband houden met metaalbewerking (onder andere reinigingsmiddelen,
beitsmiddelen, galvanische vloeistoffen, organische oplosmiddelen), stoffen die
verband houden met de kunststofverwerking, pcb's (transformatorolie, condensatoren),
soldeer (lood en tin), ontvettingsmiddelen, verven en lakken.

Lokalisering

Vanaf 1891 Philips' Gloeilampenfabrieken te Eindhoven (en na de tweede
wereldoorlog ook in andere plaatsen in Noord-Brabant). Aanvankelijk werden aIleen
gloeilampen gemaakt, vanaf 1918 ook radiolampen en vervolgens allerlei
elektronische componenten en produkten.
In 1912 (Veiligheidswet) worden twee elektrotechnische fabrieken genoemd in Gilze
en Rijen respectievelijk Teteringen, met samen 62 arbeiders.
In 1917 (Adresboek) worden als fabrikanten van elektrische toestellen genoemd:
- L.F. de Bakker, Tilburg
- Firma W. van Boxtel en Zonen (elektrotechnische fabriek), Tilburg
- Machinefabriek 'Breda', voorheen Backer & Rueb, Breda.

In 1950 (Bedrijfstelling) waren er in Noord-Brabant:
- 15 bedrijven met totaal 499 arbeiders behorend tot de 'Elektrotechnische

apparaten- en -materiaalfabrieken'
- 4 bedrijven met totaal 2595 arbeiders behorend tot de 'Ontvang-, opname-,

versterker- en weergave-apparatenfabrieken'
- 1 bedrijf met 11 arbeiders behorend tot de '(elektrische) Huishoudelijke- en

medische apparatenfabrieken'.
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Elektrische lampenfabrieken
sbi 36.92

Het fabricageproces van gloeilampen bestaat uit het maken van de glazen ballons, het
winnen van het gas voor de vulling, het maken van gloeidraad, toevoerdraden en
lampvoeten en tenslotte het samenstellen van de onderdelen.

Tijdsperiode

Rond 1860 lukte het Swan om in een luchtledige glazen ballon een metaaldraad te
laten gloeien. Het probleem bleef de gloeidraad, tot Edison in 1879 zijn gloeilamp
patenteerde; de eerste tien jaar waren aIle Edison-gloeidraden van verkoolde
bamboevezels vervaardigd.

In Nederland werd de eerste gloeilamp in 1884 vervaardigd. Tot 1890 was
elektrotechnische industrie in Nederland grotendeels identiek met elektrische
verlichting. In 1891 werd Philips & Co. opgericht (sedert 1912 voortgezet onder de
naam 'N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken').

Tot omstreeks 1907 werden kooldraadlampen vervaardigd; daarna metaaldraad
lampen (voor omstreeks 1911 gespoten, daarna getrokken). Vanaf ongeveer 1913
worden de gloeilampen gevuld met een gasmengsel in plaats van luchtledig gezogen.

Philips begon in 1932 met de produktie van natriumlampen, in 1934 kwiklampen,
in 1939 TL-fluorescentielampen en in 1947 menglichtlampen.

Stoffen

grondstoffen
- glas (zand, soda, potas, loodmenie (Pb30 4»
- vulling (argon, stikstof (voor gasontladingslampen: naast edelgassen onder andere

kwik, natrium, berylliumsilicaat»
- binnenwerk (bamboevezels, cellulosepasta, zirkonium, tantaal, osmium, wolfraam,

platina, molybdeen, nikkel, koper, ijzer)
- lampvoet (metaal, gips en kalk of vitrite)

hulpstoffen
- vloeispaat (calciumfluoride)
- tinoxyde, loodoxyde
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- zinkchloride, fluor-natriumverbindingen
- zwavelzuur, zoutzuur
- alcohol (spiritus)
- waterstof, stikstof
- was
- bindmiddelen (bijvoorbeeld tragant en karamel)
- smeermiddelen
- kit, soldeer
- grafiet, nikkel, staal, diamant, rode fosfor

produkten
- gloeilampen
- gasontladingslampen

afvalstoffen
- glasafval
- metaalafval
- wolfraamertsresten
- fluorwaterstof

Processen

Het fabricageproces van de gloeilamp bestaat uit vier onderdelen: (1) het maken van
het glas, de glazen onderdelen en het blazen van de ballons, (2) het winnen van het
gas dat voor de vulling nodig is, (3) het maken van de gloeidraad, de toevoerdraden
en de ballonvoet (ofwel de huls), (4) het samenstellen van de onderdelen. Deze vier
onderdelen zullen achtereenvolgens behandeld worden.

het maken van het glas, de glazen onderdelen en het blazen van de ballons
De voornaamste grondstoffen voor glas waren zand, soda, en potas (K2C03). Boven
dien werden nog loodmenie (Pb20 4; 2V2 tot 3 delen menie op 10 delen zand) en
enkele andere chemicalien toegevoegd. De grondstoffen werden gemengd en daarna
bij zeer hoge temperatuur versmolten (zie ook het hoofdstuk over de glasindustrie
(sbi 32.8».

Vervolgens werden er ballons van geblazen, aanvankelijk door glasblazers en later
door machines. De vormen waren vaak bekleed met grafiet en zolang de vormen
open waren, werd deze bekleding met koud water bespoten. Ook de andere glazen
onderdelen (buis- en staafglas) kunnen zowel handmatig als machinaal geproduceerd
zijn. Bij het maken van de ballons en de glazen onderdelen komt glasafval vrij; dit
kan opnieuw gesmolten worden.

Matglas werd verkregen door zandstralen. Etsen van glas gebeurde door het glas
met was te bestrijken, hierin een tekening aan te brengen en het vervolgens in loden
bakken met vloeispaat en zwavelzuur te plaatsen (hierbij komt fluorwaterstofgas vrij).
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Glas kan ook gepolijst worden, bijvoorbeeld met snel roterende borstels, bevochtigd
met een mengsel dat ongeveer 30% tinoxyde en 70% loodoxyde bevat. Ook gekleurd
glas en lampen bedekt met een zilverspiegel werden gebruikt. De ballons werden
bovendien gestempeld.

In 1916 nam Philips een eigen glasfabriek in gebruik in verband met de Eerste
Wereldoorlog, die voor moeilijkheden in de aanvoer van ballons zorgde. Ook werd de
invoer van edelgassen belemmerd; vandaar dat Philips ook een eigen gasfabriek
oprichtte.

het winnen van het gas voor de vulling
Tot omstreeks 1915 werden gloeilampen vacuum gezogen; daarna werden gloeilam
pen met gas (voornamelijk argon met stikstof) gevuld om het verstuiven (ofwel
verdampen) van de gloeidraad te verminderen. De benodigde gassen worden
gewonnen uit lucht bij een zeer lage temperatuur door een proces dat berust op
verschil in kookpunt.

het maken van de gloeidraad, de toevoerdraden en de lampvoet
Het vervaardigen van de kooldraad werd vaak beschouwd als fabrieksgeheim. De
eerste tien jaar waren alle Edison-gloeidraden van verkoolde bamboevezel. De
bamboevezels werden geplaatst in platte vormen van nikkel. Deze vormen werden
afgedekt met grafiet en verhit. Om de vereiste hardheid te krijgen, werden de draden
vervolgens in het luchtledige gegloeid.

Een andere manier om kooldraad te vervaardigen was een cellulosepasta te
carboniseren. Ook Philips maakte zijn gloeidraden van cellulose. De cellulose werd
met chemische middelen gezuiverd en vervolgens in geconcentreerd zinkchloride tot
oplossing gebracht. De stroopachtige vloeistof werd door toevoegen van water en
zoutzuur verdund. Met behulp van samengeperste lucht werd de vloeistof met kracht
door een opening gespoten en in een bak met alcohol opgevangen. De cellulose die
in overmaat alcohol niet oplosbaar is, coaguleert onmiddellijk en vormt een gladde
draad. De draad werd vervolgens gewassen in water of zoutzuur. Deze draad werd
vervolgens met beide uiteinden vastgeplakt op een grafietblok, afgedekt met
grafietpoeder en in een oven verkoold tot kooldraad.

Gedurende een korte periode is gebruik gemaakt van zirkonium, tantaal en
osmium voor de gloeidraad (waarschijnlijk niet in Nood-Brabant); wat later (rond
1907) ging men algemeen over tot het gebruik van wolfraam, aanvankelijk gespoten,
later getrokken.

Wolfraam is een zeer hard metaal (smeltpunt 3400 °C) en er is daarom een zeer
ingewikkeld chemisch proces voor nodig om het te winnen. Wolfraamerts wordt eerst
omgezet in wolfraamoxyde (W03). Na diverse chemische zuiveringen (veelal
fabrieksgeheim) wordt het in gloeiovens omgezet in wolfraampoeder. Wolfraampoe
der kon ook gewonnen worden uit ammoniumwolframaat, dat met sterk zwavelzuur in
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wolfraamzuur werd omgezet. Na herhaaldelijk zuiveren en tenslotte drogen, werd het
wolfraarnzuur gereduceerd met behulp van waterstof tot wolfraampoeder.

Aanvankelijk werd het wolfraampoeder met verschillende bindmiddelen tot ragfijne
draden gespoten, welke na op de vereiste temperatuur gebrand te zijn, de draden
vormden. Philips bijvoorbeeld volgde het volgende procede. Aan het wolfraampoeder
werd tragant (een plantaardige kleefstof) en karamel toegevoegd, waardoor een taaie
massa ontstond. Dit mengsel werd door een hydraulische pers tot dunne draden
gedreven en in lussen op een glazen plaat opgevangen. Deze lussen werden verhit tot
hoge temperatuur in een atmosfeer van waterstof en stikstof, waardoor het organische
bindmiddel verdween en een stuk draad van aaneengesinterde wolfraam overbleef.
Tenslotte volgde het zogenaamde formeren (in haarspeld-vorm brengen) door de
draad in een waterstof/stikstof-atmosfeer te verhitten, terwijI de draad met een
gewichtje van kool of molybdeen belast werd.

Later ontdekte men dat wolfraam rekbaar wordt wanneer het onder bepaalde
condities intensief mechanisch wordt bewerkt. Hiertoe werd het poeder (vanaf
ornstreeks 1911) met behulp van grote hydraulische persen tot staven geperst, tot
circa 2500 °C (of tot 1200 °C in een waterstof-atmosfeer) verhit en gesinterd. Daarna
werden de staven gewalst, gehamerd (bij hoge temperatuur) en getrokken (door een
lange reeks van stalen en diamanten trekstenen), onder toevoer van warmte en
smeermiddelen. Deze getrokken draad is sterker dan gespoten draad.

De voordelen van gespiraliseerde gloeidraden ontdekte men rond 1920 (later ook
dubbelgespiraliseerde draad). Gespiraliseerde draad moet gegloeid worden om
spanningen op te heffen. De spiraal kan worden ondergedompeld in een fosforbad
(suspensie van rode fosfor met spiritus), met de bedoeling om de eventueel in de
lamp na het vacuum-zuigen achtergebleven schadelijke gassen te binden. Fluor
natron-verbindingen worden gebruikt om het afzwarten van de gloeilamp te
verminderen.

Om de gloeidraad met de stroomtoevoer buiten de lamp te verbinden, gebruikte
men aanvankelijk platina, later andere metalen, met name vernikkeld koperdraad of
nikkeldraad, kopermanteldraad en moneldraad (monel is een legering van nikkel,
koper en ijzer). Steundraden (molybdeen) zijn gemaakt op een soortgelijke manier als
wolfraamdraad.

Lampvoeten werden veelal aangeleverd. De lampvoet werd gemaakt van metaal
(onder andere koper). Hierbij werd gebruik gemaakt van een isolatie- en vulstof.
Hiervoor werd gewoonlijk gips of een mengsel van gips en kalk gebruikt. Ook kon
gebruik gemaakt worden van vitrite (merknaam; gefabriceerd door The Vitrite Works
te Middelburg), een glasachtige stof waarvan de samenstelling fabrieksgeheim was.

samenstellen van de onderdelen
Het samenstellen van de onderdelen geschiedde door middel van samensmelten,
solderen, klemmen, kitten en verhitten. Bij het solderen van de draadjes werd lood-tin
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soldeer gebruikt. De kit kon malachiet groen bevatten (een trifenylmethaankleurstof).
Bij het bevestigen van de lamp in de fitting werd spiritus gebruikt. Bij het
vacuiimzuigen van de lamp maakte men hoofdzakelijk gebruik van kwikluchtpompen.
Alvorens de lamp met argon en stikstof te vullen, werd zij eerst met stikstof gespoeld
om het percentage lucht tot een minimum terug te brengen.

Natriumlampen, kwiklampen, TL-fluorescentielampen en menglichtiampen zijn
gasontladingslampen. Een gasontladingslamp is een lamp waarbij het licht direct of
indirect ontstaat door gasontlading in een buis, meestal met een lage gasdruk. Het
vulgas bestaat of uit een zuiver edelgas, of uit een mengsel van edelgassen waaraan
een metaal is toegevoegd (hetzij vloeibaar, bijvoorbeeld kwik, hetzij vast, bijvoorbeeld
natrium). Bij de TL-fluorescentielamp wordt de licht-opbrengst verhoogd door de
binnenzijde van de lamp te bedekken met de fluorescerende stoffen berylliumoxyde,
zinkoxyde en siliciumdioxyde. Menglichtlampen zijn lampen waarin een ontladingsbuis
van een kwiklamp met een gloeidraad in serie is geschakeld.

PotentHHe verontreinigingen

Bodemverontreiniging kan veroorzaakt zijn door metaalresten (wolfraam, zirkonium,
tantaal, osmium, nikkel, molybdeen, platina, koper, ijzer), ertsresten, en diverse
hulpstoffen (zoals zuren, fosfor, lood-tin soldeer, kit, zinkchloride, tinoxyde, lood
oxyde, alcohol). Hydraulische persen en dergelijke kunnen verontreinigingen met
smeerolien en hydraulische vloeistoffen veroorzaakt hebben. In hydraulische
vloeistoffen (en in mindere mate in de smeerolien) werden van 1930 tot ongeveer
1970 op grote schaal PCB's verwerkt. Kwikluchtpompen kunnen kwikverontreini
gingen veroorzaakt hebben. Ook is loodverontreiniging ten gevolge van de
glasbereiding mogelijk.

Lokalisering

Aangegeven zijn jaar van vermelding en/of gegevens over oprichting en dergelijke

Boxtel
- fa. Alard (opgericht rond 1910; gesloten rond 1912)

Eindhoven
- N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken (opgericht in 1891)

Oosterhout
- Gloeilampenfabriek Rens (metaaldraadgloeilampen, opgericht rond 1910, gesloten

rond 1912)
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Roosendaal
- W.e. Henke (gloeilampen; 1917)

Teteringen
fa. Rogier, Smagghe & Co. (1894) (onder andere gloeilampen, opgericht in 1892,
niet ingeste1d op massafabricage)

Tilburg
- N.V. Metaaldraadlampenfabriek 'Volt' (1917, 1920) (opgericht rand 1910)
- N.V. Luna (metaaldraadlampenfabriek, opgericht rand 1910, gesloten rand 1912)
- Gloeilampen- en Batterijenfabriek 'Melior' (1917)
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Meet- en regelapparatuur- en
overige instrumentenindustrie

sbi 38.2

In de instrumentenindustrie (waaronder meet- en regelapparatuur) worden allerlei
soorten instrumenten vervaardigd, die onder te verdelen zijn in weegwerktuigen
(balansen), verbruiksmeters, (gas-, water- en elektriciteitsmeters), nautische
instrumenten, schoolinstrumenten, medische instrumenten, meteorologische
instrumenten, technische- en elektrotechnische instrumenten. Bij de produktie worden
allerlei technieken gebruikt, waarvan een van de belangrijkste de fijnmechanische
techniek is.

Tijdsperiode

De instrumentenmakerij in Noord-Brabant dateert voor zover bekend van 1836.

SlotTen

grondstoffen
- metalen (ijzer, staal, koper, kwik (thermometers en dergelijke), lood en tin)
- hout
- glas
- kunststoffen

hulpstoffen
- organische oplosmiddelen
- vetten en oJi(~n

- teer (gebruikt bij het slijpen van glas)

afvalstoffen
- metaalresten
- teer
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Processen

De instrumentenmakerijen in de 1ge eeuw waren kleinschalige, ambachtelijke
bedrijfjes met minder dan 10 arbeiders. Zij werkten uitsluitend in opdracht, waardoor
zij kleine voorraden hadden. Hun produktenassortiment was zeer divers. Feitelijk
maakten zij aHes wat de opdrachtgever verlangde. De werkzaamheden omvatten
smelten, gieten en smeden van metalen, vijlen, frezen en fijnmechanische
bewerkingen van metalen, glasslijpen en -blazen en houtbewerken.

Vanaf circa 1900 gaan een aantal instrumentenmakerijen zich specialiseren in het
vervaardigen van enkele gestandariseerde instrumenten. Zij werken dus niet langer op
bestelling, maar leveren op voorraad. Tegelijk met deze ontwikkeling doet de
mechanisering zijn intrede in de instrumentenindustrie. Voor de energievoorziening
zorgen aanvankelijk gasmotoren, later elektromotoren (stoommachines zijn in deze
bedrijfsgroep nauwelijks gebruikt).

Met de opkomst van het stadsgas- en later het drinkwater- en elektriciteitsnet
ontstaan ook fabrieken van meetapparatuur voor registratie van gas-, water
respectievelijk elektriciteitsverbruik.

Voor zover de produktieprocessen betrekking hebben op het bewerken van
metalen wordt verwezen naar het hoofdstuk metaalindustrie algemeen (sbi 33-37).
Glasbewerking bestaat onder andere uit het slijpen van glas. Hierbij worden slijp- en
polijstpoeders gebruikt maar ook teer om het te slijpen voorwerp vast te houden.
Speciale vermelding verdient het veelvuldig gebruik van kwik in allerlei instrumenten
(zoals thermometers).

PotentiEHe verontreinigingen

Allerlei metalen, vetten en olien, teer (dit wordt onder andere gebruikt bij het slijpen
van glas) en oplosmiddelen.
Voor zover er bij het maken van instrumenten gebruik gemaakt wordt van
metaalbewerkingstechnieken kunnen aHe in het betreffende hoofdstuk genoemde
verontreinigingen ook bij de instrumentenindustrie optreden.

Lokalisering

In het overzicht van J. Mooij worden voor Noord-Brabant aHeen genoemd:
- Harting-Bank, fysische en optische instrumenten, later medische instrumenten en

orthopedische artikelen (produktie en handel), Breda, 1836 - 1866 (in 1866 naar
Utrecht verhuisd)
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- Philips, onder andere rontgenapparatuur (na de eerste wereldoorlog) en elektrische
meetinstrumenten (vanaf de jaren twintig), (produktie), Eindhoven.

In 1912 (Veiligheidswet) was er in Noord-Brabant 1 instrumentenmakerij in 's
Hertogenbosch aanwezig met 3 arbeiders en 2 fabrieken van weegwerktuigen in
Teteringen respectievelijk Etten en Leur, met samen 23 arbeiders.
In 1915 (Min. van Handel en Nijverheid) worden de volgende 'fabrieken van maten
en gewichten' genoemd:
- M. van Leeuwen, tinnen maten, Eindhoven
- P. Boot & Zonen, weegwerktuigen, Leur
- Dekkers en Boot, weegwerktuigen, Leur
- F. Goedmakers, ijzeren maten, Den Bosch
- Jan Molenschot en Zn., Eerste Nederlandsche fabriek van weegwerktuigen,

Teteringen.

In 1917 (adresboek) worden de volgende exporteurs en handelaren in instrumenten
genoemd (verrichtten wellicht ook reparaties):
- L.W. Bakker, 's-Hertogenbosch
- Firma P. Donkers en Zoon, Breda
- M.G.D.M. Segers, Breda.
En bovendien:
- Eerste Nederlandsche fabriek van weegwerktuigen, Jan Molenschot en Zoon,

Teteringen bij Breda.

In 1950 (Bedrijfstelling CBS) waren er in Noord-Brabant 19 fabrieken met totaal 243
arbeiders, behorend tot de groep 'Instrumentenfabrieken en -makerijen'.
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Foto- en filmlaboratoria
sbi 39.3

(inclusief foto-ateliers)

De activiteiten in deze bedrijfsgroep zijn te onderscheiden in: prepareren van de
fotochemicalien, ontwikkelen, afdrukken en afwerken van de foto's en films.
Daarnaast ook reinigen van de apparatuur en terugwinnen van zilver uit de
(bleek)fixeerbaden.

Tijdsperiode

De huidige fotografische techniek dateert van 1871. Aanvankelijk werkte iedere
fotograaf zelf zijn foto's af (ontwikkelen en afdrukken). Later ontstonden de
ontwikkel- en afdrukcentrales. Tegenwoordig bestaan er naast deze grote bedrijven
ook zogenaamde printshops.

Stoffen

grondstoffen
- fotografische films (dragermateriaal van celluloid, tegenwoordig cellulosetriacetaat

of polyethyleentereftalaat met een emulsielaag bestaande uit gelatine met daarin
gedispergeerd een zilverhalogenide, -chloride of -bromide)

- fotografisch papier (dragermateriaal papier met een laagje bariumsulfaat met lijm
om het voldoende glad en wit te maken, tegenwoordig papier met aan weerszijden
een laagje polyethyleen met een emulsielaag bestaande uit gelatine met daarin
gedispergeerd een zilverhalogenide, -chloride of -bromide)

hulpstoffen
- ontwikkelaar (met onder andere oplosmiddelen (water, triethyleenglycol), ontwik

kelstoffen (hydrochinon, I-fenyl-3-pyrazolidon, metol, p-fenyleendiamine-derivaten),
alkalische stoffen (natrium- en kaliumcarbonaat, borax, natriummetaboraat),
conserverende stoffen (natriumsulfiet, ascorbinezuur), reactievertragers
(kaliumbromide, 1,2,3-benzotriazool, 5-nitrobenzimidazool, I-fenyl-5-mercaptotetra
zool), en oplossnelheid vergrotende stoffen (kaliumthiocyanaat, natriumthiosulfaat»

- stopbad (met onder andere azijnzuur, citroenzuur en kaliumdisulfiet)
- fixeerbad (met onder andere fixeerzout (natriumthiosulfaat, ammoniumthiosulfaat,

ammoniumthiocyanaat), conserverende stoffen (natriumsulfiet) en hardende stoffen
(aluminiumchloride, chroomaluin»
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- kleurenontwikkelaars (met onder andere ontwikkelstof (diethylparafenyleendiami
ne, dimethylparafenyleendiamine), conserverende stoffen en alkalische stoffen
(natrium-, kaliumhydroxyde»

- bleekbaden en bleekfixeerbaden (alleen voor kleurenfotografie, met onder andere
bleekmiddelen (kaliumdichromaat, ijzer(III)-EDTA-complex, ijzer(III)cyanide»

eindprodukt
- ontwikkelde film en fota's

afvalstoffen
- filmhulsjes

filmresten
mislukte foto's en fotoresten
afgewerkte baden
spoelwater
restpartijen chemicalien

Processen

Het huidige fotografische proces gaat uit van de zilverhalogenide-gelatine-emulsie en
is in 1871 door R.L. Maddox uitgevonden. Voor die tijd zijn er nog twee andere
procMes op (relatief) grote schaal toegepast.

De Daguerreotypie is in 1837-1839 ontwikkeld door Louis Daguerre en bemst op
de lichtgevoeligheid van zilverjodide. De daguerreotypie was een met jood bewerkte
verzilverde koperplaat die na belichting in kwikdamp ontwikkeld een direct-positief,
niet reproduceerbaar beeld gaf.

Het natte-collodiumprocede is in 1850 uitgevonden, verdrong al spoedig alle
vroegere werkwijzen en is meer dan 30 jaar lang algemeen toegepast. Bij dit procede
wordt een glasplaat begoten met een oplossing van collodium en jodiden of bromiden,
gesensibiliseerd door onderdompeling in een zilvernitraatoplossing en in natte
toestand belicht. Deze methode is vanwege het hoge contrast dat men ermee kan
bereiken tot voor kort in gebruik gebleven voor het maken van cliches.

De sinds 1871 gebruikte zilverhalogenide-gelatine-emulsie bestaat tegenwoordig
over het algemeen uit zilverchloride en/of -bromide gedispergeerd in een
gelatineoplossing en uitgegoten op een dragermateriaal van kunststof (film), papier of
glas. Bij belichting wordt het zilverhalogenide gedeeltelijk ontJeed waarbij er een uit
zilver bestaand latent beeld wordt gevormd. Bij de ontwikkeling worden die kristallen
van het zilverhalogenide die reeds door belichting gedeeltelijk gereduceerd zijn verder
in zilver omgezet. De niet belichte kristallen worden in een fixeerbad omgezet in een
in water oplosbaar thiosulfaatcomplex, dat door spoelen in water wordt verwijderd.

In de kleurenfotografie vindt bij de ontwikkeling tevens een reactie plaats tussen
de kleurkoppelaars en de geoxydeerde vorm van de ontwikkelstof tot een kleurstof.
Ook moet bij kleurenontwikkeling het metallisch zilver in een bleekbad of
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bleekfixeerbad verwijderd worden (zodat bij kleurenfotografie al het zilver uit de film
of het papier in het bleekfixeerbad terecht komt).

Afbee/dillg 36: Olltwikkelell vall films ell afdmkkell van foto's

chemica-
lien ~

fotopa-

~fi:~i- ~
calien

films

1

~~

afwerken I~
r----'

foto's

lege hulsjes

resten film,
foto's

Het afdrukken van foto's
geschiedt door fotografisch
papier te belichten met de
negatief-film. Na belichting
wordt het papier ontwikkeld
op in principe dezelfde ma
nier als bij films. In grote
ontwikkelcentrales verloopt
het ontwikkel- en afdrukpro
ces tegenwoordig vrijwel
geheel automatisch. In de
printshops verloopt het af
drukken met een semi-auto
matische machine nog per
stuk.

PotentiiHe verontreinigingen

De afgewerkte fixeer- en bleekfixeervloeistoffen worden apart gehouden om er het
zilver uit terug te winnen. Grote bedrijven doen dit zelf, na ontzilvering wordt het
fixeer geloosd op het riool. Kleurontwikkelaars worden soms apart gehouden en
gerecirculeerd, anders geloosd. AIle overige vloeistoffen worden direct op het riool
geloosd. In het verleden, en zeker bij de fotografen die zelf ontwikkelden, zal
waarschijnlijk alles geloosd zijn. De ontwikkelaars en met name de kleurontwikkelaars
hebben een hoog biologisch zuurstofverbruik, waardoor beluchting in een rioolwa
terzuiveringsinstallatie noodzakelijk is.

Bodemverontreiniging kan met name ontstaan door morsen en lekkage van de
baden en de chemicalien in opslag. Omdat de stoffen oplosbaar in water zijn worden
zij door het grondwater opgenomen.

Lokalisering

In 1950 (Bedrijfstelling) waren er 169 fotografische bedrijven in Noord-Brabant (niet
zijnde winkels, kleinhandel of groothandel in fotografische artikelen).
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In 1985 (VROM 1986) waren er in Noord-Brabant 25 £oto- en filmlaboratoria,
waarvan 1 bedrij£ met 500-749 werknemers. Hierbij wordt opgemerkt dat het
werkelijke aantal bedrijven circa 5 maal zo groot is (het cij£er is aftomstig van de
Kamers van koophandel; een bedrij£ met meerdere vestigingen is slechts eenmaal bij
een Kamer van Koophandel ingeschreven, en veel bedrijven zijn onder een andere
activiteit ingeschreven).

Behalve in foto- en filmlaboratoria wordt ook in andere instellingen ontwikkeld en
afgedrukt, een voorbeeld daarvan vormen de grafische bedrijven. Nadere informatie
over lokalisering, met name in het verleden, ontbreekt. Niet bekend is wanneer de
foto- en filmlaboratoria naast de zelf ontwikkelende fotogra£en zijn ontstaan.
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Speelgoed- en sportartikelenindustrie
sbi 39.4

In de beschouwde periode houden speelgoedfabrieken zich voornamelijk bezig met
het maken van houten en ijzeren (blikken) speelgoed. De sportartikelenindustrie
produceerde vermoedelijk onder andere leren en rubberen ballen.

Tijdsperiode

De oudste vermelding van de speelgoed- en sportartikelenindustrie in Noord-Brabant
dateert van 1917.

StotTen

grondstoffen
- hout

ijzer (voornamelijk blik)
leer
rubber
verven en lakken
soldeermiddelen (lood-tin soldeer)

hulpstoffen
- slijp- en polijstmiddelen
- ontvettende middelen (organische oplosmiddelen)

produkten
- houten en metalen speelgoed
- sportartikelen

afvalstoffen
- blikresten
- verf- en lakresten
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Processen

Vit het oogpunt van (potentiele) bodemverontreiniging zijn de meest belangrijke
processen het vervaardigen van speelgoed uit blik en het verven en lakken van zowel
houten als metalen speelgoederen. Deze processen zijn in hoofdlijnen al in andere
hoofdstukken behandeld: metaalindustrie algemeen (sbi 33-37) en verf-, lak-, vernis
en drukinktindustrie (sbi 29.5). Het verwerken van leer en rubber (voor het maken
van leren en rubberen ballen) wordt behandeld in de hoofdstukken over de lederwa
ren- en schoenindustrie (sbi 24.2 en 24.3) en de rubberverwerkende industrie (sbi
31.1).

Het blikken speelgoed werd gemaakt door de onderdelen uit een grote rol blik te
snijden (stansen) en deze stukken vervolgens door stempelen in matrijzen de juiste
vorm te geven. Na het stempelen werden de onderdelen uitgegloeid en geslepen en
gepolijst. Bepaalde onderdelen (bijvoorbeeld assen en stangen voor speelgoedtreinen)
werden gedraaid. Vervolgens werden alle onderdelen gemonteerd waarbij veel
gesoldeerd werd. Tot slot volgde het verven en lakken van het speelgoed.

Houten speelgoed kon eveneens geverfd en gelakt worden.

Potentiele verontreinigingen

Metaalresten (met name blik), met metalen verontreinigde slijp- en polijstmiddelen,
lood-tin soldeer, organische oplosmiddelen, verven en lakken.

Lokalisering

In 1917 (adresboek) wordt onder 'sportartikelen' genoemd Kinderwagen- en
meubelfabriek H.H. Tapke Lokenberg te Tilburg.
In 1950 (bedrijfstelling) zijn er in Noord-Brabant 8 'houten speelgoedfabrieken' met
totaal 51 arbeiders.
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Elektriciteitsproduktiebedrijven
sbi 40.11

In een elektriciteitsproduktiebedrijf wordt elektriciteit geproduceerd met generatoren.
Deze worden aangedreven door turbines (vroeger stoommachines). Als brandstof
wordt (in Noord-Brabant) kolen, olie of gas gebruikt. De elektriciteit wordt met
transformatoren op een hogere spanning gebracht en dan op het distributienet gezet.

Tijdsperiode

In 1866 werd te Kinderdijk de eerste elektriciteitscentrale in Nederland in werking
gesteld. In de daarop volgende jaren ontstonden vele particuliere centrales, van circa
1900 tot 1914 ontstonden de gemeentelijke centrales en daarna de provinciale
centrales. In Noord-Brabant zijn in totaal circa 17 centrales aanwezig geweest (zie
onder Lokalisering). In de loop van de tijd zijn deze door de provinciale centrale te
Geertruidenberg (1919) overgenomen.

Stoffen

grondstoffen
- brandstof (kolen, later poederkool, olie of gas)

afvalstoffen
- verbrandingsresten (assen, roet, teerachtige stoffen, vliegassen)
- verwarmd koelwater

Processen

De eerste centrales gebruikten voor de aandrijving van de generatoren een
stoommachine, gasmotor of zuiggasmotor. De stoommachine bleek uiteindelijk het
meest geschikt. Als brandstof werd kolen gebruikt. De eerste centrales waren
gelijkstroomcentrales. Deze bezaten een uitgebreide accumulatorenbatterij. Bij de
invoering van draaistroominstallaties werden ook transformatoren noodzakelijk. De
draaistroomcentrales bestonden uit drie hoofddelen: ketelhuis, machinezaal en
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schakelhuis. Als nevenruimten waren nog aanwezig: de pompenkelder, de ketelbunker
en de kolenopslagplaats.
In latere jaren werden stoomturbines in gebruik genomen. Moderne grate
elektriciteitscentrales zijn altijd aan het water gelegen om voldoende aanvoer van
(koel-)water te hebben en de aanvoer van brandstof te vergemakkelijken.

In de loop van deze eeuw is het opgesteld vermogen van de centrales enorm
gestegen. De eerste centrales hadden een vermogen van 5 of 6 kW. Na 1900 werden
centrales tot 1000 kW in gebruik genomen, rond 1913 werden al eenheden van circa
4000 kW gebruikt. De provinciale centrale te Geertruidenberg kwam in 1919 in
bedrijf en had eind 1924 een opgesteld vermogen van 30.000 kW. In 1980 was dit
1410 MW.

Potentiele verontreinigingen

Bij de opslag van kolen en olie kan bodemverontreiniging met deze stoffen ontstaan
zijn. Bij verbranding van fossiele brandstoffen blijven altijd resten als assen, roet en
teerachtige stoffen over, deze stoffen bevatten onder andere zware metalen, fluoriden,
fenolen, radioactieve stoffen en peA's (VROM 1984). De transformatoren bevatten
olie die van 1930 tot circa 1970 pcb's bevatte, door lekkage kan de olie in de bodem
terecht gekomen zijn.

Lokalisering

Particuliere centrales werden achtereenvolgens opgericht in: Boxtel (1899), Ginneken
(1904), Raamsdonk (1908), Cuyk (1910), Eindhoven (1910, in 1912 vervangen door
die van Stratum), Helmond (1910) en Stratum (1911).
In Tilburg werd in 1911 een gemeentelijk elektriciteitsbedrijf opgericht. In afwachting
van de provinciale centrale werden in tal van kleine gemeenten tijdelijk kleine
centrales gebouwd: Etten Leur, Loon op Zand, Terheyden, Volkel, Fijnaart, Made,
Asten, Budel en Erp.
In Waalwijk werd door een combinatie van fabrikanten een centrale opgericht, en
ook in Oosterhout werd een centrale gebouwd ten dienste van de sluizen in het
Wilhelminakanaal.
Na het in gebruik nemen van de provinciale centrale en het provinciale hoogspan
ningsnet werden de meeste centrales opgeheven of omgezet in een distributiestation.
Zo ook bijvoorbeeld de N.V. Elektriciteitsmaatschappij 'Raamsdonk', die in 1920 in
een distributiebedrijf voor provinciale stroom werd omgezet. Orie centrales bleven
langer bestaan, namelijk die te Boxtel, Budel en Tilburg (deze bestonden nog in
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1948). De eerste twee hadden slechts een kleine omvang, de centrale te Tilburg had
in 1924 een opgesteld vermogen van 17.500 kW.
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Gasfabrieken en gasdistributiebedrijven
sbi 40.21

De produktie van lichtgas uit steenkool door middel van droge distillatie. Vervolgens
opslag en distributie van gas. Belangrijke bijprodukten onder andere cokes, koolteer,
naftaline en watergas.

Tijdspcriode

Vanaf het midden vorige eeuw tot omstreeks 1960

Stoffen

grondstof
- steenkool

hulpstoffen
- water
- cokes
- ijzeroer

bijprodukten
- cokes
- grafiet
- koolteer
- naftaleen
- ammoniak

eindprodukt
- lichtgas

afvalstoffen
- verontreinigd water
- teer
- verontreinigd ijzererts
- zwavel- en cyanideverbindingen
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Processen

Door droge distillatie van steenkool (verhitten zonder toevoeging van lucht) in
horizontale of verticale retorten ontstaan een groot aantal gassen, dampen en vaste
stoffen. In de retorten blijven cokes en grafiet achter. Van de gassen en dampen
bestaat 85% uit: waterstof, methaan, ethaan, ethyleen, acetyleen, benzeendamp en
koolstofmonoxyde, die bij verbranding licht geven. Verder ontstaan zwavelwaterstof
en waterstofcyanide, die bij verbranding giftige stoffen opleveren en daarom uit het
ruwe gas dienen te worden verwijderd. Daarnaast worden er nog waterdamp, teer en
naftaleen gevormd. De laatste twee zouden de leidingen verstoppen en zijn bovendien
economisch waardevol, zodat zij uit het gas worden verwijderd.

zwavel- en
c:yaanver
blndingen

gaswater met
IlImlOnium
verbindingen

teer

gaswater
naftaline
teer

teer

grafiet
cokes

~
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water

water
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Het gas wordt eerst door een
bak met teer geleid, de zoge
naamde 'mijn'. Hierin con
denseert een gedeelte van de
teer. Het teerpeil wordt op
dezelfde hoogte gehouden
door de overmaat aan teer
via een zwanehals af te voe
ren naar de teerputten. In
condensors vindt vervolgens
met behulp van koud, stro
mend water een verdere
condensatie van teer, naftal
een en gaswater plaats. Het
overgebleven gas wordt weg
gezogen en door een dubbele
ketel met kleine spleetjes in
de wanden (de pelouse) ge
perst, waardoor de laatste
resten teer worden verwij
derd. Daarna vindt in een
metalen vat met water, dat in

. .. beweging wordt gehouden
Afbee/dlllg 37: Produktle van hehtgas . '

een wassmg van het gas
plaats am de ammoniumver

bindingen te verwijderen. Dit gaswater wordt bij het eerder verkregen gaswater
gevoegd. In zuiveringskisten worden de zwavel~ en cyanideverbindingen verwijderd.
Hiervoor zijn verschillende procedes ontwikkeld. Bijvoorbeeld door het gas over
Fe(OH)3 te leiden, waarbij Fe2S3 ontstaat. Door toevoeging van lucht bij het Fe2S3
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wordt opnieuw ijzerhydroxyde gevormd, waarbij zwavel vrijkomt. Ook het
waterstofcyanide wordt door het ijzer gebonden; hierbij ontstaat onder andere Berlijns
blauw (Fe4(Fe(CN)6h), dat als kleurstof in ververijen werd gebruikt. Het gezuiverde
gas wordt bewaard in gashouders en vervolgens door een gasbuizennet gedistribueerd.

bijprodukten
Cokes werden gebruikt als brandstof, ook bij het distillatieproces. Retortengrafiet
werd gebruikt voor elektroden. De koolteer was in het begin een lastig bijprodukt;
vanaf 1860 ging dit naar de koolteerdistilleerderijen. Benzeen zat behalve in de teer
ook in het gas. Dit kan eruit worden verwijderd door het gas te wassen met zware
teerolie. In enkele landen was dit verplicht; in andere landen werd dit om
economische redenen gedaan.

Naftaleen kon ook door wassen in teerolie worden gewonnen. Gaswater was ook
lange tijd een lastig bijprodukt, dat men liet wegstromen. Later werd er onder andere
ammoniumsulfaat (meststof) uit gewonnen. Door de synthetische produktie van
ammoniak (Haber-Bosch 1910) werd dit onrendabel. Bij verwerking van gaswater
moeten ook de fenolen eruit worden gehaald.

De gaszuiveringsmassa bevat na verloop van tijd teveel zwavel en dient vervangen
te worden. Deze werd meestal in speciale fabrieken tot ijzererts verwerkt door de
zwavel- en cyanideverbindingen te verwijderen. Produktie per ton steenkool: 500 m3

gas, 700 kg cokes, 30 I teer, 70 I gaswater (50-200 gram ammoniak per liter), 6,6 kg
cyanideverbindingen en tot 2 kg retortengrafiet.

In enkele gevallen werd ook nog watergas (een mengsel van waterstof en
koolmonoxyde) geproduceerd door stoom over gloeiende cokes te leiden. Vanaf circa
1930 werd de produktie in veel van de kleine fabrieken beeindigd. Deze fabrieken
werden distributiebedrijven voor stadsgas dat zij uit grotere fabrieken betrokken.
Door de opkomst van mijngas uit Zuid-Limburg en het aardgas uit Groningen
verdwenen ook de resterende fabrieken na de oorlog geleidelijk. Tegenwoordig is
aIleen de distributie van aardgas overgebleven.

Potentiele verontreinigingen

Grote verscheidenheid aan koolwaterstoffen en polycyclische verbindingen door
teerresten en ten gevolge van benzeen-, naftaleen- en fenolzuivering; ammoniak-,
cyanide- en zwavelverbindingen. Vit onderzoeken is gebleken dat het merendeel van
de terreinen, waar een gasfabriek heeft gestaan, zwaar verontreinigd is.
De kans op verontreiniging door een distributiebedrijf is veel geringer. Aileen indien
een gashouder gebruikt werd is verontreiniging met teerachtige stoffen mogelijk.
Aangezien de distributie bedrijven meestal gevestigd werden op het terrein waar
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voorheen de produktie plaatsvond, vormen zij doorgaans geen nieuwe potentieel
verontreinigde lokaties.

Lokalisering

Er zijn zeker 30 gasfabrieken geweest in Noord-Brabant. In 1950 waren hiervan nog 9
bedrijven in produktie, de overige 21 distribueerden stadsgas. Vrijwel aIle terreinen
komen reeds voor in het Programma Bodemsanering Noord-Brabant 1988 of zijn
reeds gesaneerd. Hieronder vallen onder andere de gasfabrieken in: Bergen op
Zoom, Boxtel, Breda, Dongen, Eindhoven, Geldrop, Goirle, Grave, Helmond, 's
Hertogenbosch, Heusden, Klundert, Loon op Zand, Oisterwijk, Oosterhout,
Oudenbosch, 055, Ravenstein, Roosendaal, Schijndel, Stratum, Tilburg, Veghel,
Waalwijk, Werkendam, Zevenbergen. Uit het provinciale programma wordt niet
duidelijk of de fabrieken in Etten-Leur, Geertruidenberg, Princenhage en Vught al
zijn opgenomen.
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Schilders- en glazenmakersbedrijven
sbi 51.31

Deze bedrijfssubgroep moet in verband gezien worden met de verf-, lak-, vernis- en
drukinktindustrie (sbi 39.5) en met de groot- en tussenhandel in verf en verfwaren
(sbi 61-64). Zowel in produktie, handel en gebruik van verf, lak, vernis en dergelijke
kan bodemverontreiniging door dezelfde stoffen veroorzaakt worden. Schilders(bedri
jven) gebruiken voor hun werkzaamheden tegenwoordig kant en klare verven, lakken
en andere schildersbenodigdheden. Vroeger, tot in de 20e eeuw, vervaardigden de
schilders zelf hun verven uitgaande van verfpigmenten, bindmiddelen en terpentijn(
olie).

Behalve met verven houden schildersbedrijven zich ook vaak bezig met glaszetten
(de glazenmakerij) en de vervaardiging van glas-in-lood (dit komt ook ter sprake in
het hoofdstuk over de glasindustrie, sbi 32.8).

Tijdsperiode

Schilderen wordt sinds de vroege middeleeuwen uitgevoerd. Vanaf de 16c-17c eeuw 
bestaat het beroep van schilder.

Stoffen

grondstoffen tot in de 20e eeuw
- verfpigmenten

olien
harsen
terpentijn (-olie)
krijt
glas

grondstoffen in deze eeuw
- kant en klare lakken, vernissen, verven, stopverf en plamuur
- glas
- oplosmiddelen (terpentine)
- afbijtmiddelen
- lood voor glas-in-lood werk
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Processen

De schilders bereidden vroeger zelf hun verven uitgaande van pigmenten en
bindmiddelen. Als pigmenten werden anorganische metaalverbindingen gebruikt, het
bindmiddel was lijnolie. De pigmenten werden fijngemaakt op een marmeren plaat
met een wrijfsteen. Later werden hiervoor kleine verfmoIentjes gebruikt. Vervolgens
werd het poeder met lijnolie en terpentijn door wrijven gemengd.

Lakken en vernissen werden gemaakt door natuurharsen als colofonium en copalen
in lijnolie te verhitten. Rond 1800 werd ontdekt dat Iijnolie indien tot 300 °C verhit
veel beter geschikt werd voor de bereiding van verven en lakken. De verhitte Iijnolie
wordt standolie genoemd. In de tweede heIft van de 19c eeuw verschoof de bereiding
van verven, lakken en vernissen geleidelijk naar verffabrieken, die vaak werden
begonnen door handelaren in verfstoffen (pigmenten, bindmiddelen etc). De eerste
produkten van de verffabrieken waren standolien en vernissen. Vervolgens namen de
fabrieken ook de bereiding van verven op zich; de schilders konden voortaan 'bereide
verven' (of 'japanlakken') van de fabriek betrekken.

De overstap van het zelf bereiden van verven, Iakken en andere schilders
benodigdheden als stopverf en plamuur naar het via de handel betrekken van kant en
klare produkten is geleidelijk verlopen. Tegenwoordig bereiden de schilders hun
verven niet meer zelf. De door de fabrieken bereide verven zijn ook veel complexer
van samenstelling dan de oude verven. Zie voor een meer gedetailleerde bespreking
van de grondstoffen als pigmenten, olien en dergelijke het hoofdstuk over de verf-,
Iak-, vernis- en drukinktindustrie (sbi 39.5).

Behalve met verven houden schilders(bedrijven) zich ook vaak bezig met
glaszetten. Hiertoe behoort ook het glas-in-Iood werk (zie het hoofdstuk over de
glasindustrie).

Potentiele verontreinigingen

Het schilderen vindt veelal op lokatie plaats. Mogelijke verontreinigingen zijn te
verwachten bij werk- en opslagplaatsen. Uit de tijd dat schilders zelf hun verven en
lakken bereidden kan vooral verontreiniging met zware metalen belangrijk zijn. Zo
was loodwit een zeer veel gebruikte grondstof voor alJerlei verven. Loodvergiftiging
was een veel voorkomende beroepsziekte onder schilders (Heijermans 1926).

Het gebruik van kant en klare fabrieksprodukten kan tot bodemverontreiniging
leiden door morsen en wegwerpen van onbruikbaar geworden produkten of restanten.
Belangrijke verontreinigende stoffen zijn zware metalen, olie- en harsresten, allerlei
organische oplosmiddelen en andere verfbestanddelen.

Wellicht dat de glas-in-lood produktie een bron van loodverontreiniging is.
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Lokalisering

Uit het overzicht van J.W. Kurstjens (1987) blijkt dat in Noord-Brabant in 1909 1860
personen werkzaam zijn in schildersbedrijven, in 1920 1955 personen, in 1930 3505
personen, 1947 3885 personen en in 19605325 personen.
Uit de Bedrijfstelling van 1950 blijkt dat er toen in N.-Brabant 1187 schildersbedrij
ven waren.
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Loodgieters-, fitters- en sanitair
installatiebedrijven, sbi 52.11

Loodgieters- fitters- en sanitairinstallatiebedrijven houden zich bezig met de aanleg
van gas- en waterleidingen, rioleringen, dakgoten, afvoeren, en het aansluiten van
kranen, sanitair, gasapparaten en dergeJijke. Het werk wordt veelal op lokatie
uitgevoerd (en eventuele verontreinigingen zuHen dan moeilijk naspeurbaar zijn),
maar vaak kennen dergelijke bedrijven ook een centrale werkplaats waar een deel
van het werk voorbereid wordt en waar ook materialen opgeslagen worden.

Tot deze bedrijfsgroep worden niet de grote loodgieterijen waar loden platen,
pijpen en andere loden voorwerpen vervaardigd worden, gerekend (zie hiervoor de
lood- en tingieterijen (sbi 34.02». Tot de werkzaamheden van een loodgieter in de
vorige eeuw behoorde ook het dekken van (platte) daken met lei, maar deels ook
met lood en het maken en repareren van dakgoten, afvoeren, privaten en loden
waterpompen. Een deeI van het werk verrichtten zij in hun 'loodgieterswinkel'.

Tijdsperiode

Het loodgietersvak is al eeuwen oud. In de vorige eeuw veranderden de werk
zaamheden door de opkomst van waterleidingen, stadsgas en rioleringen. Het eerste
waterleidingnet in Nederland werd in 1853 aangelegd (duinwaterleiding Amsterdam).
Tot 1880 volgden slechts vier steden (Den Helder, Den Haag, Rotterdam en Nijme
gen). Pas daarna werd waterleiding op grote schaal ingevoerd in de steden en in onze
eeuw ook op het platteland. In 1939 was 80 % van de Nederlandse bevolking
aangesloten.

In 1890 werd in Amsterdam het eerste rioleringssysteem aangelegd (het Liernur
stelsel), voor die tijd werd op de grachten geloosd. Toch bestonden rioleringen in
huizen (en dus ook naar de grachten toe) al langer. Het derde gebied waarop
loodgieters en fitters werkzaam zijn -de gasleidingen- bestaat sinds 1827, toen in
Rotterdam de eerste gasfabriek gebouwd werd. In 1850 waren er 11 gasfabrieken in
Nederland, daarna steeg het aantal snel. Vanaf 1900 nam de rol van het stadsgas voor
licht en kracht af door de opkomst van elektra; voor verwarmen en koken bleef het
echter tot de jaren zestig van deze eeuw in gebruik. Vanaf 1930 (Eindhoven) en 1947
(Oss en Breda) werd in bepaalde delen van Noord-Brabant cokesovengas gebruikt,
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dat geleverd werd door de Staatsmijnen in Heerlen. In 1968 had het aardgasnet
Noord-Brabant bereikt, en werd van stadsgas op aardgas overgestapt.

StotTen

grondstoffen
- buizen van steen (ongeglazuurd aardewerk, geglazuurd aardewerk, gresbuizen,

betonbuizen, asbestcementbuizen)
buizen van metaal (lood, koper, tin, ijzer) al dan niet voorzien van een
beschermende laag van pek, asfalt en dergelijke
lood in de vorm van platen
sanitair (onder andere baden, wastafels, toiletten, urinoirs, kranen, toestellen voor
warmwatervoorziening)

hulpstoffen
(voor het maken van verbindingen tussen buizen onderling en tussen buizen en
sanitair, toestellen en dergelijke)
- soldeer (zachtsoldeer: lood-tin legeringen, hardsoldeer: koper-zinklegeringen)
- ontvettingsmiddelen
- beitszuren
- vloeimiddelen (onder andere hars, talg, vetzuur, borax)
- lood, loodwol
- asfalt, pek, mastiek (harsachtige stof, al dan niet gemengd met teerachtige stoffen)
- rubber
- enamel (asfalt met asbestvezels)
- hennep, striktouw en jijntouw (hennep gedrenkt in teer)
- kalk- of cementmortel, klei en leem

Processen

In vroeger eeuwen werd het loodgietersberoep vaak gecombineerd met leidekker,
blikslager, koperslager en tingieter (en na circa 1820 ook zinkwerker). Een loodgieter
in de 18c eeuw hield zich bezig met het met lood beleggen van goten en platten
(platte daken) en het maken en repareren van afvoeren, pompen en privaten. De
loodgieters werkten niet aileen 'op locatie', maar ook in hun 'winkel'.

Met de komst van de waterleidingen en het stadsgas rond het midden van de
vorige eeuw werden de werkzaamheden van loodgieters belangrijk uitgebreid. Ook de
ontwikkelingen op sanitair vlak (inclusief rioleringen) betekenden een grote
verandering. Geleidelijk veranderde het loodgietersbedrijf tot een modern installa
tiebedrijf.

Onderstaand zal nader ingegaan worden op de werkzaamheden die verbonden zijn
aan het aanleggen van water- en gasleidingen en rioleringen. Met name zal de manier
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van verbinding van buizen onderling en van buizen met sanitair en toestellen
besproken worden.

De pijpen die in de grond gelegd werden moesten beschermd worden tegen
invloed van water en daarin opgeloste stoffen in de bodem. Een loden pijp kreeg
vaak een tinbedekking, zowel uitwendig als ook inwendig wanneer het een
waterleiding betrof om loodopname door het drinkwater te voorkomen. Koperen
pijpen werden zonder bedekking gebruikt of soms beschermd met een laagje tin.
Vooral ijzeren pijpen moesten beschermd worden. Van drie methoden, te weten
verven, verzinken en asfalteren is vooral de laatste bewerking veelvuldig toegepast.
Hiervoor werd pek uit koolteer, natuurlijk asfalt of asfalt uit aardolie gebruikt.

Er bestonden verschillende methoden om de metalen buizen te verbinden. Een
oude verbinding is de flensverbinding. Hierbij bevinden zich aan de uiteinden van de
buizen opstaande randen die met bouten aan elkaar bevestigd worden. Tussen de
flenzen werd een pakking van papier, rubber of lood aangebracht.

Een mofverbinding ontstaat door een einde van de buis te verwijden zodat het
ruim over het uiteinde van de volgende buis valt. De overblijvende ruimte wordt
vervolgens opgevuld met een dichtings-materiaaI. Hiertoe werd vrijwel altijd eerst
zogenaamd striktouw of jijntouw om het uiteinde van de buis gewikkeld. Dit touw
bestond uit hennep dat meestal gedrenkt was in teer. Vervolgens werd de ruimte
volgegoten met lood, of ook weI opgevuld door er loodwol in te drijven. Het lood
werd op lokatie gesmolten in de loadpot. Het was erg belangrijk 'om de oxydelaag op
de loodpot bij het scheppen met de loodlepel niet mee te nemen'. De loodslakken
zullen waarschijnlijk weggeworpen zijn. In deze eeuw werd de mof ook weI met een
rubberring opgevuld.

Bij een draadverbinding is op de uiteinden van de buizen schroefdraad getapt.
Deze einden werden in elkaar geschroefd met daartussen hennep dat gekit is met verf
of vet.

Soldeerverbindingen ontstaan door de uiteinden van de buizen met vloeibaar
metaal aan elkaar te verbinden. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen
zachtsolderen en hardsolderen. Zachtsolderen wordt gebruikt voor lood, koper en
zink. Het soldeer bestaat uit een lood-tin legering. Hardsolderen wordt vooral
gebruikt om ijzer te verbinden. Het soldeer bestaat uit koper en zink. Voor beide
soldeermethoden is het belangrijk dat het metaaloppervlak schoon is. Hiertoe werd
het mechanisch gereinigd (schuren) en ontvet met een ontvettingsmiddel, en ook weI
gebeitst om oxydelaagjes te verwijderen. Bij het solderen werden vloeimiddelen ge
bruikt: kaarsvet voor loodwerk, hars of vetzuur voor koper, salmiak voor koperen
pijpen, borax bij het hardsolderen.

Stenen buizen (aardewerk, beton, asbestcement, gresbuizen) werden onderling
verbonden met een mofverbinding en klei, leem, kalk- of cementmortel, mastiek of
asfalt als dichtingsmateriaaI.
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Enkele bijzondere, WelnIg gebruikte dichtingsmaterialen zijn gesmolten zwavel met
zand en meniestopverf. De verbinding tussen buizen en sanitair en warmwatertoestel
len en dergelijke werd vooral gemaakt door solderen en draadverbindingen.

Potentiele verontreinigingen

Met name de stoffen en materialen die gebruikt werden voor het maken van
verbindingen tussen pijpen onderling en tussen pijpen en toestellen en sanitair kunnen
bodemverontreiniging veroorzaakt hebben. Het gaat hierbij met name om lood
(loodwol, loodslakken, gemorst lood bij het dichtgieten van de mof of bij solderen),
teerachtige stoffen (zoals asfalt, pek, mastiek (mengsel van teer- en hars-achtige
stoffen) en enamel) en hulpstoffen bij het solderen (beitszuren, vloeimiddelen,
ontvettende middelen).

Lokalisering

Loodgieters en fitters werken vaak op lokatie. Dit bemoeilijkt het aanduiden van
potentieel verontreinigde terreinen. Echter wordt verondersteld dat loodgieters-,
fitters- en sanitair installatiebedrijven vaak ook een centrale werkplaats hebben waar
een deel van het werk wordt uitgevoerd of voorbereid, en waar bovendien opslag van
allerlei materialen en stoffen plaatsvindt. Dit geldt in ieder geval voor de loodgieters
uit vroeger eeuwen die in hun zogenaamde winkel werkten.
In 1819 waren er in Noord-Brabant 7 loodgieterijen. Dit waren vermoedelijk 'grote'
gieterijen die behoren tot de bedrijfsgroep lood- en tingieterijen (sbi 34.02).
In 1950 waren er 382 bedrijven met in totaal 1676 arbeiders die behoorden tot de
categorie 'Loodgieterijen, zinkwerkerijen, aanleg van gas en waterIeiding, koper- en
blikslagerijen'.
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Centrale verwarmings- en
luchtbehandelingsinstallatiebedrijven

en isolatiebedrijven
sbi 52.2

Het installeren van centrale verwarmingsapparatuur, luchtbehandelingsinstallaties
('airconditioning') en het aanbrengen van isolatie (elektriciteit, warmte, geluid, vocht).
Yoor het installeren van verwarmings- en luchtbehandelingsapparatuur kan deels
verwezen worden naar het hoofdstuk over de loodgieters-, fitters- en sanitair
installatiebedrijven (sbi 52.11). De nadruk in dit hoofdstuk Iigt op warmte-isolatie.

Tijdsperiode

Centrale verwarmingsinstallaties zijn rond 1880 opgekomen, aanvankelijk vooral voor
grote gebouwen.
Luchtbehandelingsinstallaties dateren van de 20e eeuw.
Het isoleren is tegelijk met de stoomtechniek opgekomen (voor het isoleren van
leidingen, condensors en dergelijke) in de 1ge eeuw.

StotTen

grondstoffen voor isolatie
- asbest in de vorm van gesponnen en gevlochten vezels (isoleerkoord), matrassen,

'asbestkompositien' (platen met bindmiddel zoals waterglas, rubber, zwavel, verven,
harietwit, magnesium, magnesiumchloride, magnesiumcarbonaat, Iijnolie, teer) en
ashestcement
glaswol
steenwol
yilt
kurk
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Processen

Het installeren van centrale verwarmings- en luchtbehandelingsapparatuur geschiedt
op lokatie, en de processen en gebruikte stoffen zijn te vergelijken met die genoemd
in het hoofdstuk over de loodgieters-, fitters- en sanitair installatiebedrijven (zie het
betreffende hoofdstuk sbi 52.11).

Isolatie bestaat al sinds de opkomst van de stoomtechniek. Met name asbest is erg
veel als isolatiemateriaal gebruikt, zowel vanwege de goede warrnte-isolatie a}s de
hoge ontbrandingstemperatuur. De asbest werd gebruikt in de vorm van 'isoleerkoord'
(gesponnen en gevlochten asbest vezels met maximaal 8 % katoen of zijde),
matrassen (vezeldekens), platen (asbest met een bindmiddel geperst) en 'pipe
covering-asbest' (geperste gevormde stukken voor isolatie van pijpleidingen).

Vanaf circa 1900 tot enige jaren geleden is asbestcement (handelsnamen eterniet,
martinit) zeer veel gebruikt. Het wordt gemaakt van vrij korte asbestvezels, cement
en water. Dit mengsel wordt tot platen of buizen gevormd, geperst en gedroogd. In
deze eeuw zijn ook glas- en steenwol (uit hoogovenslakken) in toenemende mate voor
isolatie gebruikt.

Het isoleren geschiedde op lokatie waardoor eventuele verontreinigingen zeer
verspreid zullen zijn. Daarnaast zullen isolatiebedrijven ook een opslagplaats van
asbest en -materialen gehad hebben.

PotentiEHe verontreinigingen

Voor de verontreinigingen verbonden aan het installeren van centrale verwarmings
en luchtbehandelingsinstallaties wordt verwezen naar het hoofdstuk over de
loodgieters-, fitters- en sanitair installatiebedrijven (sbi 52.11).
Bij het isoleren met asbest-materialen (en ook bij het ontmantelen en slopen van
oude stoominstallaties) kan asbest in de bodem terecht zijn gekomen. Op zich vormt
dit geen directe bedreiging voor de bodem of de volksgezondheid. Problemen
ontstaan indien het asbest door verstuiving in de lucht terecht komt en inhalatie
plaats kan vinden.

Lokalisering

Gezien de aard van het installatiewerk, dat op lokatie uitgevoerd wordt is het niet
mogelijk een nadere aanduiding van lokaties te geven. Vast staat weI dat met name
de stoommachines in het verleden veelvuldig met asbestprodukten geIsoleerd zijn,
waardoor op vrijwel iedere lokatie waar stoommachines aanwezig geweest zijn in
principe asbest een potentiele verontreiniging is. Opslagplaatsen van isolatiebedrijven
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vormen eveneens een potentiele bron van verontreiniging. In 1950 waren er in Noord
Brabant 16 fabrieken van isolatiemateriaal en isoleerinrichtingen aanwezig.
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Groot- en tussenhandel
sbi 61, 62, 63 en 64

De groot- en tussenhandel betreft geen proces in de zin van fysische bewerkingen aan
goederen of materialen, maar een proces van collectie, opslag en distributie. Bij
opslag speelt ook intern transport een grote roI.

Tijdsperiode

De groot- en tussenhandel is in Nederland ontstaan samen met het gildewezen. Door
de sterk toegenomen produktie tijdens de industriele revolutie nam ook de handel
toe. Door de grotere hoeveelheden ontstond een specialisatie bij de groot- en
tussenhandel naar produkt (bijvoorbeeld verf) of functie (bijvoorbeeld transport).
Deze 'moderne' groot- en tussenhandel ontstond halverwege de 19c eeuw.

StotTen

De aard en functie van de specifieke groothandel bepaalt welke stoffen In

aanmerking genomen moeten worden. Voor deze stoffen wordt verwezen naar de
hoofdstukken over de industrieen die de betreffende produkten vervaardigen.

Processen

De relevante bedrijfsgroepen zijn groot- en tussenhandels in:
- meststoffen

ertsen, metalen, minerale olieprodukten en brandstoffen
chemische grondstoffen en chemicalien voor industriele toepassingen
bestrijdingsmiddelen
olien en vetten, oliehoudende grondstoffen
farmaceutische, medische en kosmetische artikelen
verf en verfwaren
was-, poets- en reinigingsmiddelen
fotografische artikelen
schroot, oude materialen en afvalstoffen.
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De produkten worden door de (eventueel verschillende) groot- en tussenhandel
aangevoerd, intern getransporteerd, opgeslagen en gedistribueenI.

Potentiele verontreinigingen

De opgeslagen stoffen kunnen door lekkage of ongelukken (brand) in de bodem
terecht zijn gekomen. Een belangrijk gegeven daarbij is de wijze van verpakken van
de stoffen. Werden vroeger kleine hoeveelheden in min of meer zwakke verpak
kingsmaterialen (tonnen, jute zakken) opgeslagen, tegenwoordig wordt meer gebruik
gemaakt van grotere hoeveelheden in steviger materialen (vaten, containers). Ook
dump van overschotten en restpartijen en ongelukken bij overslag kunnen aanleiding
geweest zijn van bodemverontreiniging. Speciale aandacht moet gegeven worden aan
de groothandel in afvalstoffen, daar deze ook vaak voor de verwerking dient te
zorgen.

LokaJisering

In de bedrijfstelling 1950 worden de volgende aantallen groot- en tussenhandels
genoemd.

groothandel in:
- kunstmeststoffen 10
- chemicalien, geneesmiddelen en drogerijen 41
- verf 15
- schoonmaakartikelen 11
- parfumerieen, kosmetische-, toiletartikelen 10
- brandstoffen 29
- petroleum 28
- ertsen, metalen en walserijprodukten 15
- fotografische artikelen 2
- olien en vetten (eetbare) 4
• oude materialen en afvalstoffen 70.
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apotheken
sbi 65.3

Een apotheek is te omschrijven als een werkplaats waar geneesmiddelen worden
bereid en/of aan de bevolking afgeleverd. De belangrijkste activiteiten zijn: opslag
van chemicalien en geneesmiddelen, bereiding van geneesmiddelen (dranken, poeders,
pillen en zalven) en verpakken van geneesmiddelen uit voorraad in kleinere
hoeveelheden, verkoop van geneesmiddelen en chemicalien.

Tijdsperiode

De oudste vermeldingen van apotheken in Nederland dateren van ca 1300. Dit
betekent dat in Noord-Brabant de apotheken waarschijnlijk gedurende de gehele
beschouwde periode aanwezig geweest zijn.

StotTen

Eeuwenlang gebruikte de apotheker door de natuur geleverde stoffen van minerale,
plantaardige of dierlijke oorsprong. Vanaf de lSe eeuw komen ook chemisch bewerkte
en later geheel synthetische stoffen als geneesmiddel in gebruik. In een moderne
apotheek wordt met zeer veel verschillende stoffen gewerkt, varierend van vrij
eenvoudige chemicalien tot bijzonder ingewikkelde verbindingen.

Processen

Onderstaande beschrijving is gebaseerd op een model-apotheek anna 1957. 'In een
apotheek zijn een aantal verschillende ruimtes te onderscheiden: de ruimte voor het
publiek, de recepteer-afdeling, de sterilisatie-afdeling, het analytisch laboratorium, het
galenisch laboratorium, de spoelruimte, het kantoor van de apotheker/voor de
administratie, het magazijn voor geneesmiddelen, chemicalien en dergelijke, het
magazijn voor emballage en nog enige ruimtes voor personeel (garderobe,
wasgelegenheid, toilet, berging).
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In de recepteerafdeling worden geneesmiddelen bereid of uitgevuld uit voorraad in
doosjes en flesjes. Voor het maken van de poeders, pillen, zalven en dranken wordt
onder andere gebruik gemaakt van een poedervouwmachine, een tablettenmachine,
een zalfmolen, balansen, mixers en een droogkast. In de recepteerafdeling bevindt
zich ook een spoelgelegenheid en een kookgelegenheid. In het magazijn worden
chemicalien en geneesmiddelen en -Hefst gescheiden- ook emballages opgeslagen.'

De verkoop van 'specialitees' (kant en klare geneesmiddelen) is in de loop der tijd
steeds belangrijker geworden. Voor 1914 bestonden er al zo'n 9000 farmaceutische
specialitees, in 1955 waren het er circa 14000. De bereiding van geneesrniddelen in de
apotheek neemt in belangrijkheid af, terwijl de verkoop van verpakte geneesmiddelen
toeneemt.

Potentiele verontreinigingen

Door calamiteiten bij opslag kunnen chemicalien en geneesmiddelen op of in de
bodem terecht komen. Wellicht zijn oude partijen op of in de bodem gedeponeerd.
Bij de bereiding van geneesmiddelen ontstaat verontreinigd spoelwater en wellicht
ook afval.
De aard van de verontreinigingen is niet nauwkeurig aan te geven gezien de zeer vele
verschillende stoffen.

Lokalisering

Er zijn aIleen gegevens uit 1950 bekend (Bedrijfstelling 1950). Er waren toen in
Noord-Brabant 62 zelfstandige apotheken en 160 apotheken aan een dokterspraktijk
verbonden.
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Benzineservicestations
sbi 66.3

In een benzineservicestation worden motorbrandstoffen in ondergrondse tanks
opgeslagen. Via bovengronds geplaatste pompen wordt de benzine of dieselolie naar
het autoreservoir gepompt. Daarnaast voeren benzineservicestations soms ook enige
garage-activiteiten (doorsmeren, wassen, kleine reparaties) uit; voor deze bewerkingen
wordt naar het betreffende hoofdstuk verwezen.

Tijdsperiode

Vanaf circa 1900.

Stoffen

Opslag en overslag van motorbrandstoffen: normaalbenzine, superbenzine, dieselolie,
LPG, mengsmeerbrandstof.

Processen

De brandstoffen worden per tankauto aangevoerd en daaruit in ondergrondse tanks
overgebracht. Via een bovengronds geplaatste pomp wordt de brandstof in het
reservoir van de auto van de afnemer overgebracht.

De brandstoffen zijn te onderscheiden in normaal- en superbenzine, dieselolie,
LPG en mengsmeerbrandstof (voor bromfietsen). Benzine bestaat uit koolwaterstoffen
met een koolstof keten varierend van C4 tot Cl l' Daarnaast bevat het vele andere
stoffen waaronder zware metalen als lood (ook met opzet toegevoegd als anti-klop
middel tetraethyl- en tetramethyllood), zink, chroom, koper en nikkel, en verder
benzeen (tot 5 %), dichIoorethaan en dibroomethaan (tot circa 350 mg/kg), kleurstof
en aIIerIei additieven ('dopes'). Het onderscheid tussen normaal- en superbenzine uit
zich in een verschil in octaangetal: een maat voor de ontstekingskwaliteit, onder
andere is het loodgehalte van superbenzine hoger.
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Dieselolie bestaat uit koolwaterstoffen vanaf C90 bevat ook zware metalen en
daarnaast tot 10 % zwavel, furfural en 'dopes'. LPG (Liquified Petroleum Gases) is
bij normale temperatuur en druk een gas dat hoofdzakelijk uit propaan en butaan
bestaat. LPG wordt ook wei in bovengrondse tanks opgeslagen, het is niet bijzonder
relevant voor bodemverontreiniging, bovendien is LPG niet van belang voor de hier
beschouwde periode tot 1950.

Sinds 1967 gelden de richtlijnen van de 'Leidraad voor de ondergrondse opslag van
aardolieprodukten' voor de opslagtanks. Deze richtlijnen betreffen onder andere
materiaalsamenstelling en -sterkte van de tanks, samenstelling van de tankbekleding
en periodieke controle. Tanks van voor 1967 zullen over het algemeen niet aan de
huidige eisen voldoen. Uit een inventarisatie van Nationale Nederlanden kan geschat
worden dat in 1985 20 % van de tanks in Nederland dateerde van voor 1960.

Potentiele verontreinigingen

Door morsen bij het vullen van de tanks of het tanken van auto's en door lekkages
van de tanks kunnen aanzienlijke hoeveelheden benzine en dieselolie in de bodem
terecht komen. Omdat de vloeistoffen lichter dan water zijn vormen ze een drijflaag
op de grondwaterspiegel, die zich in zandgronden betrekkelijk snel in horizontale
richting kan verspreiden. Daarnaast lossen de polaire componenten van de brandstof
op in het grondwater en verplaatsen zich in verticale richting. De volgende
bestanddelen zijn op basis van hun toxiciteit het meest gevaarlijk: benzeen, alkylben
zenen, lichte polycyclische koolwaterstoffen, lood (tetraethyllood en tetramethyllood),
dichloorethaan, dibroomethaan en furfural.

Lokalisering

in 1950 (Bedrijfstelling) waren er in Noord-Brabant 25 'benzinelaadstations', in 1977
(Pietersen 1985) waren er in geheel Nederland circa 8000 benzinestations.

Tegenwoordig worden benzinestations op bedrijfsterreinen en langs grote doorgaande
wegen ondergebracht, van oudsher zijn zij echter veelal in of nabij woonkernen
gesitueerd.
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Detailhandel in brandstoffen
sbi 66.7

(exclusief motorbrandstofTen)

Huisbrandstoffen (onder andere kolen en olie) werden voornamelijk gekocht bij de
kolenboer, de olieboer en de petroleumboer, waar deze stoffen opgeslagen waren.

Tijdsperiode

Kolen en olie werden tot in de zestiger jaren als huisbrandstof gebruikt. Vanaf het
midden van de vorige eeuw werd naast kolen en olie stadsgas veel gebruikt voor
verlichting, verwarming en om op te koken. Vanaf 1930 (Eindhoven) en 1947 (Oss en
Breda) werd in bepaalde delen van Noord-Brabant cokesovengas gebruikt, dat
geleverd werd door de Staatsmijnen in Heerlen. In 1959 werd het Groninger gasveld
aangeboord en kon op grote schaal overgegaan worden op aardgas als huisbrandstof
(het aardgasnet bereikte Noord-Brabant in 1968).

StofTen

- fossiele brandstoffen (steenkool, bruinkool, cokes, turf, (lamp)petroleum en
huisbrandolie)

Processen

De brandstoffen moesten worden aangevoerd en opgeslagen bij het kleinbedrijf, waar
het verder verkocht werd.
Steenkool is een biogeen sedimentsgesteente, grotendeels bestaand uit koolstof
(65-98%) en variabele hoeveelheden waterstof, stikstof, zuurstof, zwavel en andere
elementen. In 1936 werden anthraciet. semi-anthraciet en in mindere mate half
magere kool geschikt geacht voor huisbrand. In de kleinhandel werd echter veel
bedrog gepleegd, dus zuBen ook andere soorten verkocht zijn. De kolen werden in
het algemeen opgeslagen in een berghok.

Bruinkool is jonger dan steenkool en bevat circa 25% water. Bruinkool werd vooral
gebruikt in de vorm van briketten. Ook cokes werd gebruikt voor huisbrand; deze kon
nog vrij veel zwavel bevatten.
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Turf is gedroogd veen en heeft een vrij hoog asgehalte. Turf werd beschouwd als een
minderwaardige brandstof, maar werd toch weI gebruikt, vooral voor haardbrand,
eventueel ook in de vorm van briketten. Huisbrandolie werd gebruikt voor het stoken
van ketels van de centrale verwarming en voor oliestookkachels. De olie werd
opgeslagen in ijzeren olietanks onder de grond. (Lamp)petroleum (kerosine) werd
gebruikt voor lampen, kachels, komfoors en kooktoestellen.

PotentiiHe verontreinigingen

Door morsen bij overslag en door lekkage van de tanks (onder andere door roesten),
kunnen de vloeibare brandstoffen de bodem verontreinigen. (Lamp)petroleum,
huisbrandolie en benzine zijn aardoliefracties en bevatten derhalve hoofdzakelijk
koolwaterstoffen, met als bijmengsel zwavel (0,1-5 %) en stikstof (0-0,1 %) en
bovendien sporen van vele elementen waaronder chloor, fosfor, arseen, vanadium,
aluminium, koper en nikkel. Ruwe olie bevat vaak ook nog sporen organische
overblijfselen. OW~n kunnen grote hoeveelheden water verontreinigen en voorgoed
ongeschikt als drinkwater maken.

De vaste brandstoffen kunnen uitspoelen. De chemische samenstelling van
steenkool (en bruinkool) is afhankelijk van de herkomst. In verband met de kwaliteit
van het effluentwater blijkt vooral het zwavelgehalte van de kolen van belang te zijn.
Door oxydatie van zwavelverbindingen (voornamelijk pyriet FeSz), waarbij water
nodig is, ontstaat zwavelzuur. Door secundaire reacties van dit zwavelzuur met
mineralen en organische verbindingen kunnen verschillende elementen in oplossing
gaan bijvoorbeeld zware metalen. Het effluentwater is in het algemeen zuur met hoge
concentraties aan ijzer, aluminium, mangaan, calcium, magnesium en sulfaat.
Gebleken is dat voor een aantal elementen, zoals ijzer, nikkel, mangaan, chroom en
koper de orde van grootte van de gehaltes in het percolatiewater gelijk of groter is
dan voor vuilstortpercolaat.

Over organische stoffen in het percolatiewater is weinig bekend, maar uitspoeling
van carcinogene polycyclische aromaten (met name benzo(ghi)peryleen) is in principe
mogelijk. Polycyclische aromaten worden in de bodem in het algemeen niet
gemakkelijk afgebroken. Ais de kolen afgedekt worden of opgeslagen in een berghok,
is er minder contact met water en dientengevolge ook aanzienlijk minder
bodemverontreiniging.

Lokalisering

In 1950 (bedrijfstelling) waren er in Noord-Brabant 303 vestigingen van de
detailhandel in petroleum en 740 van de detailhandel in brandstoffen.
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Autoreparatiebedrijven
sbi 68.2

Tot de werkzaamheden in autoreparatiebedrijven worden hier gerekend: onder
houdsbeurten, herstelwerkzaamheden, spuiten en anti-roestbehandelingen
('tectyleren'). Een aantal van deze werkzaamheden komt ook als zelfstandige activiteit
in gespecialiseerde bedrijven voor. Benzinestations voeren vaak op beperkte schaal
'garage-activiteiten' uit. Voor specifieke emissies van benzinestations wordt naar het
betreffende hoofdstuk verwezen.

Tijdsperiode

In 1896 reden in Nederland de eerste auto's rondo Waarschijnlijk zuBen reparatiebe
drijven op enige schaal vanaf circa 1900 ontstaan zijn.

Stoffen

hulpstoffen
- olien

vetten
brandstoffen
reinigingsmiddelen
ontvettingsmiddelen (organische oplosmiddelen of alkalische reinigingsmiddelen)
additieven aan koelvloeistoffen (brandspiritus, glycerine, methanol, tegenwoordig
meestal mono-ethyleenglycol, 'anti-vriesmiddel')
remvloeistoffen (synthetische olien)
accuzuur
anti-roestmiddelen
verven en lakken

afvalstoffen
- afgewerkte olie

afgewerkte koelvloeistoffen
afgwerkte remvloeistoffen
afvalzuur (accu's)
verontreinigde reinigings- en ontvettingsmiddelen
resten anti-roestmiddelen
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- resten verven en lakken

Processen

Onderstaande beschrijving berust grotendeels op huidige processen. De indruk bestaat
echter dat de activiteiten in het verleden niet veel van de huidige afwijken, de aard
van de gebruikte stoffen zal in de loop der tijd weI veranderd zijn.

Een onderhoudsbeurt bestaat uit het verversen van carterolie en versnel
lingsbakolie, doorsmeren en kleine reparaties. De afgewerkte olie wordt opgevangen.
Rond 1947 werd afgewerkte olie geregenereerd: stof, metaaldeeltjes en neerslag
werden eruit gehaald, zodat de olie opnieuw gebruikt kon worden (tegenwoordig
wordt afgewerkte olie veelal verbrand). Gude bedrijven voerden het doorsmeren uit
in open smeerputten. Tot de herstelwerkzaamheden worden gerekend: opsporen en
oplossen van storingen, verwisselen van (defecte) onderdelen als accu's, filters,
banden, uitlaten, remvoeringen en koppelingsplaten, reviseren van motoronderdelen,
afstellen van diverse onderdelen en verversen van rem- en koelvloeistof. Rond 1947
bezat een garage voor grote reparaties een smederij, een plaatwerkerij en een lasserij.
Tot de werkzaamheden behoorden onder andere vulcaniseren, boren, slijpen, schaven,
draaien en zagen.

Motoronderdelen die gerepareerdjgereviseerd moeten worden, worden eerst
ontvet. Het ontvetten gebeurt met een organisch oplosmiddel of een alkalisch
reinigingsmiddel. Hierbij komen behalve olie en vet ook roest, verfdeeltjes en
metalen als lood, chroom en zink in het reinigingsmiddel terecht.

Bij het spuiten van auto's zijn de volgende stappen te onderscheiden: voorbehande
len van auto of onderdeel (uitdeuken, ontroesten en ontvetten), plamuren en spuiten.
Het spuiten vindt meestal pneumatisch plaats. Er wordt een grondlaag en een toplaag
opgebracht. Tegenwoordig wordt het meest gebruik gemaakt van alkydlakken en
tweekomponentenlakken.

Een anti-roestbehandeling bestaat uit het reinigen van de auto (oude anti
roestlagen, vuil, zand en roest verwijderen en het metaal ontvetten) en het
aanbrengen van de anti-roestlaag. Het middel wordt met een kwast of door middel
van spuiten opgebracht. Het is een produkt op basis van microwassen of bitumen.

PotenW!le verontreinigingen

De volgende hulp- of afvalstoffen kunnen bij morsen of weggooien in de bodem
terecht komen: om~n (al dan niet verontreinigd met zware metalen), vetten,
brandstoffen, reinigingsmiddelen, organische of alkalische ontvettingsmiddelen (met



Alltoreparatiebedrijven 377

verontreinigingen als zware metalen), koelvloeistoffen, remvloeistoffen, accuzuur, anti
roestmiddelen, verf- en lakresten.

Lokalisering

In 1912 (Veiligheidswet) waren er in Noord-Brabant 16 rijwiel- en automo
bielfabrieken en -herstelwerkplaatsen. In 1950 (Bedrijfstelling) waren er in Noord
Brabant 352 herstelplaatsen voor automobielen en 20 autospuitinrichtingen. Rond
1985 (VROM-rapporten) waren er in Noord-Brabant 987 BOVAG-garagebedrijven,
200-300 niet aangesloten garagebedrijven, 60 anti-roeststations, waarvan de helft aan
een garage verbonden en 240 autospuiterijen (deels aan garages en dergelijke verbon
den).

Als voorbeeld van een van de eerste garagehouders die nog altijd aanwezig is: in
1916 vestigde Jos. L. van der Meulen, een smid uit Helmond, alwaar hij zich al enige
tijd met automobielreparaties had bezig gehouden, aan de Vestdijk in Eindhoven een
'verdiepingen-autostalling', automobielhandel en reparatie-inrichting (Zoetmulder
1952).

Literatuur

Grontmij n.v., Bedrijfsactiviteiten en bodemverontreiniging, p. II-I - 11-8, Zeist 1985.
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Rijwiel- en motorrijwielreparatiebedrijven
sbi 68.3

Rijwiel- en motorrijwielreparatiebedrijven zijn hoofdzakelijk kleine bedrijfjes. De
werkzaamheden bestaan uit onderhoud en reparatie van (motor)rijwielen, waar onder
smeren, verven, ontvetten, soIderen, lassen en natuurlijk het plakken van banden.

Tijdsperiode

Nadat rond 1880 de 'rover-fiets' gerntroduceerd werd steeg de populariteit van de
fiets als vervoermiddel enorm. Aanvankelijk was een fiets een luxe-artikel, maar aan
het eind van de vorige eeuw yond hij ingang in vrijwel aIle maatschappelijke klassen.
Gelijktijdig hiermee zullen de 'fietsenmakers' ontstaan zijn.

Motorrijwielen zijn na de eerste wereldoorlog erg populair geworden als (destijds)
relatief goedkoop gemotoriseerd vervoermiddel. De huidige bromfiets is pas later
ontstaan aIs 'rijwiel met hulpmotor' (ook weI autorijwiel genaamd) en onderscheid
zich van het motorrijwiel behalve door het Iagere motorvermogen ook door het bezit
van een trapas met krukken en pedalen.

StofTen

hulpstoffen
- smeermiddelen (olien en vetten)

verven en lakken
reinigingsmiddelen (ontvettende middelen zoals alkalische vloeistoffen en
organische oplosmiddelen)
koper en borax (voor solderen)
lijm voor het plakken van banden (rubbersolution)
brandstoffen, remvloeistoffen en accuzuur (voor motoren)

afvalstoffen
- metaalresten
- olieresten
- vervuilde reinigingsmiddelen
- verf- en lakresten
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Processen

Alvorens de processen in een (motor)rijwielreparatiebedrijf te behandelen wordt
hieronder zeer beknopt iets gezegd over de ontwikkeling van de fiets, welke immers
bepalend is geweest voor het ontstaan van reparatiebedrijven.

In het begin van de negentiende eeuw bestond aIleen de houten loopfiets. Aan het
eind van dezelfde eeuw was deze loopfiets ontwikkeld tot de fiets zoals we die
vandaag de dag nog altijd kennen. In de tussenliggende periode zijn tal van
ontwerpen met meer of minder succes beproefd en gebruikt.

In 1818 ontwikkelde Johnson zijn 'hobby-horse': een loopfiets zoals men al langer
kende maar met frame en banden van ijzer waardoor het gewicht veel lager was, de
fiets een grotere snelheid kon bereiken en de levensduur aanzienlijk langer was. In
1839 werd de eerste door trappers aangedreven fiets ge"introduceerd, de 'reardriven'
van Macmillan. De trappers brachten via trekstangen het achterwiel in beweging.
Dertig jaar later werd de 'velocipede' van Michaux een enorm succes. Bij deze fiets
werd het voorwiel direct door trappers aangedreven. De gehele fiets was van
smeedijzer. Het fietsen werd erg populair en de eerste wiellerwedstrijden werden
georganiseerd.

De periode 1870-1895 werd gedomineerd door de 'ordinary bycicles' met hun
extreem grote voorwiel en minieme achterwieltje. In 1880 werd uiteindelijk de fiets
gelntroduceerd die sterk overeenkwam met de fietsen van tegenwoordig, de 'rover'
(ook weI 'veiligheidsfiets' genaamd). De trappers bevonden zich tussen beide wielen
in en brachten via een ketting het achterwiel in beweging. De wielen waren even
groot en hadden rubberen luchtbanden.

De motorrijwielen stegen na de eerste Wereldoorlog sterk in populariteit. Zij
hebben motoren die qua vermogen sterk uiteen lopen: van minder dan 125 cm3 tot
meer dan 1000 cm3

• De overbrenging geschiedt met een ketting of cardanas. De
bromfiets is pas later ontstaan als 'rijwiel met hulpmotor' (ook weI autorijwiel
genaamd) en onderscheid zich van het motorrijwiel behalve door het lagere
motorvermogen ook door het bezit van een trapas met krukken en pedalen.

De processen in een rijwiel- en motorrijwielreparatiebedrijf omvatten onderhoud en
reparaties van (motor)rijwielen. Bij reparatie van rijwielen kan gesoldeerd worden
met koper, waarbij borax als oxydatiewerend middel gebruikt werd. Ook wordt weI
gelast (motorrijwielen). Een ander deel van een reparatie kan zijn het verven of
lakken van een (motor)rijwiel of onderdeel daarvan. Veel uitgevoerde reparaties
omvatten het plakken van banden. Hiervoor wordt rubber en lijm (rubbersolution)
gebruikt, en ook ontvettende middelen (vooral organische oplosmiddelen,
wasbenzine).

Tot het onderhoud behoort het smeren van de (motor)rijwielen met olien en
vetten. Ook worden bepaalde onderdelen juist ontvet. Een aantal onderhouds-
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behandelingen bij motorrijwielen vertonen overeenkomst met die in autoreparatiebe
drijven (zie het betreffende hoofdstuk (sbi 68.2)).

Potentiele verontreinigingen

OW~n en vetten, verven en lakken, organische oplosmiddelen, metaalresten,
brandstoffen.
Rijwielreparatiebedrijven zijn doorgaans kleine bedrijfjes waar relatief geringe
hoeveelheden stoffen gebruikt worden, maar door cumulatie in de tijd kan toch een
significante verontreiniging van de bodem ontstaan zijn.

Lokalisering

Vermoedelijk werd de fiets in Noord-Brabant aan het eind van de vorige eeuw, begin
deze eeuw steeds meer algemeen gebruikt als vervoermiddel in plaats van luxe
speelgoed voor de welgestelden (al voor de eerste wereldoorlog waren er 700.000
wielrijders in Nederland, dat was 1 rijwiel per 9 inwoners). Gelijktijdig hiermee zullen
reparatie-inrichtingen voor rijwielen ontstaan zijn uit smederijen en dergelijke.

Er zijn geen opgaven beschikbaar over het aantal bedrijven in de eerste helft van
deze eeuw. In 1950 (Bedrijfstelling CBS) waren er 904 herstelplaatsen voor rijwielen
in Noord-Brabant, met totaal 1739 werknemers.
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Research- en
wetenschappelijke instellingen

sbi 97.5

De processen en gebruikte stoffen in researchinstellingen zijn zeer divers. In de
periode tot 1950 bestaat de bedrijfsgroep hoofdzakelijk uit laboratoria die verbonden
zijn aan bedrijven, waardoor de aard van de stoffen voor een deel overeenkomt met
de stoffen die de betreffende bedrijven gebruiken.

Tijdsperiode

Zowel industriele als overheidslaboratoria bestaan in Noord-Brabant sinds circa 1900.

StotTen

Het is niet mogelijk een opsomming te geven van de stoffen en vooral vele
chemicalien die in laboratoria gebruikt worden. In het algemeen kan weI gesteld
worden dat ondanks de grote verscheidenheid aan stoffen de hoeveelheden per stof
relatief gering zijn. Voor bepaalde zeer toxische stoffen kunnen deze relatief kleine
hoeveelheden weI erg gevaarlijk zijn.

Processen

Ook de processen in een laboratorium kunnen door hun enorme variatie hier niet
behandeld worden.

Potentiele verontreinigingen

De potentiele verontreinigingen zijn zeer divers. Zij kunnen ontstaan zijn bij opslag,
gebruik en lozing van stoffen. De indruk bestaat dat tot in de jaren zeventig van deze
eeuw de meeste chemicalien via de riolering werden afgevoerd. Door lekkages kan
bodemverontreiniging ontstaan zijn. (Volgens 'Handhaving Milieuwetten' gebeurt het
ook nu nog vaak dat gebruikte chemicalien door het riool worden gespoeld).
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Lokalisering

Onderstaand zijn de laboratoria in Noord-Brabant v66r 1940 naar plaats geordend
weergegeven (tussen haakjes de oprichtingsdatum).

Bergen op Zoom
- Instituut voor rationele suikerproduktie (1930)

Breda
- Keuringsdienst (1921)
- Hollandsche Kunstzijde Industrie (circa 1919)
- NV Bierbrouwerij 'De drie hoefijzers' (v66r 1955)
- NV Stoom-chocolade- en cacaofabriek 'Kwatta' (v66r 1928)
- NV Vernis- en verfwarenfabr. v.h. J.Wagemakers en Zn. (v66r 1941)

Eindhoven
- Keuringsdienst (1921)

Lab. van het boter- en kaascontrolestation (v66r 1922)
Philips Laboratoria:
Lab. V (chemisch lab.) (1910)
Lampenonderzoek en -keuring (circa 1895)
Natuurkundig lab. (1914)
Physisch-chemisch lab. (1916)
Physisch lab. (1923)
Technisch-chemisch lab. (1923)
Poederlab. (1930)

Helmond
- NV P.F. van Vlissingen en Co.'s katoenfabrieken (Vlisco) (v66r 1940)

's-Hertogenbosch
- Keuringsdienst (1921)

Oss
- NV Organon (1923)
- Van den Bergh's Fabrieken (circa 1900)
- Anton Jurgens' fabrieken (v66r 1909)
- NV Zwanenberg's Slachterijen en Fabrieken (v66r 1924)

Tilburg
- Lab. voor industrieleer van de RK Handelshogeschool (circa 1930)
- Pathologisch lab. van het St. Elisabeth-Ziekenhuis (1938)

Waalwijk
- Rijksproefstation en voorlichtingsdienst ten behoeve van de leder- en schoen

industrie (later leerinstituut TNO) (1911)
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In 1967 was Laboratoria Nobilis N.V. te Boxmeer een onderdeel van NV Koninklijke
Zwanenberg-Organon.
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Schoonmaakbedrijven
sbi 98.2

Het gaat in deze bedrijfsgroep niet om de produktie van schoonmaakmiddelen (reini
gings- en ontsmettingsmiddelen), maar om het gebruik en dus ook opslag van
dergelijke stoffen. Er is weinig literatuur beschikbaar over bedrijven die zich
gespecialiseerd hebben in schoonmaken.

Tijdsperiode

Het is niet bekend sinds wanneer er schoonmaakbedrijven In Noord-Brabant
aanwezig zijn.

StotTen

grondstoffen
- vetzure zeep

synthetische reinigingsmiddelen (neutraal, zwak of sterk alkalisch, zuurhoudend,
met sequesteermiddel (verwijdering kalkaanslag»
ammoniak
aZIJn
tri, tetra
wasbenzine
alcohol, spiritus
aceton
oxaalzuur
anorganische chloorverbindingen (chloorbleekloog, bleekwater)
organische chloorverbindingen (chlooramine in oplossing, chloorisocyanuraat)
organisch gebonden jood (jodoforen)
quaternaire ammoniumverbindingen (quats)
fenolen
aldehyden
alcoholen
amfolyten
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ProcesseD

De onder 'stoffen' vermelde middelen worden bij het schoonmaakbedrijf opgeslagen
en intern getransporteerd. Soms vindt opslag ook bij de klant plaats, alwaar ook het
gebruik plaats vindt.

PoteDtiele veroDtreinigingen

Bij bedrijf of klant kan door lek, calamiteit of eventueel lozing bodemverontreiniging
zijn ontstaan. Ook bij het gebruik kan, naast waterverontreiniging, verontreiniging van
de bodem zijn ontstaan.

Lokalisering

In 1950 (Bedrijfstelling CBS) waren er in Noord-Brabant 65 zuiverings- en
ontsmettingsbedrijven en 25 reinigingsbedrijven.

Literatuur
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Wasserijen, chemische reiniging
en ververijen, sbi 98.3

Het chemisch wassen is het behandelen van kledingstukken met vloeistoffen, die vet
en vetachtige verontreinigingen kunnen oplossen. Voor dit doel maakt men gebruik
van organische oplosmiddelen. Indien gewenst worden (gedeeltelijk) ontkleurde of
verschoten stukken opnieuw geverfd.

Tijdsperiode

De bedrijfsgroep IS 10 het begin van de negentiende eeuw in Frankrijk ontstaan.
Vanaf 1873 komt het chemisch reinigen ook in Nederland voor en vanaf eind vorige
eeuw in Brabant.

StotTen

grondstoffen
- oplosmiddelen (onder andere benzine, trichlooretheen, perchlooretheen,

tetrachloorkoolstof, 1,1,1 trichloorethaan)
- kleurstoffen

hulpstoffen
- detacheermiddelen (onder andere azijnzuur, ammonium, amylacetaat, ethylacetaat,

fluorwaterstof, isopropylalcohol, kaliumpermanganaat, melkzuur, mierezuur,
natriumbisulfiet, natriumhypochloriet, natriumoxalaat, tolueen en waterstofperoxyde

- reinigingsversterkende middelen zoals zeep en benzinezeep
- chemicalien voor toepassing van kleurstoffen

afvalstoffen
- residu als gevolg van reinigen en distilleren van oplosmiddelen
- afvalwater van zeep- en verfbaden.
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Processen

Het chemisch wassen is waarschijnlijk in de jaren twrntig van denegentiende eeuw
voor het eerst in Frankrijk toegepast. De gebruikte oplosmiddelen zoals bijvoorbeeld
terpentijnolie waren echter nogal ontvlambaar. Met benzine verkreeg men betere
resultaten, zodat het chemisch reinigen zich in de tweede helft van de vorige eeuw
over geheel Europa en de VS verspreidde. De firma Palthe in Almelo introduceerde
in 1873 het chemisch reinigen in Nederland.

niet terug
gewonnen
oplosmiddel

1

gereinigd
goed

sorteren

vuil goed

l

oplos
Dl1ddel
zeep

De chemische remlgmg be
rust op het feit, dal vetachtige
verontreinigingen in de benzi
ne (of andere oplosmiddelen)
oplossen; hierbij komt ook
het aan het vet klevende vuH
in het oplosmiddel terecht.
Het chemisch reinigen onder
scheidt zich, behalve door het
groter oplossend vermogen
voor olie- en vetvlekken, van
het gewone wassen of natwas
sen door het feit dat allerlei
appretstoffen, zoals bijvoor
beeld stijfsel, niet worden
aangetast; de kledingstukken
behouden dus hun vorm. Ook

Afbeelding 38: Olemiscll reinigen treedt er aanzienlijk minder
zwelling van de textielvezels

op; hierdoor wordt het krimpen of kreuken van de kledingstukken voorkomen.
De behandeling en behandelingsduur verschilt per materiaal en soort kledingstuk.

De kledingstukken worden daarom eerst gesorteerd. Vervolgens vindt de chemische
reiniging plaats. Eerst worden de stukken in het oplosmiddel gewassen; vervolgens
worden de stukken nog een keer in zuiver oplosmiddel gespoeld en daarna gedroogd.
Als oplosmiddel heeft men in deze eeuw naast benzine onder andere tetrachloorkool
stof, trichlooretheen (tri) en perchlooretheen (per) gebruikt.

Omdat bij het chemisch wassen niet aile verontreinigingen worden verwijderd,
voegt men meestal nog reinigingsversterkers aan het oplosmiddel toe. Reinigingsver
sterkers zijn meestal zeepachtige stoffen, die speciaal voor de toepassing in organische
oplosmiddelen geschikt zijn. Desondanks blijven er meestal nog allerlei vlekken over,
die een speciale behandeling vereisen. Deze worden meestal na en soms voor het
chemisch wassen met speciale detacheer- of ontvlekkingsmiddelen verwijderd.
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Hiervoor is een zeer groot scala aan middelen in de handel; detacheermiddelen
bestaan meestal uit een mengsel van verschillende stoffen en hebben vaak een
specifieke toepassing, bijvoorbeeld voor de verwijdering van wijnvlekken. In een
aantal gevaIlen worden de kledingstukken ook nog nat gewassen. Na het reinigen
worden de kledingstukken nog geperst en/of gestreken.

Door de grote hoeveelheden oplosmiddel, die bij de chemische reiniging nodig zijn,
en door de hoge prijs hiervan, heeft men vrijwel vanaf het begin pogingen
ondernomen om zoveel mogelijk oplosmiddel terug te winnen. Dit doet men door het
verontreinigde oplosmiddel te laten bezinken, te filtreren en vervolgens in
distilleerapparaten verder te zuiveren. Ook vindt het gehele proces plaats in
afgesloten machines, tegenwoordig meestal in een machine. Op deze manier slaagt
men er in om ongeveer tachtig procent van het oplosmiddel weer terug te winnen.

Aan veel chemische wasserijen is ook een ververij verbonden. Ontkleurde of
verschoten kledingstukken kunnen opnieuw worden geverfd. Yoor dit doel worden de
kledingstukken eerst goed gereinigd. In een aantal gevaHen voegt men nog
chemicalien toe om zoveel mogelijk oude kleurstof te verwijderen. Het verven zelf
verschilt niet van de gewone textielververij. Yoor een overzicht van de gebruikte
kleurstoffen en andere chemicalien wordt verwezen naar het hoofdstuk over de
textielblekerijen, -ververijen en -drukkerijen (sbi 22.41).

Potentiele verontreinigingen

Yooral door het gebruik van grote hoeveelheden organische oplosmiddelen zijn
chemische wasserijen potentieel bodemverontreinigend. Behalve door lekkages bij
opslag, transport en produktieproces ontstaan er ook aanzienlijke afvalstromen,
waarin de oplosmiddelen aanwezig kunnen zijn. In het distillatieresidu zitten
bovendien nog een grote hoeveelheid andere stoffen. Ook zuHen met name vroeger
het afvalwater en het distillatieresidu rechtstreeks op het riool of het oppervlaktewa
ter zijn geloosd, waardoor ter plaatse de bodem kan zijn verontreinigd.

Lokalisering

Een van de eerste chemische wasserijen in Brabant is waarschijnlijk 'De Regenboog',
voorheen Jansens & Bierens in Tilburg geweest. Deze textielververij was al voor 1920
in een chemische wasserij en ververij omgezet. Later is dit bedrijf deel gaan uitmaken
van het Palthe-concern. De eerste grote bedrijven werkten veel met agenten over het
gehele land, die de inname en teruggave van de kledingstukken regelden. Na de
tweede wereldoorlog is het aantal chemische wasserijen sterk gegroeid, zodat in elke
plaats een of meerdere bedrijven aanwezig zijn. Deze vaak kleine bedrijfjes maken
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meestal onderdeel uit van een groter bedrijf. De meest voorkomende behandeling,
namelijk het chemisch reinigen, voeren zij zelf uit; aIle meer specialistische bewer
kingen worden in een grotere, speciaal uitgeruste fabriek uitgevoerd. Dit zal met
name ook voor het verven van toepassing zijn.

Een indruk van de verspreiding van de chemische wasserij in Brabant is te krijgen
uit de volgende cijfers. In 1912 (Veiligheidswet) waren er 5 chemische wasserijen in
Noord-Brabant, waarvan twee in Helmond en drie in Tilburg; de grootste Tilburgse
wasserij was tevens textielververij (waarschijnlijk 'De Regenboog'). In 1950
(Bedrijfstelling) waren er 30 vestigingen, waaronder 'Trimax' in Eindhoven, 'Perfecta'
en 'Spoli' in Den Bosch, 'De Regenboog' in Tilburg en 'De Valk' in Valkenswaard.

In 1988 (Gouden Gids) zijn er aileen in het district Eindhoven al ongeveer 45
bedrijven met een in totaal ongeveer 50 vestigingen. In geheel Noord-Brabant
(Databank Kamers van Koophandel) waren in 1987 ruim 100 afzonderlijke chemische
wasserijen actief.
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Aigemene activiteiten

In dit hoofdstuk worden een aantal activiteiten beschreven die in vrijwel iedere
bedrijfsgroep voorkomen, en dus niet specifiek voor een bepaalde groep zijn. Het
betreft hier met name de energievoorziening in bedrijven en het onderhoud van het
machinepark.

Tijdsperiode

De algemene activiteiten kunnen gedurende de gehele beschouwde periode van 1800
tot 1950 aanwezig geweest zijn.

StotTen

grondstoffen
- vaste brandstoffen (hout, houtskool, turf, turfcokes, bruinkool, steenkool, cokes en

afvalbrandstoffen)
vloeibare brandstoffen (aardolieprodukten zoals benzine, kerosine, petroleum,
gasolie en stookolie, afvalvloeistoffen)
gasvormige brandstoffen (generatorgas (CO), stadsgas, cokesovengas (mijngas),
watergas, butagas (butaan), acetyleen, propaan en aardgas)
plantaardige, dierlijke en minerale smeerolien en -vetten
organische (al dan niet gechloreerde) oplosmiddelen en ontvettingsmiddelen

afvalstoffen
- assen en slakken

teer (ingeval van eigen lichtgasproduktie)
gaswater (ingeval van eigen lichtgasproduktie)
met zwavel en cyanide verontreinigd ijzerhydroxyde (ingeval van eigen lichtgas
produktie)
afgewerkte verontreinigde smeerolien
verontreinigde organische oplosmiddelen en ontvettingsmiddelen
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Processen

energievoorziening
De energievoorziening in bedrijven omvat verwarming, aandrijving van machines
(inclusief processen als verhitten en koelen) en verJichting. Tussen 1800 en 1950 zijn
een groot aantal verschillende brandstoffen gebruikt voor de energievoorziening van
bedrijven. Voor verwarming werd van oudsher houten turf en ook weI houtskooI ge
bruikt. Met de opkomst van de stoommachine in de vorige eeuw werd steenkool en
later cokes de brandstof bij uitstek. De steenkool of cokes werd verbrand om stoom
te maken voor aandrijving van machines en voor verw.arming. Ook voor verlichting
werd steenkool gebruikt door het te vergassen tot lichtgas.

jaar kolcn aardolic aardgas

1900 95,1 3,6 1,2
1913 92,8 5,6 1,6

1929 79,6 15,9 4,5
1938 72,7 21,8 5,5
1948 62,2 28,4 9,4

Tabel 10: Relatiefgebntik vall verschillellde brallds/offell, op wereldschaal

Steenkool is tot ver in deze eeuw de belangrijkste energiebron gebleven. De tabel
geeft de verdeling van gebruikte brandstoffen op wereldschaal weer (in procenten).
Daarbij moet bedacht worden dat de verhoudingen in Europa nog sterker ten gunste
van steenkool lagen.

Grote hoeveelheden steenkool werden vergast tot stadsgas of lichtgas. Dit werd
aanvankelijk voornamelijk gebruikt voor verlichting maar later ook voor verwarming
en aandrijving van machines (in huishoudens werd het bovendien gebruikt om op te
koken). Bedrijven konden het stadsgas betrekken uit het openbare net, maar het
gebeurde ook dat met name de grotere bedrijven een eigen gasfabriekje exploi
teerden.

Aan het einde van de 1ge eeuw werd de aardolie en de daarvan afgeleide vloeibare
brandstoffen petroleum, benzine en stookolie geYntroduceerd. Vanaf het begin van de
20e eeuw nam ook het gebruik van elektriciteit in bedrijven (elektromotoren, verlich
ting) sterk toe.
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onderhoud
In het machinepark werd veel gebruik gemaakt van smeerolien en smeervetten. Voor
de opkomst van de aardolie-industrie werden deze smeermiddelen bereid uit
plantaardige en dierlijke vetten (dit gebeurt ook nu nog weI, zie ook het hoofdstuk
over de machineolie- en wagensmeerfabrieken, sbi 28.24). Na gebruik is smeerolie
('afgewerkte olie') verontreinigd met metaaldeeltjes.

Voor het schoonmaken van machines en bij herstelwerkzaamheden werden allerlei
ontvettende middelen gebruikt. Veel gebruikte organische oplosmiddelen zijn benzine,
petroleum, terpentine en wasbenzine, de gechloreerde koolwaterstoffen tri (trichloor
etheen), per (perchlooretheen), 1,1,1-trichloorethaan en tetra (tetrachloorkoolstof), en
ook weI benzeen, tolueen, xyleen en aceton.

Potenm~le verontreinigingen

De volgende potentiele verontreinigingen en verontreinigingsbronnen kunnen
onderscheiden worden:

- opslag van vaste en vloeibare brandstoffen
- assen van vaste brandstoffen
- produktie van lichtgas in het eigen bedrijf
- onderhoud van het machinepark.

opslag van vaste en vloeibare brandstoffen
De samenstelling van steenkool wordt vooral bepaald door de herkomst van de kolen
en niet zozeer door allerlei benamingen als vlamkolen, gasvlamkolen, gaskool,
vetkolen, ketelkolen, magere kool en anthraciet. Behalve koolwaterstoffen bevat
steenkool ook allerlei (zware) metalen en zwavel.

Steenkool en cokes werden op hopen in de open lucht opgeslagen. Hierbij zal het
effluent (doorsijpelende neerslag) verontreinigd raken. Het effluent kan op zijn beurt
weer bodem- en grondwaterverontreiniging veroorzaken (bovendien zal vermenging
van de bovenste bodemlaag met steenkoolgruis plaats vinden). De kwaliteit van het
effluent wordt vooral bepaald door het zwavelgehalte van de kolen. Bij een
zwavelgehalte hoger dan 1 % zal door oxydatie van met name FeS2 zwavelzuur
ontstaan. Hierdoor kunnen allerlei in de kolen aanwezige zware metalen in oplossing
gaan.

Algemene karakteristieken van het effluent zijn een lage pH, hoge concentraties
ijzer, aluminium, mangaan, calcium, magnesium en sulfaat, en bovendien wisselende
gehaltes van onder andere koper, arseen, cadmium, chroom, kwik, nikkel, load,
antimoon, seleen en zink.
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Behalve anorganische verontrelnIgmgen bevat het effluent ook organische
verbindingen: alifatische koolwaterstoffen, eenvoudige aromatische verbindingen,
polycyclische aromatische verbindingen en nitrosamines.

De opslag van vloeibare brandstoffen yond en vindt vooral plaats in ondergrondse
metalen tanks. Door lekkage uit doorgeroeste tanks of leidingen en morsen bij vullen
en aftappen van de tanks kan bodemverontreiniging met olie(-produkten) zijn ont
staan. Uit de praktijk blijkt dat deze verontreiniging zeer vaak aanwezig is op (oude)
bedrijfsterreinen.

assen van vaste brandstoffen
Bij verbranding van steenkool, maar ook hout, houtskool, cokes, en turf, blijven altijd
vaste resten over, de assen. Goede steenkool bevatte minder dan 7 % assen terwijl
slechte steenkool meer dan 14 % assen kon bevatten. In de assen zijn relatief hoge
concentraties zware metalen aanwezig. Indien zeer hoge verbrandingstemperaturen
gebruikt zijn, smelten de assen tot slakken. Assen en slakken werden vaak gebruikt
voor verharding van (bedrijfs)terreinen.

produktie van lichtgas in het eigen bedrijf
Bij de vergassing van steenkool komen onder andere teer en cyanideverbindingen vrij.
De teer kan door lekkage uit de teermijn in de bodem gekomen zijn, de cyanidever
bindingen (in de gaszuiveringsmassa) werden vaak op het terrein gedumpt (Zie voor
meer details het hoofdstuk over de gasfabrieken, sbi 40.21).

onderhoud van het machinepark
Door lekkage, morsen en dumpen van (afgewerkte) smeerolien en (verontreinigde)
oplosmiddelen kan bodemverontreiniging met deze stoffen ontstaan zijn. Smeermidde
len kunnen alifatische en naftenische koolwaterstoffen en molybdeenverbindingen
bevatten. Tegenwoordig behoren afgewerkte olien zorgvuldig afgevoerd te worden.
Vroeger ontbraken dergelijke eisen. Wellicht dat de afgewerkte olie als brandstof
gebruikt werd. Ook is bekend dat afgewerkte olie weI geregenereerd werd.

Vee! gebruikte oplosmiddelen zijn benzine, petroleum, terpentine, wasbenzine, tri
(trichlooretheen), per (perchlooretheen), 1,1,1-trichloorethaan, tetra (tetrachloorkool
stof) en ook weI benzeen, tolueen, xyleen en aceton.

Het gebruik van alifatische, aromatische of gechloreerde oplosmiddelen kan,
wanneer zowel verontreiniging met olie als met oplosmiddelen plaats gevonden heeft,
de verspreiding van olien hebben bevorderd en de verontreiniging vergroot.
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