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  |  voorwoord
Utrecht, augustus 2012

Het voor u liggende document beschrijft in woord en beeld het individueel doorlo-
pen afstudeerproject dat heeft geduurd van eind januari tot en met eind augus-
tus. 

Het begon allemaal eind september, toen aan de Technische Universiteit te Eind-
hoven het ‘SlimBouwen-atelier IV’ van start ging. Het atelier bestond uit een groep 
afstudeerkantidtaten voor de master ‘Building Technology’ die op hun beurt elk 
een eigen voorkeur hadden ten aanzien van de vele mogelijkheden aan 
afstudeeronderwerpen.

Drie van de kandiaten met een voorkeur voor een ontwerpgeraleerde herbestem-
mingsopgave, waaronder ikzelf, zijn in groepsverband een complete inventarisatie 
van de restanten van de laat 19de-, als de vroeg 20ste-eeuwse baksteenfabrieks-
gebouwen in Nederland gestart. 
Na deze eerste fase, die van half oktober tot eind januari duurde, is ieder van de 
drie individuen zich gaan focusen op één van de voormalige steenfabrieken. 

Zelf heb ik gekozen voor voormalig steenfabriek De Ossenwaard. Het doel van het 
project is om tot een herbestemmingsontwerp van de fabriek te komen, met de 
oude vlamoven in het bijzonder.

Boaz van der Wal
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  |  samenvatting

In de tweede helft van de twintigste eeuw zagen vele steenfabrieken in Nederland 
zich, door mechanisatie en toenemende concurrentie, genoodzaakt te sluiten. 
Zo ook steenfabriek De Ossenwaard nabij Hagestein. Mede door de ligging van 
de fabrieken, in de uiterwaarden van de rivieren, was het veelal economisch niet 
interessant om het gebouw direct te slopen.

De specfieke machine-achtige structuur van de vlamoven van de fabriek, maakt 
het lastig om er een andere functie aan toe te kennen. Derhalve staat deze al 
decennia lang te vervallen tot een ruïne. De steenfabriek staat echter, als enig 
overgebleven baksteenfabricagerestant, symbool voor het eens zo rijke steenbak-
kerijverleden van Vianen en omstreken. 

Naast de ruïnevorming als gevolg van functieverlies is er de dreiging van het stij-
gende water in het overstromingsgebied ten gevogle van klimaatveranderingen.
Na de overstromingen in 1993 en 1995 is er het Ruimte voor de Rivier beleid ver-
schenen, waarin aandacht wordt geschonken aan mogelijke overstromingen in de 
toekomst en hoe men hiermee rekening dient te houden. Eén van de knelpunten 
zijn de hoogwatervrije terreinen die dikwijls van origine werden gebruikt als steen-
fabrieksterreinen. Steenfabriekscomplex De Ossenwaard ligt op een dergelijk 
buitendijks hoogwaterterrein. 

Doel van het project is dan ook om te komen tot een herbestemmingsontwerp 
van steenfabriek De Ossenwaard die behoud mogelijk maakt en tegelijkertijd 
anticpieert op het stijgende waterpeil.

De vlamoven van steenfabriek De Ossenwaard is gebouwd in 1927 en heeft tot 
de sluiting in ‘69 gefunctioneerd. Daarna is verval ingetreden. De kap is ingestort 
en flora en fauna hebben zich de ruïne eigen gemaakt. 

De oven licht momenteel verscholen in het landschap, tussen het groen. Het 
fabrieksterrein is niet toegankelijk voor publiek. 
Een masterplan zorgt ervoor dat de oude vlamoven toegankelijk wordt, waardoor 
de steenfabriek weer onderdeel uit gaat maken van het uiterwaardenlandschap. 
De waterrijke omgeving kent heden ten dage een sterk recreatief karakter. Een 
culminatie van recreatie en water wordt derhalve gevonden in de vorm van een 
watersportcentrum, belichaamt door de aan het water gelegen vlamoven. 

Middels een hoog- en laag water routing, de plaatsing van waterbestendige 
ruimtes in het ovenlichaam en en een steigerconstructie voor de oven die in 
hoogte varieert, krijgt het water de ruimte om uit te vloeien.

Een nieuw betonnen rookkanaal, laat de ovenkamers met daarin diverse water-
sportfaciliteiten, door een centrale ontsluiting, ruimtelijk samenwerken. 

Bovenop het ovenlichaam komt een horecavoorziening, behorende bij het water-
sportcentrum. 
Een verwijzing naar het verleden vind plaats door een nieuwe houten kapcon-
structie, die op eigentijdse wijze refereert aan het originele vakwerkspant. Hierbij 
wordt rekening gehouden met de belangrijkste karakteristieken zoals het ritme, 
de symmetrie en de slimme constructieve samenhang van het originele dak. 
Om het bestaande uitzicht vanaf het dak van het ovenlichaam optimaal te benut-
ten wordt een panoramadek rondom ontworpen.





  |  inhoudsopgave
1. inleiding        2

2. vooronderzoek       4
  
3. onderzoeksopzet      6
 
4. stedebouwkundige analyse    8
 4.1 ligging       8
 4.2 waarden nabij Vianen     9
 4.3 ontstaan      10
 4.4 civieltechnische ingrepen     10
 4.5 reliëf       12
 4.6 kanalen       12
 4.7 stuwcomplex Hagestein     12
 4.8 transformaties      14
 4.9 bebouwing      14
 4.10 borfologie      14
 4.11 verkeer       14
 4.12 water       14
 4.13 flora & fauna     15
 4.14 functies       15
 4.15 beleidslijnen      18
 4.16 stedebouwkundige visie     20

5. steenfabriekscomplex    22
 5.1 bebouwing      22
 5.2 routing       26
 5.3  productieproces     28
 5.4 waterstijging      30
 5.5 geschiedenis      36
  5.5.1 steenbakkerijen nabij Vianen   36
  5.5.2 steenfabriek De Ossenwaard door de jaren heen 38
  5.5.3 toekomstplannen    48
  5.5.4 conclusie     50

6. vlamoven 52
 6.1 verleden  52
 6.2 ovenlichaam     54

 6.3 schoorsteen        54
 6.4 kap       54
 6.5 techniek      56
 6.6 toenadering       58
 6.7 conclusie      62

7. programma       64
 7.1 functiekeuze      64
 7.2 referenties      66
 7.3 toekomst      68
 7.4 locatiegebonden kenmerken    68
 7.5 restaurant     70
 7.6 doelgroepen      70
        
8. strategie       72
 8.1  masterplan      72
 8.2  implementatie     74
 8.3 PvE          74
 8.2  routing       78
 8.3 oevergeul      78
 8.3 uitzicht      80

9. ontwerp        82
 9.1 onderbouw      84
 9.2 bovenbouw     90
  9.2.1 variantenstudie     92
  9.2.2 vormgeving hoofddraagconstructe   96
  9.2.3 plattegrond     98
  9.2.4  zonwering     106
 9.3 installaties 122

10 uitwerking      128
 10.1 rookkanaal      130
 10.2 ovenkamers      136
 10.3 spantconstructie     140
 10.4 panoramadek    150

11. conclusie      154

12. geraadpleegde literatuur      156



1



1 |  inleiding
De context waarin de opgave is ontstaan zal in hoofdstuk 2 worden uiteengezet. 
Kort wordt hier het in semester A verichte vooronderzoek naar de restanten van 
de laat 19de-, als de vroeg 20ste-eeuwse baksteenfabrieksgebouwen in Neder-
land besproken.

Hoofdstuk 3 gaat in op de gekozen onderzoeksopzet: de probleemstelling, 
doelstelling en onderzoeksvraag. 

Hoofdstuk 4 beschrijft de uitgevoerde stedebouwkundige analyse van de uiter-
waarden van de Lek nabij Vianen. 

Achtereenvolgens wordt in hoofdstuk 5 ingezoomd op het steenfabriekcomplex, 
haar bouwkundige constellatie, de productievolgorde, de dreiging van het stijgen-
de water, het verleden, het heden en de toekomst.

Speicale focus ligt bij de in het oog springende kamerringoven (ook wel vlamoven 
genoemd) die al lange tijd staat te vervallen tot een ruïne. Derhalve wordt in 
hoofdstuk 6 de analyse beschreven waarbij inzicht wordt verkregen in het bak-
proces, de opbouw van het object en de belangrijkste karaktistieken.

Hoofdstuk 7 beschrijft de te implementeren functie aan de hand van onder an-
dere verschillende referentieprojecten.

In Hoofdstuk 8 wordt de te hanteren strategie voor het gebied op masterplanni-
veau besproken. 

Met deze strategie als onderlegger zal in hoofdstuk 9 een ontwerp tot stand 
komen.

In hoofdstuk 10 wordt het eerdergenoemde ontwerp verder verfijnt, waarbij de 
karakteristieke onderdelen achtereenvolgens op detailniveau worden uitgewerkt.

Hoofdstuk 11 behandelt ten slotte de conclusie waarin al het voorgaande samen-
komt. 
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2 |  vooronderzoek
 verdwijning fabrieksgebouwen algemeen 

Midden jaren ’70 brak in Nederland de belangstelling door voor de industriële
archeologie. Deze ontwikkeling mondde uit in diverse publicaties over monument-
en van bedrijf en techniek of bedrijfsmonumenten, zoals ze ook wel worden
genoemd. Met deze termen wordt een breed terrein aangeduid, variërend van
watertorens tot grote textielfabrieken, met daartussen een rijke schakering aan
gebouwen en objecten van de meest uiteenlopende aard. 
Elk type bedrijfsmonument heeft zijn eigen problemen als het gaat om het
hergebruik en behoud ervan. In de achterliggende jaren is de bewustwording
toegenomen dat van dit omvangrijke industriële erfgoed juist de oude fabrieksge-
bouwen het meest kwetsbaar zijn. Zowel 19de, als vroeg 20steeeuwse fabrieks-
gebouwen verdwijnen in een ongekend tempo. [1]

 steenfabrieken in het bijzonder

Een sprekend voorbeeld hiervan zijn de leegstaande steenfabrieken in Nederland 
die, door de natuurlijke aanwezigheid van klei, veelal in directe nabijheid van de 
grote rivieren liggen. De rivieren vormden een gevaar maar boden ook een wijze 
van transport. Eind 19e eeuw werden verschillende ontwikkelingen ingevoerd in 
het baksteenfabricageproces. Echter door de mechanisatie van het productie-
proces en daarmee ook de groeiende concurrentie eind 20e eeuw, zagen vele 
baksteenfabrieken in Nederland, zich gedwongen te sluiten. Mede door de ligging 
van de fabrieken, in de uiterwaarden van de rivieren, was het veelal economisch 
niet interessant om het gebouw direct te slopen. De gebouwen stonden niemand 
in de weg en bleven hierdoor leeg staan of werden tijdelijke gebruikt voor opslag.
[2] Het belang van industrieel erfgoed groeide gestaag maar mede door de ligging
van de oude steenfabrieken bleef de belangstelling voor dit type erfgoed volledig
uit. Deze relatief late belangstelling heeft deels ook te maken met het halfagrari-
sche karakter van de traditionele steenbakkerij. Het bleef hierdoor achter bij
de rest van de echte industrie. Pas vanaf de jaren 90 kwam de belangstelling
meer op gang. Al kwam dit voornamelijk door het groeiende belang van de uiter-
waarden waarin vele steenfabrieken werden gesloopt. [3]

 ruimte voor de rivier 

Naar aanleiding van het hoogwater in 1993 en 1995 is de PKB (Planologische

Kern Beslissing) Ruimte voor de Rivier verschenen. Dit beleidstuk is verschenen
ten behoeve van de bescherming van Nederland tegen het water uit de rivieren
middels een ruimtelijke ontwikkeling die ervoor zorgt dat ook voor toekomstige
generaties een waardevol landschap behouden kan blijven.
Wetenschappers verwachten dat zowel het aantal als de intensiteit van de over-
stromingen blijft stijgen. Dat komt vooral doordat het steeds vaker en harder re-
gent. Rivieren kunnen het vele extra water niet aan en treden buiten hun oevers.
Met meer ruimte voor rivieren tracht men het tij te keren en zowel het water als 
het aantal slachtoffers en de schade, omlaag brengen. [4]

Middels het ‘Ruimte voor de Rivier’-beleid probeert de overheid grip te krijgen op
de rivieren en ze meer ruimte te geven ter plaatse van de uiterwaarden. Een van 
de knelpunten die het PKB aanwijst, zijn de hoogwatervrije terreinen die dikwijls
van origine werden gebruikt als baksteenfabrieksterreinen. Op verschillende
locaties is het de bedoeling om deze hoger gelegen gebieden af te graven om 
hiermee meer ruimte te creëren voor de rivier. [5]

 ruïnevorming

Op verschillende van deze hoogwatervrije terreinen bevinden zich echter nog
allerlei oude steenfabrieken die, na het verlaten ervan, in verval zijn geraakt en
in sommige gevallen in een ruïneuze staat verkeren. Deze ooit glorieuze Neder-
landse industrie is gedevalueerd tot een verzameling ruïnes. De schoorstenen 
waren eens het ijkpunt in het landschap en werden een tijd lang gezien als sym-
bool van welvaart.

 doelstelling

Het vooronderzoek had zodoende enerzijds als doel inzicht te verkrijgen in de 
baksteenindustrie in het algemeen, haar geschiedenis, het prodcutieproces, de 
type ovens en de wijze waarop deze zijn gebouwd. Anderzijds was het zaak de 
resterende fabrieken (zowel leegstaand als herbestemd) te inventarisen en in 
kaart te brengen. Tot slot zijn er enkele conclusies getrokken ten aanzien van de 
onderlinge verschillen en overeenkomsten. [6]

Met het vooronderzoek is een brede onderlegger gecreëerd om over te gaan tot 
nadere individuele analyse van één van de fabrieken. Een analyse, die op haar 
beurt weer de start zal zijn voor de totstandkoming van een herbestemming-
sontwerp die het mogelijk maakt het object voor latere generaties te behouden.
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De uiterwaarden als toneel
Met scheuren in haar lichaam
Is zij als een schilderij

Haar openingen donker
Haar dak ingestort
Haar schoorsteen rechtovereind

In de klei
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3 |  onderzoeksopzet
 probleemstelling

Als gevolg van veranderingen in het klimaat zullen de grote rivieren in Nederland 
in sommige seizoenen meer water te verwerken krijgen. [7] [8] [9] 
Door de benodigde claim voor ruimte voor de rivier dreigt een groot gedeelte, voor 
de uiterwaarden karakteristieke industriële bebouwing, waaronder enkele oude 
steenfabrieken, te verdwijnen. [6] 

Deze voorgedragen probleemstelling is tweeledig en wordt hier kort toegelicht:

Enerzijds krijgt water een steeds eminentere rol in het contemporaine leven.
Onder andere de watersnoodramp in Azië als gevolg van de Tsunami, of dichter bij 
de huis, de overstromingen van 1993 en 1995 in het Nederlandse rivierengebied, 
zijn sprekende voorbeelden. Het steeds herhaaldelijk voorkomen van extreme 
weersomstandigheden en het verder opstijgende water in sommige gebieden 
hebben hun uitwerkingen op de architectuur van nu en het daadwerkelijk accep-
teren van en ontwerpen met water. Er is hier zodoende een vraag te bespeuren 
naar een architectuur die in staat is te anticiperen op het stijgende water. Als 
gevolg van de overstromingen heeft het rijk de planologische kernbesllissing 
‘Ruimte voor de Rivier’ opgezet waarin de Uiterwaarden een rol krijgen als vloei-
gebied voor de rivieren. [4]

Anderzijds bevinden zich vele leegstaande steenfabrieken in deze vloeigebieden. 
Met name de ovens (met schoorsteen) van de fabriek, die veelal nog aanwezig 
zijn, vormen samen met de omgeving, een voor de streek typerend samenspel 
van landschap en bebouwing. Indien er geen actie tot behoud wordt ondernomen, 
dreigt dit voor de uiterwaarden typerende samenspel verloren te gaan. 

 doelstelling

De doelstelling van het project is om tot een herbestemmingsontwerp te komen 
dat ervoor zorgt dat de karakteristieke bebouwing van steenfabriek De Ossen-
waard behouden kan blijven en wat tegelijkertijd de mogelijkheid biedt te experi-
menteren met bouwen in het overstromingsgebied van de rivier. [10] 

Deze doelstelling is tevens tweeledig en zal kort worden toegelicht.
Enerzijds wordt een herbestemming van de steenfabriek beoogd waarbij middels 
een nieuwe functie behoud van dit type industriëel erfgoed wordt veilig gesteld. 
Anderszijds is er een grote rol weggelegd voor een ontwerp dat anticipeert op een 
stijgend waterpeil. 

“Het regent vaker en harder. Rivieren moeten steeds meer water afvoeren, maar 
rivieren krijgen steeds minder ruimte. Ingeklemd tussen steeds hogere dijken, 
terwijl achter de dijken het land daalt. Als de dijken doorbreken lopen 2 to 4 mil-
joen Nederlanders gevaar. Wij moeten dit gevaar het hoofd bieden. Door de rivier 
meer ruimte te geven kan de waterstroom bij hoog water worden verlaagd. De 
kans op overstroming wordt daardoor kleiner. Op 39 plaatsen langs onze rivieren 
wordt gewerkt aan die ruimte voor het water.” [11]

 onderzoeksvraag

De onderzoeksvraag luidt: “Hoe kan een herbestemming van steenfabriek De 
Ossenwaard ervoor zorgen dat deze, voor de streek, karaktistieke industriële 
bebouwing behouden kan blijven en tegelijkertijd anticiperen op het stijgende 
waterpeil in het overstromingsgebied ten gevolge van klimaatveranderingen?”

+ +
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4 |  stedebouwkundige analyse
4.1 |  ligging

De Ossenwaard ligt ongeveer negen kilometer ten zuiden van Utrecht. De voor-
malige steenfabriek is gelegen op een stuweiland in de uiterwaarden van de Lek 
en is onderdeel van de gemeente Vianen. In deze stedebouwkundige analyse zal 
gekeken worden naar verschillende aspecten van de uiterwaarden nabij Vianen, 
met het stuweiland De Ossenwaard in het bijzonder.
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de waarden nabij Vianen

4.2 |  waarden nabij Vianen

De uiterwaarden nabij Vianen bestaan v.l.n.r. uit een zevental gebieden. [12]

- Bossenwaard (1) 
De Bossenwaard is het meest westelijk gelegen natuurgebied aan de noordoever 
en loopt onder de A12 door. Het gebied wordt momenteel gebruikt als landbouw-
grond voor de teelt van maïs. In het kader van de beleidslijn Ruimte voor de Rivier 
zal voor de nodige waterberging een getijdengeul worden gegraven. 
- Middelwaard (2)
De Middelwaard betreft het meest westelijk gelegen gebied aan de zuidoever en 
loopt tevens onder A12 door. Het gebied wordt hoofdzakelijk gebruikt voor recre-
atieve doeleinden. Zo ligt er een recreatieplas, een jachthaven en een camping.  
- Mijnsherenwaard & Pontwaard (3)
De Mijnsherenwaard & Pontwaard vormen samen één gebied aan de zuidoever 
en wordt ingesloten door de A2 en het Merwedekanaal. In het kader van Ruimte 
voor de Rivier worden in dit natuurgebied oevergeulen gegraven. 
- Vianense Waard (4)
De Vianense Waard, aan de zuidover, loopt onder de A27 door. De ontwikkeling 
van natuurwaarden wordt hier gecombineerd met recreatief medegebruik. Er is 
sprake van zogenaamde laagdynamische natuur in de vorm van natte en droge 
gras- en hooilanden en akkers. Toegankelijkheid wordt verbeterd door de aanleg 
van enkele wandelpaden en diverse ontsluitingen vanaf de winterdijk. 
- ‘t Waalse Waard (5)
Aan de overkant ligt ’t Waalse Waard, een gebied dat vooral gebruikt wordt voor 
recreatieve doeleinden. Zo ligt hier een langgerekte speelweide waar men de 
hond kan uitlaten en ’s zomers kan zwemmen en zonnebaden.  
- Stuweiland Hagestein (6) 
Het stuweindland Hagestein betreft het gebied wat voor een groot gedeelte wordt 
ingenomen door voormalig steenfabriek De Ossenwaard. Het gebied is zo’n 
anderhalve kilometer lang. Aan de westkant zit het eiland, met de stuw als na-
velstreng, vast aan het grondgebied van Vianen. De dam aan de oostkant vormt 
een wegverbinding met de gemeente Houten. De weg is in de jaren ‘50 van de 
20ste eeuw aangelegd toen tussen het eiland en de zuidelijke Lekdijk, de stuw 
bij Hagestein werd gebouwd (1954-’60). De stuwdam zal in de toekomst verlaagd 
worden om de doorstroming ten tijde van hoog water te verbeteren.
- Honswijkerwaard (7)
Ten zuiden van de stuwdam ligt de Honswijkerwaard, hier ligt de nieuw afgegrav-
en recreatieplas ‘t Waal. Ten zuiden van de recreatieplas staat het gebied meer in 
het teken van natuurwaarden.

ouderdom riviergordels nabij Vianen; hoe donkerder hoe nieuwer

1
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4.3 |  ontstaan

Vanaf het einde van de laatste ijstijd, zo’ n 10.000 jaar geleden, is het landschap 
in Nederland vooral gevormd door de zich verleggende, meanderende rivieren. 
Hierdoor is op een kleine oppervlakte een grote variatie aan landschapsvormen 
ontstaan. Rondom de Lek bestaat een uitgebreid rivierkleigebied doordat de rivier 
in de periode vóór de bedijkingen bij hoogwater ongestoord buiten de natuurlijke 
oevers kon treden. Destijds vormde de Lek een uitgestrekt stroomstelsel en werd 
er tot op grote afstand van de rivierbedding klei afgezet. 
De eerste aanzet van de Lek was rond 200 v. Chr. onstaan als gevolg van een 
doorsteek van een oeverwal bij Wijk bij Duurstede en Rijswijk. Rond het begin 
van onze jaartelling werd de Lek een actievere rivier als zijtak van de Rijn voor 
de afvoer van het Rijnwater. De oudste geschreven bronnen vermelden de naam 
van de rivier tussen de tweede helft van de 8e eeuw en de eerste helft van de 
10e eeuw. Het actiever worden van de Lek leidde tot een langzame dichtslibbing 
van de Kromme Rijn. De verplaatsing van de hoofdstroom door de Lek in plaats 
van de Kromme Rijn, gebeurde pas op zijn vroegst in de 10e eeuw. De Lek werd 
in 1122 definitief de hoofdstroom van de Rijn omdat bij Wijk bij Duurstede de 
oorspronkelijke Rijnloop werd afgedamd. De Oude Rijnloop via onder meer de 
Kromme Rijn en de Oude Rijn heeft door de veranderde waterhuishouding sinds-
dien zijn betekenis als hoofdwaterweg verloren. [13]  

De eerste bewoners vestigde zich op stroomruggen, van nature hoger gelegen 
gedeelten in het landschap. Vanaf de 12e eeuw ontstond door de groeiende 
bevolking echter behoefte aan extra ruimte voor landbouw. Zodoende begon men 
lagere komgronden te bedijken en het buitendijks gebied bleef over als overstro-
mingsgebied bij hoog water. Doordat de rivier steeds minder ruimte kreeg en het 
water daardoor bij een overstroming hoger kwam te staan, werden de dijken ook 
steeds verder opgehoogd. Op deze manier wilde het dat het riviergebied steeds 
meer bedijkt was. Zo ontstonden de uiterwaarden zoals we die nu kennen.[14]

4.4 |  civieltechnische ingrepen

Historische kaarten laten zien dat de Lek nabij Vianen de laatste twee honderd 
jaar enkele veranderingen heeft ondergaan. In de 19e eeuw hebben normalisa-
tiewerken en in het bijzonder de kribaanleg gezorgd voor een definitieve vastleg-
ging van de vaargeul. Latere kaartbeelden tonen de veranderingen als gevolg van 
de verdelingsstrategie van het rivierwater via Neder-Rijn-Lek-Waal en IJssel door 
middel van de aanleg van stuwen bij Driel, Amerongen en Hagestein. [15][16]

Het toegenomen belang van de rivier voor de scheepvaart en een sterke groei 
van de automobiliteit in de vorige eeuw komen tot uiting in de aanleg van grote 
infrastructurele werken als het Lekkanaal, het Beatrix sluis- en stuwcomplex, en 
de lekbruggen (A2, A27 en de spoorlijn Utrecht-’s Hertogenbosch).

transformatie van de lek nabij Vianen in kaarten v.b.n.o. 
ca. 1850, 1905 (kribaanleg), 2004 (stuwcomplex, Lek-
kanaal en Lekbruggen)
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hoogtekaart afdamming van riviertakken en de komst van kanalen

de drie stuwcomplexen, v.l.n.r. Hagestein, Amerongen, Driel
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4.5 |  reliëf

De historische ontstaanswijze met verschillende fasen van rivierverleggingen zijn 
bepalend geweest voor het occupatiepatroon en de ontwikkeling van onderling 
duidelijk te onderscheiden landschappelijke eenheden.
De bedijkte stroomrug van de Lek ligt over het hele traject hoger dan de aan-
grenzende gebieden. Binnendijks zijn de oeverwallen van de Hollandse IJssel als 
relatief hoog gelegen oeverwallandschap herkenbaar. Tussen de stroomruggen 
van de huidige Lek en de brede stroomrug van de Kromme Rijn liggen Het Broek 
bij Wijk bij Duurstede en het Schalkwijkerweteringgebied als ingesloten laagtes. 
Deze gebieden zijn in de late middeleeuwen planmatig ontwaterd en ontgonnen 
(strokenverkaveling) en herkenbaar in het landschap. [17]

4.6 |  kanalen

De ontwikkeling van de Lek als verbinding tussen Nederrijn en zee heeft grote 
gevolgen gehad voor Utrecht. Na de afdamming van de Utrechtse Rijn (nu 
Kromme Rijn) in 1122 heeft Utrecht door het graven van kanalen, diverse pogin-
gen gedaan om aan te haken bij de Lek. De eerste poging was het graven van de 
Vaartse Rijn richting de Hollandse IJssel. Na de afdamming hiervan in 1285 werd 
een nieuwe poging ondernomen met het graven van een kanaal naar Vreeswijk. 
Die verbinding, het Merwedekanaal (1892) hield stand, maar moest later (begin 
20ste eeuw) worden voorzien van een by pass in verband met de ontwikkeling in 
de scheepvaart.
Door toename van het transport en de sterke schaalvergroting in de scheepvaart 
eind 19e/begin 20e eeuw was er behoefte aan kortere, snellere en ruimere 
verbindingen. Dit resulteerde in de aanleg van het Amsterdam-Rijnkanaal en 
het Lekkanaal (1934-1952). De samenkomst van oude en nieuwe waterwerken 
maken de omgeving tot een boeiend knooppunt in het watersysteem van ons 
land; cultuurhistorisch belangwekkend én functioneel van groot belang. [18] 

4.7 |   stuwcomplex Hagestein

Het stuwcomplex te Hagestein bestaat sinds 1961 (de bouw van de stuw en sluis 
startte in 1954 en eindigde in 1961) en is één van de drie stuwcomplexen, welke 
zijn ontworpen in de Nederrijn en Lek als onderdeel van de kanalisatie van deze 
rivier. Het doel, dat met deze kanalisatie wordt beoogd, was tweeledig:
1. De verbetering van de zoetwatervoorziening van de noordelijke provincies door

vergroting van de afvoer van de IJssel in tijden van lage Rijnafvoer;
2. De verbetering van de bevaarbaarheid van de IJssel, het Pannerdensch kanaal, 
de Nederrijn en de Lek.
Beziet men de gemiddelde afvoer van de Rijn, dan blijkt dat de vaardiepte van de 
Nederrijn en IJssel in de periode vóór aanleg van de stuwcomplexen, 1,7 meter 
bedroeg. Door de kanalisatie werd deze vergroot tot 2,8 meter.
De drie stuwcomplexen zijn gebouwd in Hagestein, Amerongen en Driel. 
In andere woorden kan men de bedoeling van de stuwen als volgt formuleren: 
Door het sluiten van de Drielse stuw in periodes van laagwater krijgt de IJssel en 
daarmee Noord-Nederland voldoende water toegevoerd. De stuwen bij Amer-
ongen en Hagestein voorkomen op hun beurt dat het waterpeil op de riviervakken 
na Driel te sterk daalt. Het stuwcomplex te Hagestein heeft zodoende als taak 
de waterstand in het rivierpand Amerongen-Hagestein (23 kilometer) op peil te 
houden. [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26]

Het stuwcomplex Hagestein vormt de overgang van de middenloop van de Lek 
naar het benedenstroomse gedeelte van de Lek. Hier gaat een sterk meander-
ende hoofdgeul tussen brede uiterwaarden met kronkelwaarden, oeverwallen 
en rivierduinen geleidelijk over in een nog zwak meanderende getijdenrivier met 
relatief smalle, vlakke uiterwaarden met slikken en gorzen*. Door de stuwen is 
er geen sprake meer van getijdeninvloed in het verder stroomopwaarts gelegen 
gebied. Stroomafwaarts is er bij de stuw sprake van rivier- en getijdendynamiek, 
met dagelijkse eb- en vloedverschillen van soms meer dan een meter (gem. laa-
gwaterpeil ca. 0,25m+NAP en gem. peil bij vloed is ca. 1,25m+NAP).
Indien de stuwen van Hagestein gesloten zijn kunnen de schepen gebruikmaken 
van een 220 meter lange schutssluis. Bij grote rivierwaterafvoer, en dat is pakweg 
45 dagen per jaar, staan de bogen van de stuw omhoog. [27] 

* slik: droogvallende plaat in een getijdengebied
* gors: Bij het onderlopen van een slik tijdens vloed, blijft er telkens wanneer het water wegloopt wat 
nieuwe modder liggen. Hierdoor ontstaat de gors; een begroeide buitendijkse landaanwas die bij een 
gemiddeld hoogwater niet meer onderloopt. 

1012



kaartbeeld omstreeks 1900 kaartbeeld omstreeks 1965

kaartbeeld omstreeks 2010 hoofdverkeersstructuur

1113



4.8 |  transformaties

Kaartbeelden van de omgeving tonen een toename van bebouwing in de tijd. Zo 
nemen de dorpen Hagestein en Tull en ’t Waal in omvang toe en wordt Vianen 
uitgebreid met onder andere enkele buitenwijken en een industrieterrein aan de 
oostzijde. Aan het begin van de 19de eeuw worden er enkele forten, behorende 
bij de Nieuwe Hollandse Waterlinie, gebouwd. Later worden de stuwen van Hag-
estein aangelegd waarbij de oude rivierloop van de Lek wordt afgedamd. Vanaf 
dat moment is steenfabriek De Ossenwaard louter via de stuwdam aan de oost-
zijde te bereiken. Uiteindelijke verdwijnen de kribben en komen daar in het kader 
van Ruimte voor de Rivier, zandwinplassen, en oever- en getijdengeulen voor in 
de plaats. [28]  

4.9 |  bebouwing

Utrecht is op ongeveer negen kiilometer afstand de dichtsbijzijnde grote stad in 
de omgeving met bijna 313.000 inwoners. De gemeente Vianen, waartoe De Os-
senwaard behoord, is een stad met ruim 19.000 inwoners. De dichtsbijliggende 
dorpen zijn Hagestein en Tull en ’t Waal. De noordelijke gemeentegrens van 
Vianen wordt gevormd  door de oude stroming van de Lek. Voormalig steenfab-
riek De Ossenwaard ligt hier ten zuidwesten van en behoord zodoende tot de 
gemeente Vianen.

4.10 |  morfologie
 
De Lek is bepalend geweest in de vorming van het landschap. De hoofdstuctuur 
wordt bepaald door de dijken en verbindgswegen die parallel aan de Lek lopen. 
Hiertussen lopen verbindingswegen die vrijwel haaks op de rivier staan. De dijk 
vormt een duidelijke scheiding.
De dichtsbijliggende dorpen Tull en ’t Waal en Hagestein kenmerken zich door 
lintbebouwing langs de achter de dijk gelegen verbindingswegen. Naarmate de 
tijd vorderde begonnen de dorpen als gevolg van de toenemende bebouwing en 
de daarmee gepaard gaande concentratie een duidelijker centrum te krijgen. 

4.11 |  verkeer

Voor de bouw van het stuwcomplex was het fabrieksterrein enkel te bereiken via 
de Slijkerveerweg, die op haar beurt weer aansloot op de zuidelijke Lekdijk en op 
de Hoevenweg die naar Hagestein leidde. Na de bouw van het stuwcomplex ve-
randerde de situatie. Er trad als het ware een spiegeleffect op waarbij vanaf dat

moment het steenfabrieksterrein enkel te bereiken was via de stuwdam 
De Ossenwaard, die op haar beurt was te bereiken via de noordelijke Lekdijk. 
Zodoende zijn de noordelijke Lekdijk, tezamen met de daarachter parallel 
lopende Waalseweg, vandaag de dag de belangrijkste ontsluitingswegen. Op 
grotere schaal is de snelweg A27 de belangrijkste ontsluitingsweg.  

4.12 |  water

De Lek vormt vanaf Wijk bij Duurstede de voortzetting van de Nederrijn en 
verenigt zich bij de Kinderdijk met de Noord: als Nieuwe Maas zet de rivier zich in 
westelijke richting voort. De Lek bedraagt 62 kilometer lang en wordt gekenmerkt 
door relatief smalle uiterwaarden en uit veen bestaande, binnendijkse delen. 

Wanneer men inzoomt op de omgeving van het stuweiland zijn er enkele water-
bergende elementen te onderscheiden. Allereerst is er de Lek zelf met de 
bijbehorende oevergeulen. Ten zuidoosten van het stuweiland bevindt zich de 
zandwinplaats die onlangs is afgegraven en wordt gebruikt als recreatieplas. Aan 
de westkant van de rivier, binnendijks, ligt de recreatieplas Everstein die ook door 
zandwinning is ontstaan. Tenslotte zijn er de grachten behorende bij de forten 
van de waterlinie, tezamen met de Snel, een voormalige veenstroompje dat van 
de Waalsche Wetering naar de Lekdijk liep. Dit stroompje verbreedde en verdie-
pte men tot inundatiekanaal. Zodoende kon men ter verdediging, met behulp van 
een sluis, het gebied tussen Vreeswijk en Schalkwijk inunderen. [29]  
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4.13 | 	 flora	&	fauna

De uiterwaarden maken deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur, dit is een 
netwerk van natuurgebieden dat de versnippering van natuur in Nederland moet 
tegengaan. 
In de uiterwaarden van de Lek zijn onder andere open waarden, kleiputten, 
moerassen, ruigteterreinen en stroomdalgraslanden aan te treffen. In het gebied 
rondom Vianen zijn met name rietlanden en stroomdalgraslanden aanwezig. 
Daarnaast trekken de uiterwaarden veel weidevogels aan. Naast kieviten en 
scholeksters gaat het daarbij ook om minder veel voorkomende soorten als de 
watersnip, grutto, slobeend en tureluur. De Middelwaard is rijk aan broedvogels. 
De uiterwaarden bij Hagestein trekken in de zomer veel steltlopers. ’s Winters 
overwinteren hier ganzen.

4.14 |  functies

 transportfunctie

Nabij het stuweiland bevindt zich een belangrijk knooppunt in het netwerk voor 
beroepsvaart. Aan de noordkant verbindt het Lekkanaal ter hoogte van Nieu-
wegein het Amsterdam-Rijnkanaal met de Lek. De belangrijkste vaarwegverbind-
ing tussen Amsterdam en Rotterdam (Amsterdam-Rijnkanaal, Lekkanaal, Lek) 
loopt via dit punt. De waterwegen van deze route behoren tot klasse VI. Dat wil 
zeggen dat de vaarwegen bevaarbaar zijn voor schepen uit de grootste categorie.
Ten oosten van Vianen is de Lek een klasse V rivier. Dat wil zeggen dat de rivier 
nog steeds bevaarbaar is voor zeer grote binnenvaartschepen. Deze schepen 
moeten bij laag water door de schutssluis. [30] [31]

 delfstofwinning

In de directe omgeving van het stuweiland zijn diverse zandwinputten. Binnen-
dijks aan de oostzijde ligt de plas Everstein en momenteel wordt de buitendijkse 
recreatieplas ‘t Waal gegraven (parallel aan de oude rivierloop). Een kleinere plas 
bevindt zich iets verder stroomafwaarts. Aan de zuidwestzijde, in de Middelwaard 
bevinden zich twee, van elkaar gescheiden, plassen. [4]

 landbouw

De uiterwaarden nabij Vianen en Nieuwegein worden gedurende de droge 
perioden van het jaar op veel plaatsen gebruikt als grasland ten behoeve van de 

groenstructuur

voorzieningen
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rundveehouderij. Circa 60% van de uiterwaarden is in agrarisch gebruik als 
hooi- of weiland. Het eigendom van agrarische gronden is veelal particulier en de 
bedrijfspanden liggen binnendijks. Een optimaal agrarisch gebruik wordt beperkt 
door droogtegevoeligheid, overstromingsrisico, matige waterhuishouding en een 
plaatselijk zwakke verkavelings- en ontsluitingssituatie. Veelal worden de uiter-
waardengronden dan ook veel extensiever gebruikt dan de kavels binnendijks.

 recreatie

De rivier en de uiterwaarden oefenen een bijzondere aantrekkingskracht uit. 
Uiterwaarden, kribvakken en zelfs de rivier wordt als interstedelijke openbare 
ruimte gebruikt. Die recreatieve betekenis wordt mede mogelijk gemaakt door 
de beperkingen voor de landbouw en het belang van het rivierbeheer in de 
uiterwaarden. Typisch is het informele, niet geprogrammeerde karakter van veel 
recreatieactiviteiten.
Zelfs op plekken waar voorzieningen ontbreken worden bezoekers aangetrof-
fen. Toegankelijkheid lijkt in die gevallen de enige eis die aan de inrichting wordt 
gesteld. Op een aantal plaatsen langs de Lek zijn wel voorzieningen getroffen 
ten behoeve van recreatie. In de Middelwaard is een dagrecreatieterrein voor 
zwemmen en zonnen. Een soortgelijke voorziening wordt gerealiseerd in ’t Waalse 
Waard. Het vaarwater van de Lek heeft een toeristisch-recreatieve functie en 
vormt een verbindende schakel in het Nederlands toervaartnet.[32] Voor de 
pleziervaart zijn er zowel in de Bossenwaard, in de Middelwaard als nabij 
Lopikerkapel jachthavens aanwezig. Daarnaast is er in Vreeswijk nog een passan-
tenhaven, in het Merwedekanaal een tijdelijke ligplaats voor bemande jachten en 
op de noordoever nabij eiland Hagestein een openbare trailerhelling. 
Cultuurhistorische bezienswaardigheden in en nabij het plangebied zijn de forten 
en linies van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de buitenstad van Vianen en de 
steenfabriek op stuweiland Hagestein. De oude binnensteden van Vianen en 
Vreeswijk hebben beide de status van beschermd stadsgezicht. Het knooppunt 
van historische water- en verdedigingswerken bij Vreeswijk vormt hierbij een 
hoogtepunt. Andere bezienswaardigheden in het gebied zijn de sluizen in het Lek-
kanaal en het Stuwcomplex Hagestein.
In de uiterwaarden kan en wordt op veel plaatsen gewandeld. Wandelaars en 
hondenuitlaters treft men aan op de zomerkaden of in de waarden, soms zelfs 
tussen de Schotse Hooglanders. De veerpont Vianen – Nieuwegein vormt een
belangrijke schakel in de lokale en regionale fietsroutes.

 

 wonen

Op stuweiland De Ossenwaard bevinden zich, naast het stuw- en sluiscomplex 
Hagestein met bijbehorende bebouwing, de droogloodsen, een paardenstal en 
de kameringoven, ook enkele burgerwoningen. De bebouwing aan de kant van 
Nieuwegein/Vreeswijk bevindt zich buiten de primaire waterkering. Ter hoogte van 
Nieuwegein, aan de noordzijde, liggen Vreeswijk en de wijk ten westen daarvan 
pal tegen de rivier en zijn op die manier prominent aanwezig.
Vianen manifesteert zich aan de rivier met de buitenstad, de rioolwaterzuivering 
en de monumentale Pontshoeve, gelegen in de Pontswaard bij de veerpont. In de 
Middelwaard, nabij de camping, staat bebouwing op twee terpen.

 cultuurhistorie

Aan het stadsfront verwijzen de buitenstad van Vianen, het Fort Vreeswijk, de 
historische stadsgezichten van Vreeswijk en Vianen naar bijzondere momenten 
in de occupatie, en naar de waterstaatkundige geschiedenis van de vernieuwing 
die hier in de loop der eeuwen heeft plaatsgevonden. De sluizencomplexen van 
Vreeswijk en de buitenstad Vianen zijn uniek in Nederland. Deze respresenteren 
eeuwen van waterstaatkundige geschiedenis en van bewoning aan de rivier. 
Zowel Vianen als Vreeswijk hebben daarom de status beschermd stadsgezicht. 
Door de ontwikkeling van de kanalen, wegen en de aanleg van de waterbou-
wkundige complexen Beatrixsluis en stuw- en sluiscomplex Hagestein, waarbij de 
voormalige uiterwaard is vergraven en de oude loop van de rivier is afgedamd, 
vertegenwoordigen de nieuwe structuren cultuurhistorische waarden. Het land-
schap heeft hier plaats plaatsgemaatk voor moderne structuren, die recente 
getuigen zijn van de zich voortdurend ontwikkelende omgang met de rivieren.
In de loop der tijden zijn er tenminste negen steenovens of –fabrieken actief 
geweest. De steenfabriek Ossenwaard, gelegen op het schiereiland, heeft tot in 
de tweede helft van de vorige eeuw gefunctioneerd. Het ovengebouw en de grote 
droogloodsen getuigen van deze, voor de streek, eens zo belangrijke industrie.
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4.15 |  beleidslijnen

SteenfabriekDe Ossenwaard valt met haar ligging binnen de volgende van belang 
zijnde gebiedsvisies: ‘Ruimte voor de Lek’ en ‘het eiland van Schalkwijk’.  Tevens 
heeft het stuweiland een relatie met het Rijksproject om de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie uit te bouwen tot een robuuste groenstructuur.

 Ruimte voor de Lek

Ruimte voor de Lek is een van de ruim 30 projecten in het kader van het Rijks-
programma Ruimte voor de Rivier en richt zich op de veiligheid en ruimtelijke 
kwaliteit in het gebied langs de rivier bij IJsselstein, Vianen, Nieuwegein en 
Houten.

Door de klimaatverandering stroomt er in de toekomst meer water door de Lek. 
Om de Lek meer bergingsruimte te geven en het water versneld af te voeren, zal 
men enkele oevergeulen aanleggen in onder andere de Bossenwaard en in ’t 
Waalse waard. Ook zal de toegangsdam naar het Stuweiland (Ossenwaard) verla-
agd worden om de doorstroming te verbeteren. De bereikbaarheid voor bewoners 
blijft hier ook tijdens hoog water gehandhaafd door een tijdelijke voorziening.[4] [33]   

De uiterwaarden ten oosten van het stuweiland staan in het teken van 
recreatie. Zo is er reeds een parkeerplaats en is men bezig met de aanleg van 
een recreatieplas ten zuidoosten van de toegangsdam. De belevingswaarde van 
het gebied ten noorden van de toegangsdam wordt verbeterd door de aanleg 
van maaipaden, een hondenuitlaatstrook en een wandelpad dat toegankelijk is 
voor mindervaliden. Een uitzichtpunt bij het Merwedekanaal, vogelkijkscherm en 
speelnatuur dragen bij aan de water- en natuurbeleving van het gebied. De uiter-
waarden aan de westzijde van de rivier staan daarentegen meer in het teken van 
de ontwikkeling van natuurwaarden.

 Het eiland van Schalkwijk

Het eiland van Schalkwijk is een gebiedsvisie vanuit de gemeente Houten. Het 
betreft een open, groen gebied met de dorpen Tull en ‘t Waal en Schalkwijk en 
dankt zijn naam aan het feit dat het omringd is met water: het Amsterdam Rijnka-
naal, de Lek en het Lekkanaal. Het gebied is van grote betekenis als ‘groene long’ 
van Houten, zeker nu Houten tot aan het Amsterdam-Rijnkanaal is uitgegroeid. 
Ondanks dat stuweiland ‘De Ossenwaard’ behoort tot de gemeente Vianen, heeft 
het veel van doen met de gebiedsvisie van het ‘eiland van Schalkwijk’ vanuit de 

gemeente Houten, aangezien het terrein enkel is te bereiken vanuit het grondge-
bied van deze gemeente. Van 2009 tot en met 2011 is samen met bewoners, 
maatschappelijke organisaties, ondernemers, overheden, projectontwikkelaars 
en andere belanghebbenden een toekomstvisie voor dit gebied opgesteld. Voor 
het Eiland van Schalkwijk zijn vier ontwikkelbeelden gemaakt: Natuur, Landbouw, 
Energie en Recreatie.
Het ontwikkelbeeld natuur beperkt zich tot enkele richtlijnen: behoud van de 
bestaande landschappelijke kwaliteit, het behoud van de waterbergingsfunctie 
van het gebied en het blijven herbergen van de variatie aan planten en dieren. 
Landbouw vormt een belangrijke economische drager van het eiland. Er wordt 
de voorkeur gegeven aan bedrijven die op een kleinschalige, extensieve manier 
boeren.
Aangaande het energievraagstuk streeft men naar lokale energieopwekking. Zo 
beschikt men over een relatief kleine waterkrachtcentrale in de stuw van Hag-
estein en wordt er via warmtekrachtkoppeling energie gewonnen uit het water van 
de Lek en het Amsterdam-Rijnkanaal. Tevens worden er langs het kanaal windmo-
lens geplaatst.
Een grote rol is weggelegd voor de recreatieve functie van het eiland. Het recre-
atief zwaartepunt hiervan ligt bij de westoever, met name bij recreatieplas ’t Waal 
bij het stuweiland De Ossenwaard. Water vormt het centrale thema bij de recre-
atie op het eiland. Gemotoriseerd verkeer wordt zo veel mogelijk geweerd waar-
door de rust, de ruimte en de plattelandsidentiteit worden versterkt. Het Eiland 
biedt dan ook fijnmazige fiets- en wandelnetwerken.[34]   

 Linielandschap

Tussen het Amsterdam-Rijnkanaal, de Lek en het Lekkanaal (nabij stuweiland De 
Ossenwaard) liggen enkele onderdelen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Op 
relatief korte afstand vindt men hier een grote diversiteit aan verdedigingsbouw-
werken zoals het Werk aan de Waalse Wetering (1), Fort Honswijk (2), Werk aan 
de Groeneweg (3), Fort Everdingen (4) en Werk aan het Spoel (5). Daaromheen 
liggen tal van sluizen, groepsschuilplaatsen en kazematten. Tevens ligt er een 
complete gedekte gemeenschapweg met schuilplaatsen, waarachter men in 
tijden van oorlog onopgemerkt wapens en voedsel kon transporteren. De gedekte 
weg werd begin 20e eeuw nog uitgebreid met betonnen munitienissen. 
Het landschap is hier nog open en nauwelijks aangetast, waardoor het verdedig-
ingsconcept van de Hollandse Waterlinie nog goed herkenbaar is. [29]
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4.16 |   stedebouwkundige visie

“Bij Nieuwegein en Vianen is het een drukte van belang. Snelwegen kruisen de 
rivier en bovendien komen er twee belangrijke waterwegen bij elkaar. De rivier 
krijgt steeds meer water te verwerken. Het begint bij Fort Honswijk waar de 
zomerkade verlaagd zal worden. Even verderop (bij steenfabriek de Ossenwaard) 
wordt zand en klei gewonnen en meteen een nieuwe recreatieplas gemaakt. 
Bijzondere vormen van de stuw van Hagestein blijven in de toekomst het landsc-
hapsbeeld bepalen.” - Rijkswaterstaat [32] 

In zowel het plan van Rijkswaterstaat als het plan van de gemeente Houten wordt 
er een grote recreatieve rol weggelegd voor het gebied rondom de doodlopende 
rivierarmen. In de ‘Ruimte voor de Lek’ beleidslijn wordt in de bijgevoegde 
projectkaart weergeven dat de dode rivierarmen gebruikt zullen worden voor 
waterrecreatie. 
In de gebiedsvisie van het eiland van Schalkwijk vormen de dode rivierarmen bij 
het stuweiland het recreatieve brandpunt. De nabijgelegen forten van de Hol-
landse Waterlinie versterken het recreatieve karakter van dit gebied.
Het steenfabriekscomplex met in het bijzonder de oude kamerringoven, de 
belichaming van het eens rijke steenbakkerijverleden van de streek, liggen in dit 
brandpunt. 
Een culminatie van recreatieve functies kan gevonden worden in de vorm van een 
watersportcomplex, gecombineerd met een herbestemming van de kamerring-
oven.
 
Volgens verwachtingen van Rijkswaterstaat zal vrijwel het complete steenfab-
rieksterrein (bebouwing gelegen op ong. 5,9m+NAP) één keer in de 1000 jaar 
onderlopen bij een waterhoogte van 6,3m+NAP. [17] [35] [36]

Vanwege de verwachte waterstijging in het kader van het Ruimte voor de Lek be-
leid is het van belang dat het nieuwe ontwerp voor het complex hierop voorbereid 
is. De situatie bij laag water is opmerkelijk anders dan de situatie ten tijde van 
hoog water. Dit verschil heeft gevolgen voor de wijze waarop het nieuwe program-
ma zich inpast en het daadwerkelijk accepteren van het fluctuerende water in het 
landschap en in de bebouwing. 
Derhalve zal bij het ontwerp gekeken worden naar een inpassing die op de 
verwachte waterstijging zal anticiperen.

Kernpunten van de visie zijn:

•	 Rivierbeheer
Verplichte waterstandsdaling door rivierverlagende maatregelen. 
Taakstelling: min 6 cm tot max 20 cm waterstanddaling. [31] 

•	 Gebruik
Geen ruimte voor industrie.

•	 Natuur
Behoud en ontwikkeling van natuur.

•	 Cultuurhistorie
Behoud kamerringoven als drager van industriële verleden.

•	 Recreatie
Toegankelijkheid vergroten, natuurbeleving verhogen en een focus op watersport.
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5 |  steenfabriekscomplex

5.1 |  bebouwing

Voormalig steensfabriek De Ossenwaard is een historisch gegroeid fabriekscom-
plex waarbij verschillende gebouwen nog steeds aanwezig zijn. Naast de kamer-
ringoven met overslaande vlam uit 1927 (ook wel vlamoven) staan er nog andere 
soorten bebouwing op het stuweiland. 

Allereerst staan er ten noorden van de toegangsweg een vijftal droogloodsen, 
waarin in het verleden de stenen werden gedroogd alvorens ze te bakken. De 
zeer langgerekte loodsen liggen in noord-zuidelijke richting. Ieder gebouw bestaat 
uit een open houten constructie onder zadeldaken met flauwe helling en met 
golfplaten afgedekt. De staanders van de gebinten waarop de kap rust zijn in 
cementen poeren zijn vastgezet. De langswanden aan de westzijde zijn ver-
wijderd (toegang voor caravans), en er resteert in het verlengde van de gebinten 
slechts nog een dwarswand met regelwerk. Maar aan de oostzijde is zichtbaar 
dat de wanden versterkt zijn door tussenstijlen en met horizontaal latwerk zijn 
bekleed. De eindgevels hebben een bekleding met verticale latten, waarin grote 
inrijpoorten met dubbele deuren oorspronkelijk de toegang verschaften. Inwendig 
zijn de loodsen ontmanteld ten behoeve van de caravanstallingen. In het dak zijn 
asbestplaten verwerkt.
Dwars op en ten noorden van de droogloodsen staat een loods met een verdie-
ping, gezien de horizontale reeks ramen op verdiepingshoogte. Het betreft hier de 
vormelingenloods.
Tevens staan op het eiland zes bescheiden rijtjeswoningen en een woning van 
zeer riante afmeting (huisnummer 1). Dit laatste huis behoort tot de eigenaar van 
het fabrieksterrein en wordt aan alle kanten omsloten door hekken met borden 
‘Verboden Toegang’. 
Aan de westzijde, nabij het stuwcomplex van Hagestein, staat een paardenstal. 
In de oude rivierarm van de Lek liggen een tiental binnenvaartschepen die als 
woning dienen. [37] [38] [39]

luchtfoto vanuit het zuidoosten (H. Bol, 2003)
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afslag aan de Lekdijk eenmaal op de afslag naar het stuweiland onverharde weg naar aangemeerde shepen

afslag naar het parkeerterrein het steenfabriekscomplex met rechts de kleiwinning en droogloodsen en links awoningen en de vlamoven

de arbiederswoningen de droogloodsen aan de noordzijde

25



5.2 | routing

De oostelijke Lekdijk verschaft toegang tot de enige weg, genaamd ‘De Ossen-
waard’, die leidt naar het steenfabriekscomplex. De doodlopende toegangsweg, 
die is ontstaan door de aanleg van het stuwcomplex, is ongeveer vier meter breed 
en wordt ter hoogte van de laatste droogloods beëindigt door een afgesloten 
hek dat enkel te openen is door Rijkswaterstaat. Achter dit hek bevindt zich het 
stuwcomplex.

De toegangsweg kent enkele vertakkingen die allen doodlopend zijn. Allereerst 
is er de mogelijkheid om direct af te slaan naar rechts richting het parkeerterrein  
van het recreatieterrein ten noorden van de weg. Zo’n 30 meter later volgt een 
onverharde, informele weg richting het zuiden, die leidt naar enkele 
aangemeerde schepen.

Wanneer men ter hoogte van eerdergenoemde afslag in westelijke richting kijkt, 
ziet men het steenfabriekscomplex liggen met van links naar rechts: de kamerrin-
goven, de bazenwoning, de arbeiderwoningen, de droogloodsen en de vormelin-
genloods. De kleiput, helemaal rechts, is van bovenaf duidelijk herkenbaar.

Zo’n 200 meter verder bereikt men dan ook de oude kade van de lek en daarmee 
het fabriekscomplex, met aan de linkerzijde een zijweg waar de eerste drie arbei-
derswoningen aan grenzen. Deze zijweg verschafte in het verleden toegang tot 
het tasveld, nabij de vlamoven, waar de stenen werden gesorteerd en op schepen 
of vrachtwagens werden geladen. Vandaag de dag is de weg afgesloten met een 
hek, desalniettemin zijn de sporen naar het tasveld vaag herkenbaar.

De laatste zijweg naar de vlamoven, zo’n 30 meter verder, wordt regelmatig door 
de eigenaar afgeloten met een hek en bevindt zich exact ter hoogte van de toe-
gang tot de droogloodsen. Halverwege geeft de zijweg toegang tot de bazenwon-
ing.

Uiteindelijk leidt deze zijweg naar de vlamoven en kent aan het einde een vertak-
king naar enerzijds de westelijk gelegen kruipoortingangen van de vlamoven en 
anderzijds de oostelijk gelegen kruipoortingangen. Via deze zijweg werden de 
vormelingen vanuit de droogloodsen, naar de vlamoven gebracht.

Aan het einde van de hoofdtoegangsweg bevindt zich de paardenstal aan de 
zuidzijde. 

zijweg naar de 
vlamoven

einde van de hoofd-
toegangsweg met 
links de paardenstal 
en rechts de droog-
loodsen

bestaande wegen 
op en rondom het 
steenfabriekscom-
plex
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5.3 | baksteenproductie

 kleiwinning

De kleiwinning was seizoensgebonden arbeid. Het klei graven gebeurde 
meestal in de herfst, geschikte periodes in de winter en in het voorjaar. In de 
negentiende eeuw wordt de klei met handkracht gewonnen en verplaatst met 
kruiwagen of paard en wagen. Begin twintigste eeuw vervangt de excavateur het 
zware handwerk. De klei kon nu dieper worden afgegraven waardoor kleiputten 
ontstaan. Gedurende de winter werd de klei opgeslagen waar verrotting van oude 
plantresten plaats kon vinden. De klei werd hierdoor beter geschikt voor het vor-
men van stenen. 

 vormen

Kort voor de aanvang van het vormseizoen vond de voorbewerking plaats. Voor 
het kneden van de klei werd water toegevoegd tot de juiste plasticiteit ontstaat. 
Het mengen en kneden werd verricht door een kleimolen. Eerst aangedreven 
door paardenkracht, maar later gebeurde dit met stoomkracht. Aanvankelijk werd 
de klei in de open lucht op vormtafels in houten vormen gedrukt. Dit proces werd 
gemechaniseerd met de intrede van steenvormpers. Met de hand werd een hef-
boom bediend waarbij vijf tot zeven stenen tegelijkertijd gevormd konden worden. 
De steenvormpers werd niet veel later samengevoegd met de kleimolen. De door 
stoomkracht aangedreven steenpers kwam tot ontwikkeling en het vormings-
proces werd hiermee gedeeltelijk gemechaniseerd. 

 drogen

Na het vormen van de stenen werd de klei geleidelijk gedroogd om scheurvorm-
ing te voorkomen. De vormelingen worden daarvoor uit de vorm geslagen en in 
de buitenlucht in droogloodsen (haaghutten) te drogen gelegd. Droogloodsen zijn 
lange op palen staande afdaken waar de wind onderdoor kon. Door de verschei-
denheid van de Nederlandse klei bleek het droogproces lastig te mechaniseren 
en er is daardoor lang natuurlijk gedroogd.

 bakken
Het bakken van stenen heeft een grote ontwikkeling doorgemaakt. In het begin 
werden de stenen volgens een periodiek proces gebakken in open of gesloten 
oven. Na 1880 wordt er steeds meer gebruik gemaakt van de ringoven (en 
daarna de vlamoven) waarmee een continu bakproces mogelijk is.

 sorteren 

Na het bakken en afkoelen werden de stenen uitgekruid en naar het tasveld ge-
bracht. Bij het tasveld werden de stenen gesorteerd op kwaliteit alvorens getrans-
porteerd te worden per schip of vrachtwagen. Hoewel de techniek van het bakken 
zich ontwikkelde bleef het lastig om allemaal stenen van dezelfde kwaliteit te 
verkrijgen. [14]

het bakproces; van kleiwinning tot transport
28



snede A - toegangsdam met oostaanzicht van het complex. van boven naar onder: de zomersituatie bij  250 cm+NAP en respectievelijk de extreme hoogwater situatie van 630 cm+NAP

snede B - stroomopwaartst gelegen rivierarm ten zuiden van de toegansdam. van boven naar onder: de zomersituatie bij  250 cm+NAP en respectievelijk de extreme hoogwater situatie van 630 m+NAP

snede C - stroomafwaartst gelegen rivierarm ten noorden van toegangsdam. van boven naar onder: de zomersituatie bij  250 cm+NAP en respectievelijk de extreme hoogwater situatie van 630 cm+NAP
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5.4 | waterstijging

“Havelaars erf was nu zeer groot, ja, hoe het vreemd het klinke, aan een der 
zijden kon men ’t oneindig noemen, daar het aan een droge rivierbedding 
grensde die zich uitstrekte tot aan de oevers van den Tjioedjoeng, de rivier die 
Rangkas-Betoeng in een zijner vele bochten omsluit. Het viel moeilijk te bepalen 
waar ’t erf van de assistent-residents-woning ophield, en waar de gemeentegrond 
aanving, daar ’t groot verval van water in den Tjioedjeng die dan eens zijn oevers 
een gezichtverheid terugtrok, en dan weer den ravijn vulde tot zeer nabij Have-
laars huis, gedurig de grenzen veranderde.” [40]  - Multatuli (1820-1887)

De hoogte van het water van de Lek wordt beínvloed door de hoeveelheid regen-
water en smeltwater die de rivier moet afvoeren. Het begin van het regenseizoen 
is veelal lastig te voorspellen. 
Op een soortelijke manier als dat Multatuli dit scenario beschrijft voor zijn erf 
aan de Tjioedjoeng in voormalig Nederlands-Indië, kent ook het landschap van 
de uiterwaarden een steeds veranderend beeld als gevolg van de verschillende 
af te voeren waterhoeveelheden. De voorspellingen van de hoogte en datum van 
pieken en dalen zijn moeilijk in te schatten. In september 1961, gedurende de 
bouw van de stuw van Hagestein heeft men zowel stroomafwaarts als stroomop-
waarts van de stuw een peilschrijver geplaatst. [35] [36]

De hoogst bekende afvoer was in 1926 met een waterstand van 590 cm+NAP.
In de periode dat de peilschrijver is geplaatst, was de hoogste waterstand 521 
cm+NAP in 1988.   
De kans op hoogwater tot extreem hoog water is af te lezen in de tabel. Platte-
gronden en doorsnedes dienen om een indruk te krijgen van de wijze waarop de 
uiterwaarden en het stuweiland onderlopen bij hoog water.[17] [41] De plattegronden 
en doorsnedes tonen dat het water bepalend is voor de wijze waarop een nieuw 
landschap ontstaat gedurende het jaar. De tabellen laten zien dat er gedurende 
het jaar een verschil in waterpeil kan zijn van meer 7 meter (-131 tot 630). De 
verschillende waterpeilen die zijn aangehouden bij het maken van de doorsnedes 
en plattegronden komen overeen met de waterpeilen in de tabel. Die op hun 
beurt weer corresponderen met een bepaalde overschrijdingsfrequentie. Zo zijn 
achtereenvolgens uitgetekend: de gemidelde laagwatersituatie van ongeveer 
2,5 m+NAP, de 1:10 kans op hoogwater van 5,0 m+NAP, de 1:100 kans op 5,8 
m+NAP en de 1:1000 kans op 6,3 m+NAP. 
Elke snede zal tekstueel worden bijgestaan door een korte beschrijving van de 
situatie, de positie van de bebouwing ten opzichte van het water en de toegang 
tot het complex. De uitdaging is om het programma zodanig in te passen dat deze 
rekening houdt met elk weergegeven scenario. 

overschrijdingsfrequentie   afvoer Lobith m 3/s  gem. peil cm+NAP

1x per 1.000 jaar     15000    630
hoogst bekende afvoer 3 jan 1926 17h  12600    590
1 x per 100 jaar     12320    580
1 x per 10 jaar     9670    500
1 x per 2 jaar grensafvoer (-peil)   6800    370
1 x per jaar    5800    320

Bijzonderheden

Datum  stand cm+ NAP   kenmerkende waarden periode

31 mrt 1988  521      hoogst bekende waarde (periode 1971...1990)
18 jan 1972 -131    laagst bekende waarde (periode 1971...1990)

plattegrond met aangegeven de die snedes

tabel - gemiddelde overschrijdingsfrequentie in toppen per jaar cq kenmerkende afvoeren

A

B

C
N
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snede A - uitlichting van het steenfabriekscomplex, gezien vanaf de oostzijde snede B - uitlichting van de vlamoven

2,5m+NAP

5,0m+NAP

5,8m+NAP

6,m+NAP

2,5m+NAP

5,0m+NAP

5,8m+NAP

6,m+NAP
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Snede A toont de toegangsdam en de rivierarmen aan weerszijden. Opvallend 
is de diepte van de stroomopwaarts gelegen dode rivierarm aan de zuidzijde 
(17m-NAP) in verhouding tot die van de stroomafwaars gelegen rivierarm aan de 
noordzijde (4m-NAP). Deze diepte is waarschijnlijk ontstaan doordat men deze 
grond heeft gebruikt voor de aanleg van de toegangsdam en de ophoging van het 
stuweiland.
Rijkswaterstaat zal in de toekomst de toegangsdam tot het stuweiland verlagen 
tot een hoogte van 4 m+NAP, om zo de doorstroming bij hoog water te verbe-
teren. De toegangsdam verschaft niet alleen toegang tot het voormalig steen-
fabriekscomplex maar ook tot de besturingsgebouwen van het stuwcomplex van 
Hagestein. Om deze reden is de weg van vitaal belang voor onder andere het 
uitvoeren van onderhoud en reparaties aan het stuwcomplex. 
Snede A geeft eveneens een overzicht van de baksteenproductieketen. Van 
rechts naar links zijn de volgende gebouwen met bijbehorende productiestappen 
te onderscheiden: de kleiput; daarnaast de vormelingenloods alwaar de klei in de 
mal werd geperst; links daarvan de droogloodsen waar de vormelingen werden 
opgesteld alvorens deze naar de oven werden gebracht; de vlamoven waar de 
vormelingen werden gebakken. Tussen de droogloodsen en de vlamoven 
bevinden zich woningen.

Snede B toont de stuwen met daarnaast de schutssluis voor de doorvaart van bo-
ten. Tevens kijkt men tegen de kopse kant van de vlamoven aan. Aan de oostzijde 
ligt de nieuwe grondwinplas ’t Waal. Tussen de dode rivierarm en de grondwinplas 
is een dam waar enkele boten aan zijn gelegen. 
Eveneens toont de snede dat de afstand van de vlamoven tot het water telkens 
verschilt. Tevens toont de eerdergenoemde snede dat de onderzijde van de vlam-
oven (bij een hoogte van 6,3m+NAP) onder water staat (ongeveer 30 cm). 

Snede C toont de stroomafwaarst gelegen dode rivierarm die onder invloed staat 
van de getijden. Deze snede gaat door de 5 droogloodsen heen. Bij een water-
stand van 5,8 m+NAP staan de droogloodsen nog net watervrij. 

snede C - uitlichting van de ligging van de droogloodsen aan de dode rivierarm

2,5m+NAP

5,0m+NAP

5,8m+NAP

6,m+NAP
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aan de hand van snedes geconstrueerde plattegronden met v.l.n.r. de waterstanden 250 cm+NAP, 500 cm+NAP, 580 cm+NAP, 580 cm+NAP, 630 cm+NAP

300 m 300 m

NN
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De studie toont dat het gebied het fluctuerende water accepteert en ruimte biedt 
om uit te vloeien. Incidenteel zal dit leiden tot een overstroming die in het ergste 
geval schade kan toebrengen aan de bebouwing. Toe nu toe is de verhoging 
toereikend geweest om het steenfabriekscomplex droog te houden. Echter, gezien 
de toekomstige ontwikkelingen van het klimaat is het waarschijnlijk dat dit hoger 
gelegen terrein in de toekomst onvoldoende zal zijn om het complex droog te 
houden ten tijde van extreem hoogwater. 

De plattegronden tonen dat bij een hoogte van 5,8m+NAP (kans 1:100) het 
steenfabriekscomplex nog net droog staat. Bij een hoogte van 6,3m+NAP (kans 
1:1000) stroomt alle bebouwing van het fabriekscomplex onder. 
Vitale schakel is de toegangsdam die bij een waterpeil hoger dan 4 m+NAP 
onderloopt. Deze dam vormt de hoofdontsluitingweg van alle bebouwing op het 
stuweiland en geeft toegang tot het stuwcomplex voor onderhoud en reparatie. 

 

300 m 300 m

NN

34



chromotopografische	kaart	van	Vianen	omstreeks	1900	met	daarop	aangegeven	de	toen	in	bedrijf	zijnde	steen-	en	pannenbakkerijen
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5.5 | geschiedenis

5.5.1 | steenbakkerijen nabij Vianen

In het jaar 1600 en het jaar 1700 kwam de steenbakkerij in Nederland steeds 
meer in handen van particulieren, ook wel steenfabrikanten genoemd. Door de 
toenemende verstedelijking, maar ook de bouw van vestingwerken, nam de vraag 
naar bakstenen alsmaar toe, om deze reden schoten de steenbakkerijen met hun 
veldovens langs de rivieren toentertijd als paddestoelen uit de grond. De veld-
ovens bleven tot in het begin van de 20ste eeuw in gebruik. 
Ook langs de rivier de Lek nabij Vianen en Hagestein, bevonden zich vele veld-
ovens die van ongeveer april tot september volop bakstenen produceerden (zo’n 
5 tot 6 stookperiodes van ongeveer 6 weken per seizoen). topografische kaarten 
uit omstreeks 1900 tonen enkele steenbakkerijen met bijbehorende veldovens 
rondom Vianen. [42]  

Zo zijn er langs de Lek vier steenbakkerijen te herkennen en Aan het Zederik-
kanaal, ten zuiden van de stad, nog twee: de pannenbakkerij van Weener, ten 
westen van het kanaal en, aan de Hagesteinse zijde, De Hoge Waard van Gerrit
Stuart. [43]  De steenbakkerij die zich het dichtst bij De Ossenwaard bevond, was 
De Hoge Blieker, ongeveer 2 km stoomafwaarts. Op oude kaarten zijn er opmer-
kelijk veel steenbakkerijen (en pannenbakkerijen) in deze omgeving langs de Lek, 
het Zederikkanaal en de Keulse Vaart terug te vinden. Het valt echter buiten de 
kaders van dit onderzoek deze steenfabrikanten hier afzonderlijk verder uit te 
diepen.

De vlamoven en droogloodsen van steenfabriek De Ossenwaard zijn het laatste 
tastbare bewijs van dit rijke steenbakkerijverleden rondom Vianen. Geen van de 
veldovens en bijgebouwen van de overige steenbakkerijen die in de omgeving
hebben gestaan zijn nog als zodanig herkenbaar aanwezig in het landschap. 
Hoogstens treft ten behoeve van bodemingrepen in de uiterwaarden, nog enkele 
restanten aan. 
Zo zijn er in 1991 tijdens een afgraving door H. Van den Hoogen, F. Landzaat en 
N. Staakman nog enkele restanten aangetroffen van een veldoven (vermoedelijk 
uit de 17e eeuw) die toentertijd vlak langs de rivier de Lek stond, ongeveer 400 
meter ten oosten van waar nu voormalig steenfabriek De Ossenwaard staat. 
De fundamenten zijn inmiddels verdwenen ten behoeve van de aanleg van een 
recreatieplas. [44]

Bij de afgraving was van een gedeelte van de oven niets meer terug te vinden 
doordat in voorgaande jaren een sloot is gegraven in de noord-westhoek. Een 
ander gedeelte is waarschijnlijk verdwenen tijdens het egaliseren van het terrein. 
Desalniettemin waren er voldoende restanten over om op papier een reconstruc-
tie te maken. 

v.l.n.r. schematische tekening van de U-vormige veldoven en plattegrond veldovenrestanten

foto van de fundamenten van de U-vormige veldovenveldoven
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kaart van de rivier de Lek nabij de Hagesteinsche Schoor (1764)

reconstructie kadastrale kaart (1832) met daarop aangegeven de gronden van Jan Kuijk 
(zwart) en W.P. Baggen (oranje)

v.l.n.r.	chromotopografische	kaart	(1839-1859)	en	de	gemeentekaart	van	Hagestein	(1867)

chromotopografische	kaart	van	Vianen	met	aangegeven	het	steenfabriekscomplex	(±1900)
(2)

37



5.5.2 | steenfabriek De Ossenwaard door de jaren heen

Over steenfabriek De Ossenwaard is relatief weinig gedocumenteerd. Aan de 
hand van diverse bronnen zal getracht worden de geschiedenis van het complex 
op chronologische wijze te reconstrueren. 

In het boek ‘Een kleine geschiedenis van Vianen’ door Peter Horden wordt be-
weerd dat omstreeks 1744 een Viaanse magistraat bezwaren indiende omtrent 
de Hagesteinse dijk, die onder de Staten van Utrecht ressorteede en die ruim 20 
duim lager was dan de rest van de Lekdijk, met het gevolg dat 29 maart 1745 
daar het hoge water weer op de kruin van de dijk stond. De Staten van Utrecht 
diende daar spoedig in te voorzien. Zodoende kreeg dijkgraaf en hoogheem-
raden van Vianen op 19 Augustus 1745 opdracht een overzicht te geven van de 
waarden en de dijken ter plaatsen. In deze beschrijving wordt vermeld dat bij het 
Oudslijkerveer een steenoven stond, lang 50 roeden langs de Lek, met een steen-
bestorte oever, en 30 roeden breed, liggend ±100 roeden uit de Dijk. Horden 
veronderstelt dat op deze plaats nu steenfabriek De Ossenwaard staat. [45] 

Een topografische kaart uit 1764 toont de Oudslijker Veerweg. De eerder door 
P. Horden genoemde steenoven nabij deze weg is echter niet op de kaart waar-
neembaar. [46]     

De kadastrale atlas van Vianen uit 1832 toont evenals de kaart uit 1764 dat op 
de locatie waar steenfabriek De Ossenwaard staat, zich toentertijd in de na-
bijheid een bootverbinding, genaamd ‘Slijkerveer’, bevond. Het kadaster toont 
dat Jan Kuijk (beroep: bouwman, woonplaats: Hagestein) eigenaar was van de 
Slijker Veerweg (17), het Oude Slijker Veerhuis (19,20), de boomgaard (21) en 
de omliggende, als weiland gebruikte gronden (15,23,24,25,26). De aan de lek 
gelegen, als weiland gebruikte gronden (1+2) behoorde tot W.P. Baggen (woonp-
laats: Loenen a.d. Vecht). Er wordt geen melding gemaakt van de aanwezigheid 
van een steenoven op bovengenoemde gronden. [47] [48]   
Een topografische kaart uit omstreeks 1839-1859 en een gemeentekaart uit
1867 leveren een soortgelijk beeld op. Steenbakkerij De Hooge Blieker is hier wel 
duidelijk herkenbaar, bij het OudSlijker Veerhuis is op beide kaarten echter geen 
steenoven te herkennen. [9] [49]   

Een chromotopografsiche kaart van Vianen omstreeks 1900 geeft de bebouwing 
van steenfabriek De Ossenwaard langs de Lek voor het eerst in beeld weer. De 
kaart toont dat het complex op de gronden staat die volgens de kadastrale ge-
gevens uit 1832 behoorde tot W.P. Baggen. 

De steenfabriek is te bereiken via de Slijker Veerweg die voorheen naar het 
veerhuis leidde. Op de plattegrond zijn enkele veldovens, die met hun massieve 
muren parallel aan de rivier staan, te herkennen. In de directe nabijheid staan 
enkele bijgebouwen. [15] 

De kamer van koophandel te ’s Gravenhage bewaard twee akte’s betreffende de 
steenfabriek ‘De Ossenwaard’ te Hagestein (akte nr. 59362 en 33564), waarin 
wordt vermeld dat de fabriek op 1 januari 1868 is opgericht. Een krantenber-
icht afkomstig uit de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 6 januari 1869 maakt 
melding van het feit dat er tussen Arie Mijnlieff, steenfabrikant te Nieuwerkerk 
a/d IJssel, en Johannes Gerardus Mijnlieff, steenfabrikant wonende te Vianen, 
een vennootschap is aangegaan op 1 januari 1869 (een jaar later dan volgens 
de akte). Doel van de samenwerking was het fabriceren van stenen en de handel 
in allerlei soorten stenen, onder de firma van: A. & J.G. Mijnlieff. De steenfabriek 
was gevestigd te Hagestein en stond onder directie van de in Vianen woonachtige 
J.G. Mijnlieff. Het betreft hier steenfabriek De Ossenwaard. [50]

Op aandringen van de Tweede Kamer werd in 1887 besloten een landelijk onder-
zoek uit te voeren naar fabriek en werkplaatsen. De organisatie hiervan kwam In 
handen van de ingenieurs H.W.E. Struve en A.A. Bekaar. In de Nijverheids-
statistieken van Struve en Bekaar wordt melding gemaakt van  een steenfabriek 
te Hagestein met als bedrijfsnaam: Firma A. en J.G. Mijnlieff. De fabriek telde 51 
werklieden, waarvan 25 mannen, 8 vrouwen (mannen en vrouwen zijn ouder dan 
18 jaar), 7 jongens en 11 meisjes. Volgens de statistieken werkte men van 5 uur 
‘s ochtends  tot 7 uur ’s avonds. In de ochtend had men een half uur pauze, in de 
middag anderhalf uur en in de namiddag een uur. [51] 

38



krantenberichten met betrekking tot steenfabriek De Ossenwaard
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Van de periode 1890-1919 zijn er enkele advertenties en korte krantenberichten 
met betrekking tot de fabriek gevonden.

Op 14 juli 1884 meldt de Kleine Courant dat een 24-jarige werkman van de 
steenoven is verdronken. Hoewel sterk bezweet, was hij toch gaan zwemmen. 
Zijn drie broers zagen hem in de diepte verdwijnen en waren niet in staat hem te 
redden. [52]

Zo zou op 28 januari 1890 De Ossenwaard, samen met de Bosscherwaard en de 
Puntwaard, onder water zijn gelopen. Dit meldt de kleine courant in het nieuws 
van de dag op 29 januari. [53]  

Op 27 september 1890 meldt het Algemeen Handelsblad dat er op 20 september 
te Hagestein aangifte werd gedaan van iemand die aan Aziatische cholera leed 
(een zeer besmettelijke darmziekte). Deze persoon overleed de dag erna. Op 22 
september kwamen weer 2 gevallen voor. Al de door deze ziekte getroffen geval-
len woonden op steenfabriek De Ossenwaard te Hagestein. [54]     

In de lente van het jaar 1905 vertelt de Tilburgsche Courant dat op de steenfab-
riek De Ossenwaard te hagestein het 10 jarige zoontje van S. v.d. Linden een zo 
hevig aankomende slag van een paard heeft gekregen, dat het aan de gevolgen 
is overleden. [55]      

In de periode daarna wordt er nog twee keer melding gemaakt van dodelijke 
ongevallen bij de fabriek. Zo meldde het Nieuwsblad van het Noorden dat er 
op 24 maart 1911 een botsing tussen twee schepen heeft plaatsgevonden. Er 
wordt verteld dat de kapiteit van de goederenboot Concordia te Arnhem het schip 
Nieuwe Zorg van de schipper de Jonge te Hoogeveen heeft aangevaren waarna 
deze laatste zonk. Na de aanvaring werd het 7-jarig kind van den schipper ver-
mist; bij het lichten op 21 April werd het lijkje in het wrak gevonden. De eis van de 
rechtbank luidde 6 maanden. [56]   

In de zomer van 1911 had de arbeider J. Van Gameren op de steenfabriek het 
ongeluk, van een tas stenen te vallen, met het noodlottig gevolg, dat de dood on-
middellijk intrad. Hij liet hiermee een vrouw met vier kinderen achter. Zo meldde 
het Nieuwsblad van het Noorden en De Kleine courant begin september 1911.[57]    

In het jaar 1912 wordt de stoomwaalsteenfabriek openbaar geveild. Dit meldde 
de Kleine Courant op 16 november 1912. De fabriek zou op dat moment be-
schikken over 4 persen met 4 ovens, houdende tezamen 45 (stook)monden, ruim 

tasveld met watervrije bergplaats voor 20.000 tonnen turf, vierroeden stelberg 
(ook wel ‘hollestelle’ genoemd: een kunstmatige drinkput met omwalling), een 
gemetselde mestput, 21 arbeiderswoningen en fabrieksbaaswoning met stal-
ling voor 8 paarden, 21 arbiedersschurtjes, machineloods en timmerloods. Bij de 
koop inbegrepen was 42 hectare Uiterwaard, gedeeltelijk afgegraven met daarbij 
het recht tot afgraving en vervoer van steenaarde van circa 9 hectaren uiterwaard
in de nabijheid gelegen. Dezelfde advertentie is hetzelfde jaar terug te vinden in 
de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 24 november, het Nieuwsblad van het 
Noorden van 25 november en het Algemeen Handelsblad van 2 december. [58]    
Op 15 maart 1919 wordt in het Algemeen Handelsblad en in de Nieuwe Rotter-
damsche Courant vermeld dat de StoomWaalsteenfabriek “De Ossenwaard” te 
Hagestein in bod staat op een totale som van van f 149.750,-. [59]
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bouwtekeningen van de kamerringoven met overslaande vlam door J.J. Wentink; ingenieur te Utrecht (1927)
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In het gemeentearchief van Vianen is terug te vinden dat de Heer Mijnlieff in 
1916 (op dat moment directeur) een bouwaanvraag deed voor een machine-
kamer. De machinekamer werd gebouwd door G. Van Straten, van beroep: 
metselen (de vergunning werd op 6 november 1916 verleend). [60]    

In 1927 is de aanvraag, ondertekend door de heer J. Klynstra, voor de bouw van 
de vandaag nog staande vlamoven ingediend. De oven is ontworpen door J.J. 
Wentink (1873-1933), ingenieur te Utrecht (de vergunning werd op 5 juli 1927 
verleend). [61] De in Schalkwijk geboren en in Utrecht overleden Wentink was 
samen met de Ijsselsteinse steenfabrikant A.v.d. Koppel tevens uitvinder van dit 
type steenoven, die in verhouding met de eerdere veld-ovens zuinig zijn en relatief 
weinig afval produceerde. [2]   

Er wordt niet vermeld vanaf wanneer J. Klynstra directeur werd. Bovenstaande 
vertelt echter wel dat de overdracht tussen 1916 en 1927 heeft plaatsgevonden. 
Een akte uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken 
uit 1946 meldt dat J. (Johannes) Klynstra (geboren op 22 september 1883) de 
echtgenoot is van één van dochters van de oprichter van de fabriek, haar naam 
was G.J. (Geertruide Jacoba) Mijnlieff (geboren op 31 maart 1887). 

De situatietekening uit 1927 laat zien dat op het perceel van de fabriek reeds 
voor de bouw van de kamerringoven al enkele veldovens stonden. Deze vel-
dovens werden reeds in het begin in gebruik onder leiding van J.G. Mijnlieff en 
worden vermeld in de advertentie uit 1912 (op dat moment 4 stuks) en weer-
geven in de topografische kaart van ±1900.  

De situatietekening toont dat er, naast de vlamoven en de op de tekening herk-
enbare veldovens, enkele bijgebouwen op het perceel stonden. Eén daarvan was 
vermoedelijk de door G. Van Straten gebouwde machinekamer uit 1916. 

Het Utrechts Nieuwsblad meldt op 18 mei 1932 dat de steenfabriek De Ossen-
waard al geruime tijd op halve kracht werkt en met ingang van heden geheel is 
stopgezet vanwege de economische crisis. 40 mensen zijn werkloos.

Daarentegen staan tijdens de wederopbouw, in november 1955, de tasvelden 
leeg. Aan de enorme vraag kan niet worden voldaan. Een advertentie uit het Utre-
chts Nieuwsblad van 19 mei 1956, waarin om arbiedskrachten wordt gevraagd, 
bevestigd dit. [62]

bouwtekeningen van de machinekamer (1916)
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topografische	kaart		uit	de	jaren	’70	met	daarop	de	in	aanbouw	zijnde	Hagesteinsebrugsituatietekening voor de bouw van het stuwcomplex Hagestein (1954)

foto’s genomen door F.H. Landzaat, v.l.n.r. de kamerringoven (1997) en de toen nog aanwezig overkapping aan de langszijde van de oven (2005)
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Een akte uit 1958 meldt dat de venoten en broers J.A. (Johan Adolf)(14-5-1920)- 
en B.F. (Bonno Friso)(3-12-1921) Klynstra, zoons van J. Klynstra en G.J. Mijnlieff, 
op dat moment de fabriek exploiteren. De onderneming werd m.i.v. 1-1-1956 
door de eigenaresse G.J. Klynstra-Mijnlieff verhuurd aan J.A. en B.F. Klynstra.[63]  

In 1954 werd gestart met de bouw van het stuwcomplex te Hagestein. In de 
situatietekening is de steenfabriek niet meer aangesloten op het grondgebied 
van de gemeente Vianen, maar ligt deze door de aanleg van de sluizen aan de 
doodlopende rivierarm en is louter te bereiken via een landweg aan de oostzijde. 
De constellatie van de opstallen uit 1927 lijkt op deze kaart vrijwel ongewijzigd. 
De bouw van het stuwcomplex werd in 1961 voltooid. 

Op 18 januari 1962 overleed J. Klynstra. Vervolgens wordt in een akte uit 1964 
vermeldt dat de vennootschap tussen de broers met ingang van 13 mei 1964 
is ontbonden ten gevolge van het uittreden van de vennoot B.F. Klynstra. De 
onderneming wordt vanaf dat moment geëxploiteerd door de tot huurder ger-
echtigde J.A. Klynstra. Op 5 september 1969 is Mevrouw G.J. Klynstra-Mijnlieff 
overleden. Vanaf dat moment is het complex officieel in eigendom van J.A. 
Klynstra, zoon en erfgenaam van G.J. Klynstra-Mijnlieff en  J. Klynstra.[64] De 
onderneming is volgens een akte uit 1970 door J.A. Klynstra op 5 september 
1969 opgeheven. 

Op een kaart uit de jaren 70, waar de in aanbouw zijnde Hageinsebrug (1975-
1981) wordt aangeven, is tevens het grondgebied van stuweiland De Ossenwaard 
weergeven. Opvallend is dat er t.o.v. de kaart uit 1957 aanzienlijke veranderingen 
zijn opgetreden met betrekking tot de bebouwing op het eiland. Zo zijn op deze 
latere kaart voor het eerst de vandaag nog staande haaghutten, de loods dwars 
daarop ten oosten van de haaghutten , de paardenstal, de 6 rijtjeswoningen en 
de bazenwoning weergeven. Van de bebouwing op de situatietekening uit 1954, 
is enkel nog de kamerringoven aanwezig.[24] 

Het enige document aangaande deze transformatie is aangetroffen in het Gelders 
archief te Arnhem en betreft een brief aan de directeur van de fabriek J. Klynstra. 
De brief is een voorstel aan de heer Klynstra om zijn fabriek te moderniseren. Er 
wordt gepleit voor de aanschaf van nieuwe roerende en onroerende goederen om 
zodoende tot een grotere productie te komen. De opzet was dat beide partijen 
samen een N.V. zouden starten waarin men elk over 50% van de aandelen bes-
chikt. Bijgevoegd is een berekening uit 1949 van de heer J.A.Labruyère.

In dit bijgevoegde document worden 3 scenario’s doorberekend, A: 6.200.000 
waalformaat metselstenen, B: 4.650.000 waalformaat straatklinkers of C: 
3.000.000 dik formaat en 650.000 waalformaat straatklinkers. Hieruit wordt 
uiteindelijk geconcludeert dat indien er geschikte grond aanwezig is, de fabricage 
van straatklinkers de voorkeur verdiend. 
Om de verhoogde productie mogelijk te maken waren forse investeringen nodig. 
Zo wordt er voorgesteld om over te gaan tot de aanschaf van droogrekken en 
planken, een transformatorhuisje, een locomotief, een bazenhuis, arbeiderswo-
ningen, paarden met tuigen, steenkarren, steenvormen, neerslagblokken, een 
oliestookinrichting, ovengereedschap, kruiwagens, een hoeveelheid smalspoor-
rails en steenpersen. [65]  
Aan de hand van de bestaande bebouwing en de transformatie van de topo-
grafische kaarten is vast te stellen dat deze moderniseringsronde heeft plaats-
gevonden in de na-oorlogse periode. Welke productiesamenstelling er uiteindelijk 
is verkozen, welke goederen er precies zijn aangeschaft en wanneer de bouw 
exact heeft plaatsgevonden is echter niet gedocumenteerd, dan wel niet voor 
inzage beschikbaar.  

Sinds de productie werd stopgezet in 1969 staat de steenoven met haar schoor-
steen al lange tijd te vervallen tot een ruïne. De bijbehorende haaghutten functio-
neren sindsdien als caravanstalling.[66] [67]   
De heer J.A. Klynstra is in 1996 overleden, zoon Bonno Klynstra is momenteel 
eigenaar van de fabriek.
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luchtfoto van het stuweiland in wording (1958). Er is een toegangsweg naar de fabriek 
vanaf de westelijke Lekdijk in gebruik. De toegangsdam vanaf de oostelijke Lekdijk is nog 
niet aangelegd. De foto toont dat de bazenwoning en arbeiderswoningen nog niet gebouwd 
zijn. Wel staat de vormelingenloods in het noorden er en zijn er reeds 3 droogloodsen ge-
bouwd. Tevens staat er een grote loods tegen de kopse zijde van de vlamoven aan. [68] 
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foto van de  maquette (1958) van de stuw te Hagestein, met op de achtergrond duidelijk 
herkenbaar de vlamoven met de grote loods aan de noordzijde. [69]
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tijdslijn

transformatie	van	de	gronden	door	de	eeuwen	heen,	v.l.n.r.	1832,	±1900,	1927,	1954,	2010

Onderstaande situatiekaarten geven ten slotte de transformaties van de gronden 
waar het complex op staat weer. In chronologische volgorde: 
de situatie met het Oud Slijkerveer huis (1832), de steenbakkerij met de 4 
veldovens, de arbeiderswoningen en de kribaanleg (±1900), de bouw van de 
kamerringoven (1927), de aanleg van het stuwcomplex (1954) en tot slot de 
aanwezigheid van de latere bebouwing (oa. haaghutten), de vistrap bij de stuw en 
de binnendijkse plas bij Everstein (1960 tot nu).
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5.5.3 |  toekomstplannen

Een krantenbericht van Kiki Goedee uit 1997 vertelt dat sinds de sluiting een 
aantal pogingen zijn gedaan om het eiland te kopen van de toenmalige eigenaar 
J.A. Klynstra. Een bericht uit het Utrechts Nieuwsblad In 1994 vertelt zelfs over 
een plan om van stuweiland De Ossenwaard (ook wel Eiland van Hagestein) een 
recreatie-eiland te maken, met daarop een wildwaterkanobaan aan de oostkant. 
Aan de noordkant zouden dan recreatiebungalows met een jachthaven moeten 
komen en op de zuidpunt een mountainbikebaan. Het verder niet geconcre-
tiseerde plan maakte onderdeel uit van de toentertijd van toepassing zijnde ge-
biedsvisie over de uiterwaarden van de Lek van Everdingen tot aan Krimpen. [70]  
Projectontwikkelaars liepen zich echter te pletter op een muur van stilzwijgen van 
de kant van Klynstra. “De toen 72-jarige Klynstra leek de ene keer zijn eiland wel 
te willen verkopen maar direct daarna weer niet.” [71]  

Begin van deze eeuw diende zich echter het Ruime voor de Rivier beleid, met 
daarbij in het bijzonder het programma Ruimte voor de Lek aan. Dit project richt 
zich op de veiligheid en ruimtelijke kwaliteit in het gebied langs de rivier bij Ijs-
selstein, Vianen, Nieuwegein en Houten. 
Om de Lek meer bergingsruimte te geven en het water versneld af te voeren, zal 
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de toegangsdam naar het Stuweiland (Ossenwaard) verlaagd worden om de door-
stroming te verbeteren. 
De bereikbaarheid voor bewoners blijft hier ook tijdens hoog water gehandhaafd 
door een tijdelijke voorziening. In het kader van dit project heeft ook het stuwei-
land zelf een aanpassing nodig. [72] 

In de eerste voorkeursvariant van dit project van Rijkswaterstaat wordt aan de 
eigenaar van het eiland gelegenheid gegeven voor projectontwikkeling. In de 
toenmalige bouwplannen van de eigenaar zou de fabriek een ruïne blijven, als 
onderkomen voor vleermuizen. Over conservering van de ruïne en de bestemming 
van de droogloodsen wordt niet gerept. De cultuurhistorische waarde is duidelijk 
aanwezig maar wordt voor zover bekend in de plannen niet getoetst. 

De zaken staan er inmiddels anders voor. 
In het onlangs verschenen nieuwsbericht op de site van ruimteontwikkelaar 
Bohemen valt te lezen dat op 17 mei 2011 de Gemeente Vianen (en de eigenaar) 
unaniem heeft ingestemd met de voorbereiding van een bestemmingsplan-
herziening voor het eiland Ossenwaard te Vianen. [73] Een krantenbericht in het 
Algemeen Dagblad van 24 mei 2011 bevestigd dit.

stamboom van oprichter tot huidige eigenaar
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“De gebroeders Klynstra (eigenaren) zijn geboren en getogen op het Eiland Os-
senwaard, wonen er nog steeds en willen er iets moois van maken”, zo meldt 
Astrid Pel in het het AD. Sinds een week weten ze dat de door hen in de arm 
genomen ruimte-ontwikkelaar Bohemen door kan gaan met plannen om er vier 
landgoederen aan te leggen. De gemeenteraad van Vianen stemde er unaniem 
mee in.
Mede-landeigenaar Bonno Klynstra is verheugd over de natuur die er komt in 
combinatie met de vier landgoederen met elk een eigen oprijlaan. “We geven 
de natuur terug aan het eiland”, aldus Bohemen-ontwikkelaar Michiel Vork. 
De droogloodsen aan de noordzijde (momenteel caravanstalling), die asbest 
bevatten, zullen gesloopt worden waardoor veel ruimte ontstaat. Er is definitief 
besloten de vlamoven als cultuurhistorische icoon te handhaven en op te knap-
pen. De noordzijde zal bestaan uit kenmerkende getijdennatuur met kreken en 
geulen, aan de zuidzijde wordt het beeld bepaald door stroomdalgraslanden en 
de daarbij behorende vegetatie. [74] 

“Bohemen is, in samen werking met landschapsarchitectenbureau Vista momen-
teel in overleg met onder andere de Provincie Utrecht en Rijkswaterstaat om de 
ontwikkeling verder inhoudelijk af te stemmen. Meer informatie over het project 
is momenteel niet beschikbaar.”, dit meldt Michiel Vork in januari 2012. [75] 
 
5.5.4 |  conclusie

Voormalig steenfabriek De Ossenwaard beschikt over de einige overgebleven 
vlamoven in de provincie Utrecht [6] (vlakbij Wijk bij Duurstede staat nog een 
ringoven, genaamd De Bosschenwaard, die enkele jaren geleden is opgeknapt)  
en vormt het laatste tastbare bewijs van het rijke steenbakerij-
verleden van Vianen en omstreken.   
Op de kamerringoven na, dateert alle vandaag nog staande bebouwing uit de 
moderniseringsronde van na de oorlog. 
In het bijzonder zijn het ovengebouw en de langwerpige droogloodsen typerend 
voor de steenbakkerij. 
De noodzaak tot behoud van de oven is evident gezien de cultureel historische 
waarde, massiviteit, robuustheid, unieke opbouw, structuur en complexiteit. 
Of de droogloodsen dienen te worden behouden is twijfelachtig. Enerzijds zou 
men de droogloodsen kunnen behouden met als reden dat deze qua omvang, 
compleetheid en gaafheid louter zijn aan te treffen bij drie andere steenfabrieken 
(De Panoven, De Werklust en Randwijk).

Tevens zijn de droogloodsen vanuit een educatief oogpunt van belang aangezien 
ze een belangrijk onderdeel vormden van het productieproces.
Anderzijds zou men voor een complete verwijdering van de droogloodsen kun-
nen pleiten vanwege de gevoelige en weinig originele houten constructie, de 
eenvoudige opbouw, de vele asbestplaten in het dak, de beperkte herbestem-
mingsmogelijkheden en de belemmering die zij vormen voor de rivierverruimende 
maatregelen. Tevens kan men het feit dat vergelijkbare droogloodsen bij drie 
andere steenfabrieken reeds worden geconserveerd, ook als argument gebruiken 
vóór verwijdering.
Eerder beschreven afweging vertelt ons dat behoud van de droogloodsen (of en-
kele daarvan) enkel de moeite waard is indien deze loodsen in de toekomst nog 
een zekere functie kunnen vervullen.
De bazenwoning, arbeiderswoningen en de paardenstal zijn allen in gebruik door 
de bewoners van het gebied en zullen hun functie om die reden behouden. 

visitekaartje van Dhr. (J.A.) Klynstra
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dwarsdoorsnedes; voor en na het vervaloostgevel. boven: vóór het intreden van verval , onder: de huidige (vervallen) toestand
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6 |  vlamoven

6.1 |  verleden

Een groot brandstofverbruik van periodieke ovens vormt de aanleiding tot de 
ontwikkeling van andere oventypes. Belangrijk was dat de kwaliteit van de 
bakstenen niet werd aangetast. In 1858 wordt de ringoven uitgevonden. Volgens 
een continu bakproces was het zo mogelijk om met minder brandstof stenen 
te bakken van een hogere kwaliteit. De ringoven heeft echter als nadeel dat 
er slechts een klein percentage straatstenen uitgesorteerd konden worden. In 
Nederland zijn er in die tijd weinig andere mogelijkheden om wegen te verharden 
en de vraag naar straatklinkers is om die reden op dat moment groot. Om aan 
deze vraag te kunnen voldoen wordt de vlamoven (ook wel: kamerringoven met 
overslaande vlam) ontwikkeld. 
Het principe van de vlamoven was al langer bekend en werd al met veel succes in 
Amerika toegepast. Door de heterogene samenstelling van de Nederlandse klei 
was het niet mogelijk dit ontwerp hier in Nederland één op één toe te passen .Het 
lukte ovenbouwer Adriaan van de Koppel om een vlamoven te ontwikkelen die 
speciaal is afgestemd op de Nederlandse klei. In 1914 liet hij door J.J. Wentink 
uit Utrecht op zijn steenfabriek De Overwaard de eerste Nederlandse vlamoven 
bouwen. In 1927 geeft J. Klynstra, directeur van De Ossenwaard, J.J. Wentink op-
dracht tot de bouw van een vlamoven ter vervanging van een aantal permanente 
veldovens. In 1969 ziet de zoon van Klynstra zich echter genoodzaakt de fabriek 
te sluiten als gevolg van sanering, schaalvergroting en concentratie in de bakstee-
nindustrie. Vanaf dat moment komt de oven te vervallen. [76] 

6.2 |  ovenlichaam

 ovenkamers

Binnen het ovenlichaam bevinden zich 22 ruimtes, de ovenkamers. De ovenkam-
ers zijn ongeveer 5 meter diep en 2,5 meter breed en hebben een kruinhoogte 
van 2,5 meter. De ovenkamers zijn in 2 parallele rijen langs het rookkanaal 
gerangschikt. Aan de uiteinden van de rijen worden de ovenkamers met elkaar 
verbonden via een omloopkanaal. De ovenkamers bestaan uit dikke wanden van 
vuurvaste stenen. Via sleuven in de zijwanden zijn ze met elkaar verbonden.  
Deze sleuven worden fietsenrekken genoemd en dienen om de warme lucht van 
kamer naar kamer te laten stromen. 

Linksonder in de achterwand is een opening dat in verbinding staat met het rook-
kanaal en dient voor de rookgasafvoer. De ovenkamers zijn aan de bovenzijde 
afgesloten met een segmentgewelf. Het gewelf is opgebouwd uit een dubbele rij 
stenen en overspant in de dwarsrichting. Vlak naast de linker zijwand is in het 
gewelf een rij openingen aangebracht. Deze openingen worden stook- en kijkpot-
ten genoemd en dienen voor de brandstof toevoer en om van bovenaf het vuur te 
controleren.
 
 rookkanaal

Tussen de ovenkamers loopt het rookkanaal. Het rookkanaal loopt over de 
volledige lengte van de oven en sluit aan op de onderbouw van de schoorsteen. 
Het rookkanaal bevindt zich een halve meter hoger dan de ovenkamer en wordt 
afgesloten met een tongewelf. Boven het rookanaal bevond zich oorspronkelijk 
een lager kanaal, het smookkanaal. Het smookkanaal is bij de omschakeling van 
kolen naar olie overbodig geworden.
 
 gevel

Aan de langszijde zijn tegen de ovenkamers een elftal identieke gevelelementen 
geplaatst. Via een opening in de gevelelemten zijn de ovenkamers te bereiken. 
De opening in de gevel staat loodrecht op het schuingeplaatste gevelvlak en 
wordt daardoor naar binnen toe kleiner. De opening wordt afgesloten met een 
rondboog. De reeks van elf gevelelementen wordt aan beide zijden afgesloten 
met een hoekelement. Om het verband de hoek om te zetten bevindt zich op elke 
hoek een schuin geplaatste steensdikke gemetselde kolom. Aan de kopse kanten 
zijn eveneens gevelelemten aangebracht. Alle gevelelementen zijn gemetseld in 
een kruisverband en door verticale dilataties van elkaar gescheiden. De gevele-
lemten worden bovenaan met een rollaag beëindigd. 

 bovenvlak

Zowel de gevelelementen als de ruimte boven de gewelfde elementen zijn opge-
vuld met zand om druk ten gevolge van uitzetting op te vangen. Het ovenopper-
vlak is voorzien van bestrating. Deksels tussen de bestrating komen overeen met 
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6.3 |    schoorsteen

Aan de zuidzijde, aan het eind van het rookkanaal bevindt zich de schoorsteen. 
De schoorsteen bestaat uit een in kruisverband gemetselde achtzijdige, met sier-
metselwerk afgewerkte onderbouw. Op ongeveer 6 meter hoogte wordt de onder-
bouw afgelsloten met enkele uitkragende lagen metselwerk. De bovenbouw van 
de schoorsteen is gemetseld in kruisverband. De schoorsteen heeft net boven de 
onderbouw een diameter van ongeveer 3,2 meter en loopt vervolgens op tot een 
hoogte van ongeveer 36 meter. Ter hoogte van de top zijn ter versteviging enkele 
verdikkingen aangebracht. De trekbanden die eens rondom zaten zijn door corro-
sie los gaan laten. Tevens is de schoorsteen in de top kromgetrokken en lopen er 
enkele scheuren door het metselwerk heen. Ondanks de beschadigingen staat de 
hoge bakstenen schoorsteen er nog pront bij als baken in het landschap. Bij zon-
nig weer maakt de pijp een slagschaduw die zelfs een stukje van de Lek donker 
kleurt. 

6.4 |  kap

De kap bestaat uit twee parallel lopende, door pannen bedekte schilddaken, die 
met de nokken in noord-zuidrichting zijn georiënteerd. Tussen de kappen bevindt 
zich een brede zakgoot. 

Het dak is iets groter dan het bovenvlak van het ovenlichaam. Echter om voor 
de kruipoortingangen een droge werkruimte te creëeren zijn er toentertijd aan 
beide langszijdes overkappingen aangebracht. Deze overkappingen zijn vanwege 
instortingsgevaar onlangs verwijdert door de eigenaar. De kap is opgebouwd uit 
een twaalftal oost-west georiënteerde spanten. De spanten zijn telkens exact 
ter hoogte van het grensvlak van twee onderliggende ovenkamers geplaatst. De 
poten van de spanten rusten aan de buitenzijde op het gevelvlak en aan de bin-
nenzijde aan weerszijden van het rookkanaal. 
Onder de houten opbouw bevonden zich verblijfruimtes vanwaar men door ronde 
openingen in de stookvloer de ovenkamers kon inspecteren en voorzien van 
brandstof. De ruimte tussen de bovenkant van het ovenlichaam en de onderkant 
van kap is voorzien van horizontale betimmering met enkele raamopeningen 
voor daglichttoetreding. In de originele bouwtekening is een houten hellingbaan 
getekend, hiermee konden brandstoffen naar de stookvloer worden getranspor-
teerd. Op de plaats aan de noordzijde waar eens de hellingbaan toegang gaf tot 
de stookvloer staat heden ten dagen een houten trap. 
Het dak is momenteel gedeeltelijk ingestort en de kozijnen zijn zwaar beschadigd, 
evenals de horizontale betimmering. 

opbouw van de oven: 
continu proces

ovenkamers
omloopkanalen

rookkanaal
gevelelementen

kap
overkappingen langszijdes

kruipoortingang (1)
schoorsteenonderbouw (2)
kapbeschadiging (3)
fietsenrekken	(4)
ovenkamer (5)
overgang naar vuurvaste stenen (6)

54



55



6.5 |  techniek

Het bakken van de stenen geschiedde volgens een continu proces. Ovenkam-
ers worden achtereenvolgens uitgekruid en volgezet. Er is altijd één ovenkamer 
waarin het vuur brand en waar de hoogte temperatuur wordt bereikt. Gedurende 
het bakproces kruipt het vuur langzaam voort van kamer naar kamer.  
Aan weerszijde van het rookkanaal bevinden zich twee rijen van 11 ovenkamers, 
welke aan de uiteinden via een omloopkanaal met elkaar zijn verbonden. Samen 
met openingen in de zijwanden van de ovenkamers kan de lucht daardoor van 
kamer naar kamer trekken. Verse lucht wordt door de in koelingzijnde kamer ge-
leidt en opgeward door de pas gebakken stenen. Uiteindelijk komt de lucht in de 
gestookte kamer terecht. Vervolgens worden de rookgassen verder geleidt naar 
kamers met ingezette stenen om deze voor te drogen en verdwijnt uiteindelijk via 

de schoorsteen. Om de lucht naar het gewenste afvoerkanaal te kunnen leiden, 
worden de openingen tussen de kamers met papier dichtgezet. Via een afsluit-
bare opening in de achterwand van de ovenkamer komt de lucht in het centrale 
rookkanaal.
Op ongeveer een halve meter van de zijwand van de ovenkamer staat een vlam-
muur. Tussen de vlammuur en de zijwand zijn er roosters aangebracht, dit is de 
plek waar het vuur brandt. Boven de roosters zijn in het gewelf een rij stookgaten 
aangracht en in het midden een rij kijkgaten. Deze openingen worden afgesloten 
met metalen deksels.
Na het vullen wordt de kruipoortopening met twee losse muurtjes met zand ertus-
sen gesloten. De ovenkamer is dan geheel gesloten. Het bakproces is vervolgens 
via schuiven, ventielen en deksels te reguleren. [77] [78] 

plattegrond met aangegeven de circulatie

langsdoorsnede en 
dwarsdoorsnede 
met aangegeven de 
circulatie
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6.6 |  toenadering

Om een indruk te verkrijgen van de toenadering van de vlamoven zal telkens 
een beschrijving worden gegeven bij verschillende locaties vanaf waar men de 
vlamoven aanschouwt en het beeld en gevoel dat ontstaat bij het samengaan van 
landschap en object.
Opvallend is dat men het object benaderd vanuit het vlakke linieland, dit maakt 
dat de schoorsteen al van grote afstand zichtbaar is.

“Aan de rand van het bos bleef hij staan en huiverde. Hier was een andere stilte 
en een andere verlatenheid dan die hij kende van tussen de bomen. De vlakheid 
was het; het horizontale. In het bos voelde hij bewustzijn, het stond overeind, net 
als hijzelf, hij begreep het.” [79] - H.V.K. Mulisch (1927-2010)

A    2000 m

Vanaf het Amsterdam Rijnkanaal is de top van de schoorsteen reeds zichtbaar. 
Men ziet nog niet het verband met de ligging aan de rivier en het feit dat de 
schoorsteen onderdeel uitmaakt van een gebouw of zelfs fabriekscomplex. 
Het topje steekt net iets boven het bos uit.

B    1200 m

Het stuwcomplex van Hagestein is zichtbaar. Het verband tussen de schoorsteen 
en de rivier wordt tevens duidelijk, deze liggen vlak achter de dijk.

A

B
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C    800 m

Vanuit het dorp Tull en ’t Waal ziet men de schoorsteen van achter de dijk, tussen 
de bomen. Ook vanaf hier wordt duidelijk dat deze in de uiterwaarden staat.

D    500 m

Vanaf de dijk wordt pas duidelijk dat de schoorsteen maakt deel uit van een 
groter geheel, wat is gesitueerd op een door water omringd stuk land dat louter 
te bereiken is via een toegangsdam. De ligging van het stuwcomplex verraadt de 
aanwezigheid van nog een waterloop aan de andere zijde van het fabriekscom-
plex.

E   250 m

De vlamoven en de weg ernaartoe zijn nu duidelijk herkenbaar.

C

D D
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F   50 m

Verschillende onderdelen van de oven zijn te onderscheiden. Het ingestorte dak 
en de repeterende kruiportingangen die toegang verschaffen tot de ovenkamers. 
De constructie is voor het eerst leesbaar. Het beeld van de vlamoven die solitair 
in het landschap staat is kenmerkend.

G   10 m

De elementen zijn nu duidelijk herkenbaar. De details zijn voor het eerst leesbaar.

H   2 m

De vele bakstenen beginnen hun individualiteit en nuances te tonen. De achter-
liggende vuurvaste stenen zijn zichtbaar. De kruipoortingangen blijven niet 
slechts donkere openingen maar krijgen diepte en verjongen zichtbaar naar bin-
nen toe. De halfronde baksteenboog onderscheidt zich in de gevel en de dilata-
ties tussen de ovenkamers krijgen een zekere breedte. 

E

F

G H
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originele en huidige silhouet van de vlamoven 
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6.7 |  conclusie

De ligging aan de doodlopende rivierarm maakt dat de vlamoven al vanaf de Lek-
dijk is te aanschouwen. De schoorsteen dient als oriëntatiepunt en is 
karakteristiek voor het gebouw.  Doordat de kap gedeeltelijk is ingestort is het 
silhouet nog wel compleet. De verdwenen zijkappen doen aan het silhouet wel 
enigzins af, echter doordat deze zijn verdwenen wordt er meer metselwerk bloot 
gegeven, vallen de kruipoortopeningen sterker op en verkrijgt het geheel een 
meer massief aanzien. De kap bovenop het ovenlichaam bevindt zich in een on-
herstelbaar beschadigde staat. Bij herbestemming is een vervangende construc-
tie derhalve noodzakelijk. 

Kenmerkend zijn de oorspronkelijke kruipoortopeningen, de met siermetselwerk 
afgewerkte schoorsteenonderbouw en de bovenbouw. Waar bij andere steen-
fabrieken de kruipoortopeningen zijn verwijderd om het inrijden met heftrucks 
mogelijk maken zijn hier de oorspronkelijke openingen nog aanwezig. 

Karakterstiek voor het geheel is het continu rondgaande productieproces, het 
ritme van de gevelelemten en het rookkanaal als symmetrie-as. 

Het verval van de oven maakt onderdeel uit van de geschiedenis en toont de 
ware leeftijd van het object. Zodoende dient dit gegeven bij een herbestemming 
als kwaliteit te worden ingezet. 

ritme, symmetrie en circulatie
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7 |  programma

7.1 |  functiekeuze

In zowel het plan van Rijkswaterstaat als de visie van de gemeente Houten wordt 
er een recreatieve rol weggelegd voor het stuweiland. In de ‘Ruimte voor de Lek’ 
beleidslijn wordt in de bijgevoegde projectkaart weergeven dat het stuweiland en 
de dode rivierarmen gebruikt zullen worden voor onder andere watersport. 

In de gebiedsvisie van het eiland van Schalkwijk vormen de dode rivierarmen het 
recreatieve brandpunt. De nabijgelegen forten van de Hollandse Waterlinie ver-
sterken het recreatieve karakter van het gebied nabij het stuweiland.
De steenfabriek met in het bijzonder de oude kamerringoven ligt in dit brandpunt. 

Aan de stroomopwaarts gelegen doodlopende rivierarm is reeds een kleine water-
skivereniging gevestigd. Geschikte faciliteiten voor deze watergebonden activitei-
ten ontbreken echter vooralsnog.  

Een culminatie van recreatie en water kan derhalve gevonden worden in de vorm 
van een watersportcentrum, belichaamt door de aan het water gelegen vlamoven. 
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5 - drijfponton met boards en wetsuits

1 - exterieur en interieur v.d. horeca, zandstrand, Wavesurfer, Cable Way, en ‘ramps’

2 - vogelvlucht impressie van het complex, Wavesurfers en wildwaterbaan.

3 - aanlegsteiger en horeca met terras

4 - de onlangs opgeleverde jachthaven en de zeilboten behorende bij het watersportcomplex 7 - v.l.n.r. Maarseveense plassen, Vinkeveense plassen en waterskiles op de Loosdrechtse plassen

6 - luchtfoto van het complex, interieur van de horecavoorziening en zeilles op het Weerwater
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7.2 |  referenties

Aan de hand van enkele referenties wordt getracht een globaal programma op 
te stellen voor een watersportcomplex bij het stuweiland.

•	 1	-	Down Under, Nieuwegein [80]  
Down Under is de naam van het watersportcomplex bij Laaggraven, vlak onder 
Utrecht. Het gebouw herbergt een restaurant, een keuken met bar, toiletten 
en een terras. Bovenin is er een vergaderruimte. De plas waar het gebouw aan 
ligt beschikt over een zandstrand, Cable Way (rondgaande kabelbaan om aan 
te wakeboarden of waterskieën) en een Wavesurfer in een apart gebouw (in-
door voorziening waar kunstmatig golven worden gecreëerd voor bodyboarden 
en wavesurfen). 
 
•	 2	-	Dutch Water Dreams, Zoetermeer [81] [82] 
Dutch Water Dreams is een complex met een outdoor wildwaterbaan van 300 
meter lang. Daarnaast wordt het Wavehouse gerealiseerd; Een gebouw van 
4.500 m2 bestaande uit twee verdiepingen waarin horeca, winkels, receptie, 
kleedruimtes en drie FlowRiders zijn ondergebracht. FlowRiders zien eruit als 
waterbakken van 10x15 m in de vorm van een grote golf van 2 meter hoog. Op 
deze FlowRiders kan men surfen, funboarden en bodyboarden.
   
•	 3	-	Watersportcentrum Sloterplas, Amsterdam [83]

In Amsterdam Nieuw-West ligt een watersportcentrum aan het Sloterplas. 
Het complex bestaat uit een horecagelegenheid met kantoorruimtes en 
kleedruimtes. Tevens liggen in de plas aanlegseigers voor zeilboten, water-
fietsen, kano’s en windsurfplanken. Door instructeurs worden zeil- en surf-
cursussen gegeven. Bij de accomodatie zijn diverse vaartuigen te huren zoals 
kielboten, windsurfplanken , kano’s, waterfietsen en fluisterboten (aan-
gedreven door een elektromotor). Er is een speciaal arrangement voor het 
geven van kinderfeestjes.  
 
•	 4	-	Eemhof Watersport &  Beachclub, Zeewolde [84]

Pal aan het eemmeer gevesigd ligt de Eemhof. De bestaande jachthaven is 
onlangs uitgebreid met 100 recreatiewoningen en een havenkantoor met 
ambtwoningen en commerciële ruimte. Het complex herbergt een horeca-
gelegenheid met kantoorruimtes en kleedruimtes. In de nabijheid worden 
wakeboard-, waterski-, zeil- en windsurfcursussen gegeven. Daarnaast is het 
mogelijk om te ‘banaavaren’ en kano’s of sloepen te huren voor enkele uren, 
dagen of weken. Ook is het mogelijk om feesten te laten verzorgen.

•	 5	-	In Plane Ski & Wakecenter, Raamsdonkerveer [85]

Gelegen aan een zijtak van de Maas, vlakbij Raamsdonkerveer, ligt ski en wake 
board center In Plane. De accomodatie is geschikt voor zowel beginnende, 
ervaren als professionele watersporters. Er vinden diverse activiteiten plaats 
zoals waterski lessen, wakeboard lessen, kinderlessen, parasailing, kanotochten, 
clubavonden, vrijgezellenfeesten, bedrijfsuitjes en kinderfeestjes. Het complex 
beschikt over een horecagelegenheid met kleedruimtes en kantoorruimtes.

•	 6	-	Haddock watersport, Almere [86]

Het Haddock watersportcentrum ligt aan het Weerwater in het hart van Almere. 
en beschikt over een jachthaven (500 ligplaatsen met drinkwater en douche-
gelegenheid), een eetcafé met zaalverhuur en een zeilschool. Er worden diverse 
watersportdagen en evenementen georganiseerd voor o.a. bedrijven, scholen en 
families. Er kan gekozen worden uit bijvoorbeeld: zeilen, vlotten bouwen, kanoën 
en boogschieten. Van mei tot oktober worden er zeil- en surfcursussen verzorgd 
voor zowel kinderen als volwassenen. Tevens worden er diverse soorten boten 
verhuurd en is er de mogelijkheid om te overnachten in een blokhut, woonboot en 
waterbungalow.  

•	 7	-	Loosdrechtse plassen, Vinkeveense plassen, Nieuwe Meer, etc [87] 

Talrijke meren en plassen in Nederland beschikken vanwege hun omvang over 
talrijke ligweides, strandjes, parkeerplaatsen, aanlegsteigers, sanitairblokkken, 
waterskischolen, watersportwinkeles en diverse soorten jachthavens met 
stallingen. De bezoeker kan op les gaan bij een school of ergens een boot huren, 
echter veel bezoekers van de grote plassen beschikken over een eigen boot met 
ligplaats. 
Waar bij de eerder besproken watersportcentra een compleet arrangement 
wordt aangeboden (horeca met cursussen en botenverhuuur), zijn de arrange-
menten bij grote plassen veel meer verspreid over meerdere eenheden. Dit heeft 
hoofdzakelijk te maken met de omvang van de plas, die een decentrale opzet van 
exploitanten toelaat. Dit maakt de eerder besproken watersportcentra een stuk 
toegankelijker voor beginners of mensen met een klein budget.

Al met al kenmerken de watersportcentra zich door een combinatie van horeca 
(foyer, bar, restaurant, keuken, sanitair, terras, kantoorruimte) met watersport-
voorzieningen (kleedruimtes, sanitair, berging klein materiaal, aanlegplaatsen 
groot materiaal, steigers). 
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7.3 |  toekomst

“Hoeveel universeler is het geweld van het vuur in vergelijking met dat van de 
zee, waarin dieren leven en waarop de mens kan varen.” [88] 
- W.F. Hermans (1921-1995)

Nederlanders leven met water. Zij veroverde het water, zijn alert op overstromin-
gen van het laaggelegen land maar weten het water ook op talloze manieren 
te benutten. De betekenis van water voor vrijetijdsbesteding lijkt de afgelopen 
decennia toegenomen te zijn: 57 procent van de Nederlanders beoefent tijdens 
dagtochten of vakanties een vorm van waterrecreatie. [89]   
De belangstelling voor waterrecreatie groeit nog steeds. Dat vraagt om het verder 
ontwikkelen en benutten van de unieke mogelijkheden die Nederland heeft. 

Het netwerk van waterwegen en meren is van oudsher bepalend voor het land-
schap in Nederland. Met technische hulpmiddelen en landschappelijke ingrepen 
zijn bijzondere waterstructuren ontwikkeld. Hoe Nederland omgaat met water 
is uniek, wat betreft de bescherming tegen water, de beheersing van water, het 
gebruik van vaarwegen voor transport en de waarde van water voor ontspanning 
en sport.
Het maatschappelijk en economisch belang van waterrecreatie evenaart dat 
van de binnenvaart of de akkerbouw. De waterrecreatie realiseert een jaarlijkse 
omzet van 3,4 miljard euro. Dat is ongeveer een kwart van het binnenlandse 
en bezoekende toerisme. De betekenis van watersport zal in de komende jaren 
toenemen. Niet alleen vanuit economisch perspectief, maar ook in relatie tot de 
kwaliteit van stad en platteland, natuur en landschap, wonen en werken, sport en 
gezondheid en cultuurhistorische en sociale samenhang. 
De VROM-raad stimuleert het combineren van waterberging met waterrecreatie, 
historische erfgoed en knooppunten van infrastructuur en stelt dat dit een belan-
grijke bijdrage vormt aan de economie. [90]  

De transformatie van steenfabriekscomplex De Ossenwaard tot watersport-
centrum aan de doodlopende rivierarm kan derhalve als voorbeeldproject dienen 
voor hoe historisch erfgoed is te exploiteren middels een recreatieve functie en 
tegelijkertijd het water de ruimte geeft.

Om de samenleving optimaal te laten profiteren van alle facetten van waterrecre-
atie is het belang dat dit type recreatie voor iedereen toegankelijk is en een veilig 
en duurzame alternief vormt. Om waterrecreatie voor iedereen beschikbaar te 
laten zijn, dient het laagdrempelig te worden gemaakt. 

Betaalbare vormen van verhuur zijn om deze reden noodzakelijk. Zo beschikt 
men in de toekomst minder snel over eigen spullen maar huurt deze simpel weg 
op locatie, waardoor een duurzame vorm van materiaalgebruik ontstaat. Tegen 
een bepaald tarief is het mogelijk om voor een gewenste tijd gebruik te maken 
van de beschikbare voorzieningen. Deze beweging van particulier eigendom van 
watersportmateriaal naar meer collectief gebruik is reeds zichbaar bij de eerder 
besproken referentieprojecten. [91]  

Waterrecreatie dient er in de toekomst letterlijk voor iedereen te zijn. Voor jong 
en oud, avonturier en stadsmens. Sportief bezig zijn, rust zoeken, genieten van 
de natuur, gezellig op of aan het water. Bij waterrecreatie gaat het immers om 
meer dan zeil- en motorboten: duiken, kanoën, wakeboarden, vissen of surfen. De 
drempels om mee te doen zijn laag, want waterrecreatie is eenvoudig en dichtbij. 
Kennismaken is niet meer duur. 

7.4 |  locatiegebonden kenmerken

Om de natuurwaarden van het gebied in evenwichtige verhouding te laten staan 
tot het watersportcomplex is het van belang te kiezen voor een verantwoorde 
opzet van het programma ten opzichte van de reeds aanwezige natuur. 

Aan de oevers van de recreatieplas zullen enkele zandstranden zijn (extensief). 
Verder van de oevers af is er ruitme om te kunnen windsurfen, kanoën, water-
skieën en wakeboarden in de dode rivierarm (intensief). Aansluitend zullen er 
enkele wandel en fietsroutes worden geplaats om de routing vanaf de parkeer-
voorziening bij de dijk naar oa. de vlamoven en de steigers te faciliteren.
Het ontwerp zal zodoende aansluiten op de bestaande extensieve plannen voor 
de recreatieplas ’t Waal, waar ligweiden, strand, boomweide, parkeergelegenheid 
en toiletten zullen komen.

Gezien de beperkte omvang van de dode rivierarm is het niet mogelijk om een 
grote jachthaven aan te leggen. Tevens  zou dit in strijd zijn met de natuur-
waarden van het gebied. Wel is het mogelijk om aan de oostzijde van de rivierarm 
enkele privéplekken met steigers te realiseren. 
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7.5 |  restaurant

Bij de keuze voor het type restaurant is het van belang om rekening te houden 
met verschillende aspecten. Er dient er een relatie te zijn met de eenvoudige 
en ambachtelijke productiewijze van de steenbakkerij en met het natuurlijke 
karakter van de vele seizoensgebonden kleinschalige agrarische bedrijven in de 
omgeving. Daarnaast dient het betaalbaar te zijn en geschikt voor families met 
kleine kinderen. Tevens dient het type eten ook geschikt te zijn om als lunch te 
dienen voor tussen de middag. 
Een pannenkoekenrestaurant weet aan deze voorwaarden te voldoen. Pannen-
koeken zijn geschikt voor kleine kinderen, gemaakt van en belegd met streek- en 
seizoensgebonden producten en betaalbaar voor iedereen. De pannenkoek, met 
haar eenvoud en smaak, beschikt over het gewenste ambachtelijke en streekge-
bonden karakter. 

7.6 |  doelgroepen

De doelgroepen voor het watersportcentrum zijn kinderen en jonge mensen tus-
sen de 16 en 30 jaar die kunnen lessen of diverse soorten uitrusting en materieel 
kunnen huren om te gaan wakeboarden, waterskieën, windsurfen, banaanvaren, 
zeilen of kanoën. 
De belangrijkste doelgroepen voor het restaurant zijn watersporters, families met 
kleine kinderen, wandelaars die de uiterwaarden te voet verkennen en fietsers en 
motorrijders die over de dijk touren. pannenkoekenrestaurant Rhijnauwen te Utrecht

doelgroepen,	v.l.n.r.	waterskieër,	wakeboarder,	kinderen,	wandelaar,	fietser
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8 |  strategie

8.1 |  masterplan

Kernpunten ten aanzien van het masterplan voor het gebied zijn:

•	 De toegangsdam dient als hoofdontsluiting en dient vanwege onderhoud en  
 reparatie aan het stuwcomplex te allen tijde watervrij te zijn. Een verhoogde  
 weg en tegelijkertijd doorstroming van de rivier is daarom nodig; een water-
 doorlatende groene dijkerkade verdient vanwege haar groene karakter de  
 voorkeur.

•	 De zijweg langs het water leidt naar het ovengebouw en zoekt aansluiting  
 op de waterrecreatie in de zomer. Deze zijweg refereert aan de oude toegang  
 tot de aanmeerkade.

 
•	 De originele toegang tot het ovenlichaam wordt in ere hersteld door een   
 toegangstoren met trappen en lift, aangesloten op de zijtak.

•	 Op de oude kamerringoven komt een horecagelegenheid dat aansluit op het  
 recreatieve karakter.Hier wordt geprofiteerd van het wijdse uitzicht. De con- 
 struc tie van de nieuwe bovenbouw zal op een eigentijdse wijze referenen aan  
 de originele kap. 

•	 De waterrecreatie die plaats zal vinden kent een intensief karakter in de   
 zuidelijk gelegen doodlopende rivierarm. De noordelijk gelgen doodlopende  
 rivierarm kent een extensief karakter dat in het teken staat van natuur- 
 beleving. De nieuw afgegraven recreatieplas ‘t Waal beschikt over een zand- 
 strand en is geschikt om in te zwemmen.
  
•	 De bouwkundige constellatie van het steenfabriekscomplex dient in haar   
 ruimtelijke compositie te worden gehandhaafd in de toekomst, om de   
 baksteenfabricage zoals deze zich ooit manifesteerde leesbaar te houden.

•	 Eem uitkijktoren geeft inzicht in de baksteenfabricage zoals deze lange tijd  
 in de uiterwaarden plaatsvond. De opstelling van de bebouwing dient hieraan  
 te blijven refereren.

•	 De routing trekt zich terug middels een tweede zijweg aan de achterzijde   
 zodat het ovengebouw ook bij hoog water gebruikt kan worden.

•	 De vlamoven dient directer bij het water te worden betrokken in de zomersitu 
 atie door een oevergeul te graven. 

•	 De parkeerplaats aan het begin van de toegangsweg onder aan de dijk wordt  
 gehandhaafd.
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restaurant, keuken, kantoren

kleedruimtes, sanitair, berging

2012

1927

1969
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8.2 |  implementatie

De vlamoven biedt vanwege haar massieve en robuuste karakter een geschikt 
platform om de horeca bovenop te plaatsen. De bestaande ovenkamerstructuur 
biedt de mogelijkheid om kleedruimtes, douches, toiletten en opbergruimtes in te 
plaatsen

8.3 |  PvE

De horecagelegenheid zal beschikken over een foyer met bar, keuken, berging, 
garderobe, toiletten en kantoorruimte.
Het watersportcentrum dient te beschikken over kleedruimtes, opslag voor klein 
materiaal (wetsuits, wakeboards, waterski’s, windsurfplanken, kleine kano’s, 
zeilen), toiletten en aanlegsteigers voor groot materiaal (boten, kano’s, waterfiet-
sen, etc).

Het programma van eisen bevat zodoende globaal de volgende ruimtes:

horeca (vlamoven)
- garderobe    10  m2

- foyer met bar    250  m2

- keuken     65  m2

- berging     15 m2

- sanitair     30 m2

- kantoorruimte    30 m2

    totaal   400 m2

Watersportcentrum
- kleedruimtes    150 m2

- opslag klein materiaal    50 m2

- sanitair     50 m2

  
    totaal  250 m2
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  watersportcentrum

De toiletten, kleedruimtes, douches en bergruimtes voor klein materiaal zijn allen 
aan een centrale hal gelegen, op korte afstand van de steigers. Door een 
centrale entree zijn eerdergenoemde voorzieningen eenvoudig af te sluiten. Het 
kleine materiaal kan worden opgeborgen in de ovenkamers.
Het groot materiaal is aan de steigers aangemeerd en bestaat uit kielboten, 
speedboten, kano’s, waterfietsen, jetski’s en windsurfplanken. Vanaf de steigers 
vertrekken oa. wakeboarders en waterskieërs. 
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 horeca

Men komt de bovenbouw binnen via de plek van de bestaande entree aan de 
noordzijde, via waar in het verleden de kruiwagen met brandstof naar de zolder-
ruimte van de vlamoven werd vervoerd. In de bovenbouw bevind zich naast de 
horecagelegenheid een kantoorruimte. Vanuit de foyer beschikt men over een 
wijds uitzicht over de rivier en het landschap in zuidelijke en oostelijke richting. 
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vogelvlucht van de oven aan het water

de oevergeul betrekt de vlamoven bij het wateroevergeul variantendoorsnede oevergeul bij laag en hoog water

routing bij hoog en bij laag water
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8.4 |  routing

In de zomer wordt de horeca bij de rivierarm betrokken door stijgers en 
wandelpaden. In de wintersituatie trekt de routing zich terug, de steigers aan de 
rivierarm stromen gauw onder of worden verwijderd en de vlamoven blijft solitair 
in het landschap staan. Enkel de horeca op het ovenlichaam is in gebruik en bij 
hoog water bereikbaar via de verhoogde weg aan de achterzijde. De horeca kan 
op deze manier apart geëxploiteerd worden in de winter, terwijl het watersport-
centrum louter in de zomer in gebruik is. De privéplekken voor grotere boten zijn 
gesitueerd aan de oostkade van de rivierarm zodat het beeld vanaf de Lekdijk op 
de oven niet verstoord wordt door grote, voor de vlamoven gelegen, boten. 

8.5 |  oevergeul

Om de vlamoven en op die manier het watersportcentrum in de zomer optimaal 
te betrekken bij de dode rivierarm wordt ervoor gekozen om een oevergeul te 
graven die voor het ovenlichaam langsloopt. De relatie tussen de vlamoven als 
onderdeel van het watersportcomplex wordt door deze ingreep helder en tevens 
benadrukt door de ervoor liggende, lager gelegen gronden en wateren.
In de oevergeveul bevinden zich de type watersportvoorzieningen die geschikt 
zijn voor lager water zoals de waterfietsen, windsurfplanken en kano’s. De grotere 
vaartuigen zoals de zeilschepen en de speedboten worden aangemeerd in de 
diepere dode rivierarm. 

vogelvlucht - hoog water situatievogelvlucht - hoog water situatievogelvlucht - laag water situatie

vogelvlucht - laag water situatie
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General Design, Mountain Research (2008) Wingårdhs, Piano Pavilion (2008) DRN Architects, House at Puna (2009)

70F, Petting Farm (2008) Auser+Weber, Seminar building Gut Siggen (2007) Bernardes+Jacobsen, RW House (2009) Sergison Bates, Ruthin Craft Center (2008) 
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8.6 |  uitzicht

Wanneer men boven op het ovenlichaam staat, beschikt men over een 
panoramisch uitzicht in zuidelijke en oostelijke richting, wat tot enkele kilometers 
kan oplopen. Men kijkt uit tot ver achter de lekdijk en is in staat om aan de hand 
van kerktorens in het vlakke landschap verschillende dorpen, zoals Schalkwijk en 
Everdingen, te onderscheiden. 
Vanwege boompartijen op ongeveer 30 meter afstand, is er in noordelijke en 
oostelijke richting niet eenzelfde soort panoramisch uitzicht.
Door de te plaatsen bovenbouw open te houden en een rondloop te creëeren zal 
getracht worden het panorama zo veel mogelijk recht aan te doen.

Of er al dan niet activiteiten plaatsvinden in het complex is afhankelijk van het 
weer. Indien het mooi weer is zal het complex druk bezocht worden en vice 
versa. Het ontwerp dient hierop te anticiperen zodat activiteit vanaf de Lekdijk al 
zichtbaar is. Een open structuur van de bovenbouw maakt dit mogelijk.

uitzicht weergeven door de rode lijn

uitzicht in zuidelijke richting (vanaf maaiveld)

uitzicht in zuidelijke richting (vanaf maaiveld)

conceptuele doorsnedevariant met dubbel panoramedek
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9 |  ontwerp
De grove puitgangspunten en ambities voor het nieuwe ontwerp zijn in hoofdstuk 
8 geschetst. In dit hoofdstuk worden plattegronden, doorsnedes en aanzichten 
getoont waarmee het ontwerp definitief vorm krijgt. 

Paragraaf 9.1 behandelt de plaatsing en ontsluiting van watersportfaciliteiten in 
het vlamovenlichaam.

Paragraaf 9.2 gaat in op de bovenbouw. Aan de hand van varianten zal naar een 
gepaste draagconstructie worden gezocht. Achtereenvolgens komt de plattegrond 
en de zonwering aan bod. 

Paragraaf 9.3 licht tenslotte de te implementeren installaties toe. Op conceptueel 
niveau zal worden aangetoont hoe ruimtes worden geventileert, verwarmt en 
gekoelt en hoe leidingen en kanalen worden ingepast. 
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9.1 |  onderbouw

In het bestaande ovenlichaam worden kleedkamers, toiletten en opbergruimtes 
ondergebracht. Doordat deze ruimtes kunnen overstromen en gemakkelijk zijn 
schoon te maken, is het ovenlichaam bestand tegen een eventuele overstroming. 

Om de kamers onderling te verbinden zal het rookkanaal worden verwijderd. 

De onderbouw kan afzonderlijk functioneren ten opzichte van de bovenbouw. 

kleedruimtes 
vrouwen

kleedruimtes 
heren

bergingen

steigerentree

impressieschetsen, v.l.n.r. doucheruimte, toiletruimte en kleedruimte

ondergelopen ovenkamers

eerste schetsmatige plattegrond
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isometrische plattegrond onderbouw
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plattegrond begane grond, schaal 1:200

doucheruimte bergingtoilet kleedruimte

entree
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aanzicht vanaf het water
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vaste en drijvende stijger aan de oostzijde
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9.2 |   bovenbouw

Met betrekking tot de vormgeving en materiaalkeuze van de constructie van de 
bovenbouw zijn er verscheidene mogelijkheden. Allereerst zal aan de hand van 
verschillende aangrijpingspunten een variantenstudie worden verricht om de 
vele mogelijkheden te verkennen en zodoende een gepaste draagconstructie te 
vinden. 

Belangrijke uitgangspunten voor een nieuwe draagconstructie zijn reeds gegeven 
door de karakteristieken van het oorspronkelijke ontwerp. 
Zo is er het reeds aanwezige constructieve stramien, dat zich telkens exact tus-
sen twee kruipoortingangen bevindt, ter hoogte van de dilataties. Tevens beschikt 
de originele kap, gemaakt van gezaagd hout, over een slimme constructieve 
samenhang van twee aan elkaar geschakelde spanten. 

Een ander gegeven is de restaurantfunctie van de bovenbouw. Een dergelijke 
functie leent zich niet voor relatief kleine gefragmenteerde ruimtes maar vraagt 
om een open, vrij indeelbare ruimte.
De geschatte oppervlaktes van de verschillende te herbergen ruimtes beslaan 
ongeveer de footprint van het dakvlak. Eén laag, direct gelegen op het dakvlak, 
wordt om die reden afdoende geacht. 
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#1 #2

#3 #4
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De vormenstudie is in meerdere opzichten dominant. Ook de constructie dient 
zich te schikken naar de gekozen vorm. Louter door te spelen met de dikte van 
het beton, en deze de momentenlijn te laten volgen, is het mogelijk om construc-
tief nog tegemoetkomingen te doen. [92] 

 #3

Deze variant bestaat uit een houten constructie die in materialisatie refereert 
aan de originele kap echter is er sprake van een meer eigentijdse vormgeving. De 
grondvorm en maatvoering van de originele kapconstructie wordt als 
uitgangspunt genomen. De nokken worden naar buiten verplaatst om aar de 
langszijdes hoogte te winnen voor zitplekken en om een centrale regenwaterop-
vang te creëeren in het midden. De spantvoeten worden naar binnen verplaatst 
zodat een panoramadek rondom ontstaat. De zonwering aan de langszijde wordt 
integraal in de constructie meegenomen door lamellen, bevestigd aan de knie 
van het spant. 
De vormgeving doet recht aan het karakter van hout zonder te vervallen in een 
kopie van het origineel. Daarentegen is er eerder sprake van een eigen-
tijdse interpretatie in zowel vormgeving als in detail. 
Doordat de gevel terug ligt zijn de raampartijen eenvoudig te reinigen.

 #4

In het geval van 2 verdiepingen is er relatief veel omloopruimte. Boven en onder-
bouw gaan minder sterk een relatie aan omdat in het aanzicht de proporties 
veranderd zijn. De relatie tot de originele kap is onduidelijk.

9.2.1 | variantenstudie

 #1

Kuijper kiest voor zijn herbestemmingsontwerp van steenoven de Bunswaard 
voor het vastleggen van het silhouet van de originele kapconstructie middels een 
permanente staalconstructie. Binnen dit silhouet bevinden zich doosvormige gen-
erieke elementen. De doosvormige elementen impliceren een zekere flexibiliteit, 
echter lijkt het programmatisch eerder belemmerend te werken wanneer men 
bedenkt dat men niet te maken heeft met een vrij indeelbare binnenruimte maar 
een vrij indeelbare buitenruimte.
De staalconstructie heeft constructief geen functie heeft dient louter om het 
silhouet van het oorspronkelijke dak van afstand herkenbaar te houden. Men kan 
zich afvragen of dit de moeite waard is met het oog op een efficiënt materiaal-
gebruik. Gesteld wordt door Kuijper dat het silhouet onderdeel uitmaakt van het 
zogenaamde permanente deel; het kader. Men kan zich afvragen waarom men 
uberhaupt zou kiezen voor een permanente kap wanneer er reeds een perma-
nent ovenlichaam staat. Laat dit ovenlichaam niet al genoeg zien van de baks-
teenindustrie? De kap was immers enkel om een droge bovenruimte te creëren 
maar had weinig met het bakproces van doen. De steenbakkerij is nooit perma-
nent geweest. Steenbaktechnieken en de bijbehorende oventypes veranderden 
door de tijd heen. Mijn inziens is het dan ook eerder zaak om een nieuwe stap 
te zetten naar een meer eigentijdse vormgeving met respect voor het bestaande 
in plaats van een letterlijke verwijzing door het kopiëren van het silhouet van de 
originele kap. [14] 

 #2

Van As kiest bij zijn herbestemmingsontwerp van vlamoven De Bunswaard voor 
betonnen, in het werk gestortte elementen die in het ritme van de ovenkamers 
meegaan en samen een reeks, in dwarsrichting afwisselende sculpturen vormen. 
De gekozen vorm vraagt vanzelfsprekend om beton als constructiemateriaal. 
In dit geval is de vormgeving van de bovenbouw een gevolg van een vormenstudie 
waarbij wordt uitgegaan van de meest karakteristieke kenmerken van de vlam-
oven zoals het constructief stramien, het ritme van de ovenkamers en de
circulatie. Elk atelier, bovenin een betonelement, is afzonderlijk bereikbaar 
middels een verticale trap vanuit het rookkanaal. Hierdoor ontstaat er een bos 
van zes meter hoge trappen in de centrale verkeersgang wat in termen van 
functionaliteit en materiaalgebruik geen efficiënte oplossing lijkt. Van As kiest 
ervoor om de functie ondergeschikt te maken aan de vormgeving van de boven-
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 #5

De ovenkamers worden doorgezet naar boven, echter ligt vervormd en refererend 
naar de vorm van het dubbele schilddak. Door de ovenkamerbrede opbouwen 
telkens afzonderlijk van een dak te voorzien en openingen te maken richting het 
noorden wordt aangesloten op het repeterende karakter van de onderliggende 
ovenkamers. De vormgeving lijkt echter geforceerd en heeft geen sprekende 
tektoniek zoals de orinele kap en het ovenlichaam. 

 #6

De toevoeging bestaat uit een herhaling van bootvormige elementen ter breedte 
van de ovenkamers. De regenwateropvang vindt centraal plaats. De verwijzing 
naar de heldere tektoniek van de originele kapconstructie is echter onduidelijk.

 #7

De constructie bestaat uit een aaneenschakeling van driescharnierspanten (a) 
of kolom-ligger-systemen (b) waarbij de langszijdes zich, middels het verloop van 
de individuele spanten, naar buiten openen, om zo het panorama te benutten. In 
het midden bevindt zich de regenwateropgevang. Zonwering aan de open langszi-
jdes (oost- en west zijde) is noodzakelijk. De verwijzing naar het origineel is niet 
minder dan bij variant #3 omdat er geen sprake is van een vakwerkspant. Tevens 
is er minder constructiemateriaal aanwezig aan de buitenzijde om een zonwering 
aan te bevestigen. 

 #8

Een andere optie is om een zadeldakvorm te creëeren. Van het midden richting 
de langszijdes neemt de vrije hoogte juist af. De verwijzing naar de schilddaken 
van de originele kap is verdwenen. 

 #9

Er kan ook gekozen worden voor een plat dak met overstek waaronder zich een 
droge ruimte rondom bevindt. Over de hoogte bevinden zich verschuifbare pa-
nelen, die men naar gelang kan toevoegen of juist weghalen. Het platte dak doet 
geen recht aan de originele kap en sluit niet helder aan op de karakteristieke 
elementen zoals het constructief stramien.

#8

#9
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vormgeving van het houten driescharnierspant, met v.l.n.r.: de vertaling van het originele spant, de drie verkregen hoofdvarianten en de uiteindelijk gekozen subvariant
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9.2.2 | vormgeving hoofddraagconstructie

Variant #3 voldoet het meest aan de gestelde uitgangspunten. Allereerst is er 
sprake van een vrije overspanning en daardoor een vrije indeelbaarheid. Daar-
naast is er er een panoramadek rondom ontstaan en is er bij de vormgeving 
gedacht aan zonweringsmogelijkheden voor de langszijdes (oost en west).
Doorslaggevend voor de keuze is de verwijzing naar de oude kap middels een 
translatie van het originele naar een meer eigentijdse vormgeving, zonder dat 
daarbij de karakteristieke eigenschappen van het constructiemateriaal hout, uit 
het oog verloren raken. 

Spelenderwijs wordt de originele kap vervormt naar een meer eigentijds construc-
tief systeem. De translatie is als volgt:
•	 De nokken worden naar buiten verplaatst om hoogte te winnen aan de langs-
 zijdes. 
•	 De spantvoeten worden naar binnen verplaatst om een panoramadek rondom  
 te creëeren.
•	 De ondersteuningen in het midden worden tot een scharnier gereduceerd. 
•	 Het scharnier wordt omhoog verplaatst voor een gunstigere krachtenafdracht. 

In hoofdzaak is de translatie op te delen in drie grondvormen: het drie-
scharnierspant met een spantbeen naar binnen (boven), eenzelfde soort spant 
met het spantbeen naar buiten (midden) en de combinatie van zowel binnen als 
buiten een spantbeen (onder).

Indien het spantbeen aan de binnenzijde wordt geplaatst levert dit constructief 
gezien een gunstiger spant op doordat de zogenaamde druklijn beter benaderd 
wordt. Tevens wordt het houten spantbeen in dit geval beschermt door het bin-
nenklimaat. De aanwezigheid van het spantbeen in de binnenruimte levert geen 
nadelen op met het oog op de te plaatsen functie. Belangrijk doorslaggevend 
nadeel is echter dat de beoogde tektoniek van de houten spanten zich naar bin-
nen keert, niet duidelijk zichtbaar is van buiten door de gevel heen en zodoende 
grotendeels verloren gaat. Juist omdat het repeterende karakter van de vlamoven 
een belangrijk uitgangspunt is voor het ontwerp van de bovenbouw, valt deze 
variant af. 

Indien er zowel een spantbeen aan de binnenzijde als aan de buitenzijde wordt 
geplaatst levert dit naast een repeterend beeld aan de buitenzijde, ook een beeld 
op van een complexere geometrie van driehoeken, die qua vormgeving dichter bij 
het originele spant staat. 

Constructief gezien is er sprake van een stijvere spantknie wat het geheel in 
dwarsrichting een aanzienlijke stabiliteit verschaft. Doorslaggevend nadeel van 
deze grondvorm is dat het spant onnodig veel knooppunten krijgt en dat dit het 
geheel een inefficiënte constructie maakt.

De plaatsing van het spantbeen aan de buitenzijde lijkt zodoende de meest 
gunstige grondvorm te zijn: Aan de buitenzijde wordt een repetetief beeld verkre-
gen en het krachtenverloop kan verbeterd worden door de binnenste spantbenen 
schuin te plaatsen.

De grondvorm wordt geöptimaliseerd door deze allereerst te transformeren tot 
twee spantbenen die elk op hun beurt bestaan uit drie stijve driehoeken.
De boven- en onderregel worden naar buiten doorgevoegd om zo een overstek 
en een buitenzonwering mogelijk te maken. De naar buiten stekende delen 
benadrukken eneneens het lineaire karakter van het constructiemateriaal hout.

Tot slot wordt de bovenregel met de onderregel verbonden door enkele diagonale 
staven om zo de dwarskracht te kunnen opnemen. De diagonalen doen het vak-
werkprincipe van het originele spant eer aan. 
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impressieschetsen van een langwerpige clustering van ondersteunende functies in de noordwesthoek

verschillende plattegronden met inrichting bij verschillende wijze van clustering v.d. ondersteunende functies, v.l.n.r.: langwerpige clustering in de noordwesthoek en clustering in de kopse zijde
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9.2.3 |   plattegrond

Het interieur laat zich evenals het exterieur kenmerken door een aaneenschake-
ling van driescharnierspanten. De te plaatsen ondersteunende functies zoals 
toiletten, kantoorruimte en berging behoeven afgesloten ruimte. Het is van 
belang dat deze afgesloten ruimte de sprekende tektoniek in ere houdt. 

In paragraaf 8.6 staat beschreven dat men louter aan de zuidoostzijde beschikt 
over een panoramisch uitzicht. De plaatsing van ondersteunende functies in de 
noordwesthoek levert derhalve een groot voordeel op in de vorm van een open 
langszijde aan de kant van de doodlopende rivierarm.

Indien de ondersteunende functies zich clusteren in de noordelijke kopse kant 
passeert men eerst de ondersteunende funties, echter draagt dit niet bij aan een 
overzichtelijke binnenkomt, in tegenstelling tot het eerdergenoemde langwerpig 
cluster in de noordwesthoek. 

Om bovenstaande reden wordt ervoor gekozen om de ondersteunende functies 
onder te brengen in een langwerpig volume in de noordwesthoek dat het uit-
zicht over het water aan oostzijde intact laat en tevens een overzichtelijke binnen-
komst mogelijk maakt.

impressieschetsen ven een clustering van ondersteunende functies in de kopse zijde
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uitzicht zitgelegenheid

bar+keuken toiletten kantoor

entree

opslag
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Het langwerpige volume dient echter los te staan van de houten hoofddraag-
constructie om enerzijds het effect van de repeterende spanten te benadrukken 
en anderzijds problematische ontmoetingen van spanten met binnenwanden te 
voorkomen.
Voor de bekleding wordt gekozen voor een donkerkleurig felssysteem. Horizontale 
banen lopen om het volume heen wat het tot een ingebonden, op zichzelf staand 
geheel maakt. 
Enerzijds reflecteert de bekleding de open houten draagstructuur van de kap 
terwijl het volume door de donkere kleur naar de achtergrond raakt.

volume met donkerkleurige felssysteem; 
renovatie De Muzerije, ‘s Hertogenbosch (2005-2010) 

impressieschetsen ven een clustering van ondersteunende functies in de kopse zijde
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situatietekening
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plattegrond eerste verdieping, schaal 1:200

kantooropen keuken + bar toilettenpersoneelsingang

entreepanoramadekzitplaatsen
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vogelvluchttekening vanuit het zuiden
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vogelvluchttekening vanuit het westen
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9.2.4 |  zonwering

De langsgevels kennen een oost en west oriëntatie en dienen uitgerust te zijn 
met zonwerende elementen. De door de gevel gestoken spantdelen lenen zich 
voor een buitenzonwering.

Er zal achtereenvolgens gekeken worden naar beweegbare luiken (A) of vaste 
houten lamellen (B1 en B2). 

 A

Tussen twee spanten bevindt zich telkens een combinatie van twee luiken die 
onafhankelijk van elkaar te bedienen zijn. De scheiding van de luiken volgt uit de 
vormgeving van de driescharnierspanten. Zo beslaat het bovenste luik het deel 
tussen de boven en onderregel van het spant terwijl het onderste luik zich op 
ooghoogte bevindt. De uitstekende delen van het spant aan de buitenzijde vallen 
samen met de lengte van de luiken, deze vallen bij het openen telkens precies 
tussen twee spantdelen. Het onderste luik kent een gesloten en open stand ter-
wijl het bovenste luik drie verschillende standen kent. De luiken zijn opgebouwd 
uit verticale houten lamellen. 

A - conceptuele dwarsdoorsnede met aangegeven het zonweringsprincipe

A - dwarsdoorsnede luiken

A - luikopbouw
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A - luiken in open (links) en gesloten (rechts) toestand
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A - vogelvluchttekening van de luiken in open en gesloten stand
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B - doornsede met vaste lamellen; schuin (1) en horizontaal (2)
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 B

Vaste lamellen kunnen schuin (1) of horizontaal (2) worden bevestigd aan de 
spantknieën. De lamellen zijn met hun vlakke kant naar het zuiden gekeerd, om 
zo de baan van de zon te volgen. 
De, in het dwarsvlak, schuin geplaatste lamellen geven de bovenbouw een meer 
gesloten verschijning. Terwijl de hoek waaronder directe zonnestralen naar bin-
nen invallen even groot is als bij de horizontale lamellen, namelijk 35 graden 
(uitgaande van het dakoverstek). De horizontale lamellen laten daglicht dieper in 
de ruimte toe en door deze te laten doorlopen tot de gevel (en daarbij het raam 
naar binnen te laten klappen) of door deze aan de onderkant van de balken 
te bevestigen in plaats van aan de bovenkant, wordt het zonwerend vermogen 
zelfs verbeterd. Alleen vroeg in de morgen of laat op de middag, wanneer de 
zon minder warm is, zal deze direct naar binnen kunnen schijnen. Volgens het 
zonnnebaandiagram (voor 52 graden noorderbreedte) is dat, tussen ongeveer 20 
mei en 23 juli, alleen vóór 7 uur ‘s ochtends en ná 5 uur ‘s middags. [93]

De vaste horizontale lamellen (B2) verdienen de voorkeur boven de schuin 
geplaatste (B1) vanwege de betere daglichttoetreding en de meer open verschijn-
ing. De luiken vallen af vanwege complexiteit, kwetsbaarheid en kostbaarheid.  

B - effect vaste lamellen op panorama-dek; schuin (1) en horizontaal (2)
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B - vaste lamellen; schuin (1) en horizontaal (2)
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B - vogelvlucht vaste lamellen; schuin (1) en horizontaal (2)
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langsdoorsnedes, schaal 1 op 200
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dwarsdoorsnede, schaal 1 op 200
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oostgevel, schaal 1 op 200
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v.l.n.r. noord- en zuidgevel, schaal 1 op 200
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het begin van de toegangsweg naar het watersportcentrum
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halverwege de toegangsweg naar het watersportcentrum
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panoramadek aan de entreezijde
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entree van het watersportcentrum aan de noordzijde
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9.3 |  installaties

 vloerverwarming

Door de keuze voor een traag verwarmingssysteem wordt geprofiteerd van het 
massieve karakter van de onderbouw. Voor de te implementeren fucntie worden 
nieuwe vloeren geplaast met daarin, vanwege het seriematige karakter van de 
kamers, 22 geprefabriceeerde leidingnetten die op hun beurt worden aanges-
loten op een hoofdverdelen en een hoofdverzamelaar in het rookkanaal. De ketel 
bevindt zich in een bijgebouw. Nutsvoorzieningen zijn eerder aangelegd voor de 
woningen op het stuweiland en derhalve reeds aanwezig. [93] [94]
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 ventilatie

Boven zwarte roosters in het rookkanaal loopt het hoofdtoevoer- en hoofdafvoer-
kanaal. 
De bovenbouw staat continu op overdruk waarbij de luchttoevoer hoofdzakelijk is 
ondergebracht in vaste banken langs de gevel. Leidingwerk kan bespaart worden 
indien de luchttoevoerroosters zich in de vloer, exact boven het rookkanaal bev-
inden. Echter vloerroosters neigen snel vuil te worden en men loopt het risico dat 
objecten de toevoer van verse lucht blokkeren. De afvoer van lucht geschiedt op 
natuurlijke wijze middels te openen ramen bovenin de langsgevel, gecombineerd 
met roosters. 

De onderbouw kent zowel een mechanische toevoer als afvoer. Het rookkanaal 
wordt op overdruk gebracht terwijl de lucht in de ovenkamers wordt afgezogen 
door de stookpotopeningen. 
Het luchttoevoerkanaal is afkomstig uit een bijgebouw met daarin de lucht-
behandelingskast. De hoofdluchtafvoer wordt aangesloten op de bestaande 
opening naar de schoorsteen waar geprofiteerd kan worden van de reeds aan-
wezige thermische trek. 
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 watertoevoer

Leidingen voor watertoevoer nemen relatief weinig ruimte in beslag en bevinden 
zich in de kruipruimte onder het rookkanaal, dan wel in de installatieruimte tus-
sen de onder- en bovenbouw. 
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  waterafvoer

Schachtruimtes in de kopse einden van het rookkanaal dienen voor verticale 
doorvoer van leidingen, die op hun beurt het water afgeven aan de hoofdafvoer-
leidingen in de kruipruimte onder het rookkanaal. Hemelwater dat op het dak en 
het panoramadek valt stroomt af naar eerdergenoemde schachtruimtes.
Het water dat terechtkomt in het rookkanaal wordt door een goot in het midden 
direct afgevoerd naar de onderliggende kruipruimte. 
Omdat een stroom water van de ovenkamers naar de centrale goot in het rook-

 

kanaal onwenselijk is, wordt gekozen om water in de ovenkamers telkens via een 
afzonderlijk goot af te voeren.
Hiervoor is een afwateringsplan bedacht dat overeenkomst toont met het in 
vroegere tijden rondgaande ovenvuur. De langsdoorsnede toont dat water vanuit 
de ovenkamers door de fietsenrekken stroomt en terecht komt in een goot die 
zich telkens bevindt tussen de ovenwand en de in ere herstelde stookmuurtjes. 
Deze ruimtes worden eveneens gebruikt om de leidingen voor toiletten en wasb-
akken in door te voeren en worden indien nodig afgedekt met een zwart rooster, 
een kleedkamerbankje of bergingskast. 
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 energie

In de middenpijler van de stuw bij Hagestein is in 1958 een turbine gebouwd die 
in staat is per jaar zes miljoen KWh op te wekken: voldoende om een stad als Arn-
hem te voorzien van straat- en huisverlichting. [95] [96]

De verticale Kaplanturbine had echter nogal wat storingen en is daarom in 2005 
buiten werking gesteld, toen Nuon er niet langer brood in zag.
Op 16 juni 2012 verscheen de waterkrachtcentrale opnieuw in het nieuws. In het 
Algemeen Dagblad stelt professor Ad van Wijk dat het zonde is dat Rijkswater-
staat er al acht jaar niets mee doet. De natuurkundige is bereid de installatie op 
korte termijn nieuw leven in te blazen. 
Volgens woordvoerder Christel Holleman van de rijksdienst wil deze er wel weer 
werk van maken, maar dan voorlopig in eigen beheer, in afwachting van de reno-
vatie. De turbine maakt onderdeel uit van de stuw die in 2014 of 2015 helemaal 
opgeknapt moet worden. Exploitatie van de turbine, zeker door derden, kan daar-
door niet eerder, zegt ze. “Daarna staan we open voor samenwerking.” [97]

Om het geheel in de toekomst van energie te voorzien wordt er zodoende voor 
gekozen om de waterkrachtcentrale in de stuw van Hagestein opnieuw in werking 
te stellen. 

verticale Kaplan-turbine van het stuwcomplex Hagestein

doorsnede Kaplan-turbine aggregaat van het stuwcomplex Hagestein

krantenbericht AD 16 juni 2012
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10 |  uitwerking
In dit hoofdstuk zal het ontwerp in detail vorm aan gaan nemen.  
De hieropvolgende paragrafen behandelen derhalve telkens een apart onderdeel 
van het herbestemmingsontwerp. 

Allereerst komt het nieuw te bouwen rookkanaal met haar aangrenzende oven-
kamers aan bod in respectievelijk paragraaf 10.1 en 10.2. 

In paragraaf 10.3 komt de constructie van de bovenbouw aan bod met daarbij de 
definitieve vormgeving met spantconstructiedetails. Eveneens komt de detail-
lering van goot, dakrand en oplegging aan bod.

Tot slotte wordt in paragraaf 10.4 het panoramadek toegelicht.
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isometrische dwarsdoorsnede met daarin het nieuwe rookkanaal met bijbehorende kruipruimte 
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10.1 |  rookkanaal

Op de plaats van het oude rookkanaal komt een nieuw rookkanaal. Het nieuwe 
rookkanaal vormt een centrale hal die men eerst dient te betreden alvorens men 
in de kleedkamers, toiletten en bergingen kan komen.
Voorwaarde is dat het ritme van de verschillende ovenkamers vanuit het rook-
kanaal afleesbaar dient te zijn. Om aan te sluiten bij het massieve karakter is de 
keuze gevallen voor geprefabriceerde betonelementen. De overgang tussen kam-
ers wordt in het nieuwe rookkanaal aangegeven door een dillatatie tussen twee 
opeenvolgende geprefabriceerde betonelementen. Diepe neggen markeren de 
overgang van rookkanaal naar ovenkamer. 

Het vlak waarlangs de bakstenen aan de binnenzijde worden verwijdert is zeer 
onregelmatig, zodat er rekening moet worden gehouden met relatief grote mar-
ges bij de ontmoeting van de kamers met de rookkanaalelementen. Vanuit de 
ovenkamers lijkt het rookkanaal dan ook visueel los te staan.

Onder het nieuwe rookanaal bevindt zich een in het werk gestortte installat-
ieruimte, waarbovenop de stekeinden, de geprefabriceerde betonelementen 
worden geplaatst. De relatief dikke in het werk gestortte betonwanden onder de 
elemten fungeren als funderingsstroken. 
Doordat het rookkanaal niet bereikbaar is voor groot materieel binnen een straal 
van ongeveer 13 meter, zal de strook met klein materieel worden uitgegraven. Na 
de uitgraving wordt een laag zand gestort. Deze zal mechanisch worden verdicht 
met een trilslede alvorens de betonvloer op het zand wordt gestort. Het beton-
mengsel wordt via de kruipoortingangen naar het rookkanaal gedistribueerd 
maar kan ook met behulp van een kubel van boven worden aangevoerd. De 
prefab betonelementen worden met de kraan geplaatst. 

Om een installatieruimte te creëren tussen de onder- en bovenbouw dient aller-
eerst de bovenkant van de onderbouw zodanig afgewerkt te worden dat een-
voudig installaties kunnen worden gelegd en doorgevoerd. 
Derhavle wordt allereerst het zand bovenop de tongewelven deels verwijdert. In 
de stook en meetpotten worden PE-buizen aangebracht. Na het verdichten van de 
zandlaag wordt een stampbetonvloer gestort. Deze nieuwe betonvloer vervangt 
het zand wat er voorheen lag en zorgt voor voldoende massa boven de tongewel-
ven. De PE-buizen steken iets boven de stampbetonvloer uit.
Om een bufferruimte te creëeren tussen onder- en de bovenbouw worden houten 
liggers, met in het lijf sparingen voor het doorvoeren van installaties, in dwar-
srichting geplaatst. overzichtstekening van het nieuw te bouwen rookkanaal

transformatie rookkanaal
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impressietekening van binnenin het nieuwe rookkanaal
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impressietekening van de douche- en kleedruimtes, vanuit het rookkanaal
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ontmoeting rookkanaal-ovenkamer; bovenzijde, schaal 1:10
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ontmoeting rookkanaal-ovenkamer; onderzijde, schaal 1:10
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dwarsdoorsnede
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10.2 |  ovenkamers

De prefab betonelementen worden via stalen kabellussen zowel onderling als aan 
de ovenkamerwanden gekoppeld. Door de lussen loopt een verticale 
wapeningsstaaf. De restruimte wordt volgestort met een fijn betonmengsel. [101]

Op de betonvloer, waar de vloerverwarmingsleidingen in zijn ondergebracht, 
worden lichtbruine keramische tegels aangebracht.
De gekozen functie heeft als gevolg dat er in de detaillering van de kozijnen geen 
rekeing hoeft te worden gehouden met koudebruggen.  

De kozijnen in de onderbouw worden minimaal uitgevoerd waarbij de omlijstingen 
ondergeschikt zijn aan de massieve structuur van de ovenkamers en het beton-
nen rookkanaal. 
Derhalve wordt gekozen voor eenvoudige stalen T-profielen die zowel ter plaatse 
van de kruipoortopeningen als ter plaatse van het rookkanaal, tegen de wanden 
worden aangezet. Dit levert, gezien zowel van buiten als vanuit het rookkanaal, 
diepe neggen op. 
Tevens wordt op deze manier rekening gehouden met de relatief grote marges 
van de bestaande vuurvaste bakstenen kruipoortopeningen.

dwarsdoorsnede van de ovenkamers met het afwatering en leidingen principe dwarsdoorsnede van een ovenkamer met vloerverwarming en douches in de meetpotten
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horizontale doorsnede ovenkamer en rookkanaal, schaal 1:10
137



verticale doorsnede kruipoortopening, schaal 1:10
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eerste tekeningen van de houten driescharnierspanten zonder diagonalen tussen de regels
139



10.3 |    spantconstructie

Een driescharnierspant is een draagconstructie waar twee elementen met elkaar 
zijn verbonden door middel van een scharnier en waarvan ook de opleggingen 
scharnierend zijn uitgevoerd. Door de toepassing van drie scharnieren ontstaat 
een statisch bepaalde constructie (de drie evenwichtsvoorwaarden worden aan-
gevuld met de voorwaarde dat ter hoogte van het scharnier geen moment werkt). 
Er ontstaan horizontale spatkrachten welke door de opleggingen op de fundering 
moeten worden overgebracht. 

De momentvaste hoeken van de spanten worden uitgevoerd als een open 
verbinding met trek- en drukbalken. De kolommen zijn dubbel uitgevoerd. 
De vier regels van het spant (enkel uitgevoerd) ontmoeten elkaar in één scharni-
er, exact in het midden, ongeveer 3,2 meter boven de afgewerkte vloer. Onderling 
dienen de regels, om samen de dwarskracht over te brengen, te worden ver-
bonden door diagonalen.

Stabilitiet in langsrichting wordt verzorgd door stalen kruisverbanden tussen de

Het spant is gemaakt van gelamineerd hout. Omdat een aanzienlijk deel van het 
spant aan de buitenlucht is blootgesteld, wordt gekozen voor Lariks. [98] [99] [100] 

spantaanzicht, schaal 1:100
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constructiedetails
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isometrie knooppunten

Voor de voet van het spant worden ingelijmde draadeinden toegepast. De houten 
uiteinden worden schuin afgezaagd. Dit is, vanwege de eenvoud, te verkiezen 
boven een stalen, op maat gemaakte, verhoging. Om de vier spantvoeten die 
buiten staan te beschermen, wordt de kopplaat verhoogd geplaatst.

De verbindingen bovenin wordt eveneens eigentijds uitgevoerd maar dan met 
stiften. Dit zijn stalen gladde pennen, met diameters tussen de 8 tot 30 mm, 
aangebracht in passende gaten die door alle door de te verbinden delen zijn ge-
boord. Dit type verbinding is evenals een verbinding met ring- en of plaatdeuvels 
makkelijk af te schermen van het buitenklimaat door de openingen af te proppen. 

Bij de ontmoetingen in de knie snijden de hartlijnen van de staven elkaar telkens 
in één punt. De trekstafen zijn zichtbaar minder hoog dan de drukstaven en zijn 
met meerdere dunne type stiften bevestigd aan de doorlopende balk middels een 
inwendige staalplaat. De staalplaat wordt van onder ingelaten alvorens deze met 
stiften te fixeren. 

Voor de dimensionering is gebruik gemaakt van vuistregels.
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verticale doorsnede ter hoogte van spantvoet, schaal 1:10
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Ten behoeve van de opleggingen van de houten spanten en gevelelementen 
wordt in langsrichting een doorlopende betonstrook gestort. De oplegging van de 
spanten geschiedt loodrecht boven de ovenkamerwanden waardoor deze een-
voudig hun krachten kunnen overdragen op de bestaande massa. 

De houten ligger kent vier bevestigingen: twee ter hoogte van de spantvoeten en 
twee op de prefab rookkanaalelementen. 

Bovenop de houten liggers (h.o.h. 3,05 m) worden gordingen bevestigd met daar-
tussen isolatieplaten, die (evenals de houten vloerdelen daarbovenop) eenvoudig 
te verwijderen zijn om van boven de installaties te bereiken. 

HSB-sandwichelementen worden bovenop een muurplaat bevestigd onder een 
hoek van 5 graden. De elementen zijn tevens verankerd aan de houten spanten. 
Stalen consoles ter ondersteuning van de bankjes zijn op hun beurt bevestigd 
aan stijlen in het sandwichelement. 
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verticale doorsnede dakrand, schaal 1:10
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verticale doorsnede goot, schaal 1:10

Op het houten dakbeschot worden middels klippen, corrosievaste aluminium 
felsdakplaten bevestigd. 

De doorlopende spantconstructie draagt het uitkragende dakbeschot, dat naast 
het vervullen van een zonwerende functie ook de regenbelasting op de gevel 
aanzienlijk vermindert.

Boven de uitzetramen bevindt zich een ventilatievoorziening voor een natuurlijke 
afvoer van lucht in de bovenbouw.

Tussen de onderdorpel en de rugleuning bevindt zich een convectierooster.   
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geëxplodeerde weergave
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isometrie hoofddraagconstructie
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detaillering panoramadek, schaal 1:10
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10.4 |   panoramadek

Het panoramedek bestaat uit een houten vlonder die middels UNP profielen los 
bovenop de onderbouw staat. De profielen kunnen aan biede zijden in hoogte 
worden gesteld. 

Onder de vlonder bevindt zich een in het werk gestorte goot. 

Door de UNP profielen, waar de houten vlonderdelen op zijn bevestigd, taps toe te 
laten lopen, staat de vlonder in aanzicht visueel los van de onderbouw. 

Tussen de RVS stijlen bevinden zich staalkabels die worden voorgespannen om 
slap hangen ten gevolge van kruip te voorkomen. 
De stijlen kennen een kromming naar buiten om opklimmen te bemoeilijken. 

De railing is een in de langsrichting gevreesde houten balk die van onder is 
verankerd aan een stalen UNP profiel. Verlichting is ondergebracht in de holte van 
het profiel. 
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panoramadek in aanzicht
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panoramadek aan de schoorsteenzijde
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isometrische dwarsdoorsnede
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11 |  conclusie
De onderzoeksvraag waar gedurende dit afstudeerproject een antwoord op is 
gezocht luidde: “Hoe kan een herbestemming van steenfabriek De Ossenwaard 
ervoor zorgen dat deze, voor de streek, karaktistieke industriële bebouwing be-
houden kan blijven en tegelijkertijd anticiperen op het stijgende waterpeil in het 
overstromingsgebied ten gevolge van klimaatveranderingen?”

Voor de ontwerpopgave is steenfabriek De Ossenwaard uitgekozen. De tijd heeft 
hier zijn werk gedaan, de kap is ingestort en flora en fauna hebben zich de ruïne 
eigen gemaakt. Ondanks de vele jaren van leegstand is het ovenlichaam, met 
haar robuuste opbouw, nog intact.  

Door een oevergeul te graven komt de oven pal aan het water te staan en vormt 
zo, met de schoorsteen als in het oog springend element, het centrum van het 
waterrecreatiegebied op en rondom de dode rivierarmen van de Lek nabij 
Hagestein.

Middels een routing die rekening houdt met hoog- en laag water, de plaatsing van 
waterbestendige ruimtes in het ovenlichaam en en een steigerconstructie voor de 
oven die in hoogte varieert, krijgt het water de ruimte om uit te vloeien.

Een nieuw betonnen rookkanaal, laat de ovenkamers met daarin diverse water-
sportfaciliteiten, door een centrale ontsluiting, ruimtelijk samenwerken. 

Bovenop het ovenlichaam komt een horecavoorziening, behorende bij het wa-
tersportcentrum. Een verwijzing naar het verleden vind plaats door een nieuwe 
houten kapconstructie, die op eigentijdse wijze refereert aan het originele 
vakwerkspant en rekening houdt met de belangrijkste karakteristieken van het 
object.

De vlamoven staat, als enig overgebleven baksteenfabricagerestant, symbool 
voor het eens rijke steenbakkerijverleden van Vianen en omstreken.
Door de ruimtelijke ingrepen krijgt het object, voor het gebied, weer een grote rol 
van betekenins toegediend. De combinatie van waterberging en waterrecreatie  
met historisch erfgoed, biedt exploitatiemogelijkheden en derhalve een extra 
impuls voor behoud van dit karakteristieke type industriële bebouwing in de 
toekomst.  volgorde van de te verichtte ingrepen tot behoud
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