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Henri de Jonge, Peter Nijhof en dhr. M.V. Uitdehaag gaven op 1 oktober het startsein Plasserwaard 



Start restauratie en herbestemming 
steenoven Plasserwaard te Wageningen 

 
Meldden we in de  
vorige nieuwsbrief dat 
in Beuningen op een 
zgn. EMAB locatie 
Neerlands eerste 
plannen zijn gemaakt 
om te bouwen en 
herontwikkelen in de 
uiterwaarden, we 
kunnen nu melden dat 
er bij de Plasserwaard  te Wageningen niet 
alleen plannen zijn gemaakt, maar dat er 
ook daadwerkelijk begonnen wordt. In 1987 
kocht Henri de Jonge met drie companen 
steenfabriek De Plasserwaard langs de 
Grebbedijk tussen Wageningen en Rhenen. 
Plan was destijds de voormalige 
steenbakkerij op te knappen en er een 
aantal woningen in te maken. In 1993 
vonden drie van de vier leden van het 
maatschap dat alles te lang duurde. De 
Jonge ging alleen verder. Liefst zeventien 
jaar later heeft eindelijk de aftrap van de 
restauratie plaatsgevonden. 
Op 1 oktober, ruim 30 jaar nadat de laatste 
stenen werden gebakken in de vlamoven, 
werd een begin gemaakt met de restauratie 
en herbestemming van de oven. Eind 2011 
moet de restauratie voltooid zijn. Nadat in 
2004 de 60 meter hoge schoorsteen al 

gerestaureerd werd, 
wordt nu de volledige 
oven ter hand 
genomen. De gewelven 
worden daarbij 
gerestaureerd en, heel 
bijzonder, het centrale 
rookkanaal wordt 
daarbij ontsloten. 
De 8 woningen, zoals 

ontworpen door architectenbureau 
Braaksma en Roos, doen recht aan het 
monument en de ecologisch waardevolle 
plek. Bijzonder is voorts dat, door het 
duurzame karakter van de woningen, het 
project een groenverklaring van de overheid 
heeft gekregen. Door de diverse ecologische 
maatregelen die ter plekke genomen 
worden alsmede de afstemming van de 
WBR vergunningen met Rijkswaterstaat mag 
hier met recht gesproken worden van een 
mooie balans tussen rood, groen en blauw. 
 
Hieronder foto’s van de starthandelingen  
 
Op de linker foto v.l.n.r. Henri de Jonge 
eigenaar van de Plasserwaard, Peter Nijhof 
van De 
Rijksdienst voor 
Cultureelerfgoed 
en dhr. M.V. 
Uitdehaag, 
wethouder 
ruimtelijke 
ordening van 
Wageningen die 
op de rechterfoto 
de starthandeling 
verricht. 
 

Website : www.plasserwaard.nl
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http://www.plasserwaard.nl/


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Breunissen Makelaars, Stationsweg 24, 
6701 AM  Wageningen. Tel: 0317-425600 – Email: info@breunissenmakelaars.nl - Website: 
www.breunissenmakelaars.nl
 

Over d’n Oove 
 

Het is weliswaar ruim een jaar geleden dat dit boek is verschenen 
en het is ook al niet meer verkrijgbaar, maar toch willen we wel 
melding maken van dit prachtige boek. 
De geschiedenis van de leemwinning en de steenfabricage in 
Udenhout en Biezenmortel wordt hierin 
uitvoerig beschreven waarbij vele foto’s 
een bijzondere aanvulling geven op de 
teksten. Het gaat hier vooral om de 
Steenfabriek Udenhout en de 
Steenfabriek St. Joseph. Thans worden 
in deze plaatsen geen baksteen meer 
gemaakt. De steenfabriek Udenhout 
heeft op het laatst nog dienst gedaan 
voor keramici die hier grotere 
kunstwerken konden realiseren. 
Als herinnering aan het 
baksteenverleden van Udenhout heeft 

men op de rotonde van de Kreitenmolenstraat het kunstwerk ‘De 
Toren’ gebouwd. 
Uiteraard kunt u het boek vinden in ons SHG documentatie-archief.  
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SHG najaarsbijeenkomst in Tegelen en Steyl 
 

 Dit jaar stonden Tegelen en Steyl in Noord 
Limburg centraal met als locaties de 
tiendschuur en de botanische tuin 
Jochumhof. Voor een aantal vriendenleden 
zal de laatste naam herinneringen oproepen 
aan een expositie die de SHG in het begin 
van de jaren negentig van de vorige eeuw 
hier heeft gehouden. Naast de collectie 
dakpannen die de locale industrie destijds 
produceerden stond een historische 
collectie van onze eerste voorzitter Eugène 
Huijgen. Vrijdag 15 oktober 2010 
verzamelde zich een groep van ruim dertig 
deelnemers in het Keramiekcentrum 
Tiendschuur Tegelen op het landgoed van 
kasteel Holtmühle (17e eeuw). Ons 

bestuurslid Jacques Wetzels, organisator 
van deze dag, nam na de voorzitter Martien 
Mol het woord om het verloop van deze dag 
aan de deelnemers te schetsen. Het 
schema, zo zei hij, liet weinig ruimte voor de 
bezichtiging van de tuinen in de Jochumhof, 
maar dat zou men altijd later nog eens 
kunnen doen tijdens een hernieuwd bezoek 
aan Tegelen. Dat laatste is voor velen zeker 
van toepassing gezien het feit dat Tegelen 
nog veel meer te bieden heeft dan de vele 
(grof)keramische plekken. We noemen 
slechts het enorme Missiehuis in Steyl waar 
het Missiemuseum is gevestigd. 

Na deze inleiding gaf 
Jacques het woord 
aan Hein Severijns. 
Hij is reeds 50 jaar 
keramist en weet veel 
van de historie rond 
Tegelen. Hij is een 
meester op de 
draaischijf. Het 
draaien met de 
porseleinklei en het 
gebruik van de 
moeilijk te hanteren 

zijdematte 
kristalglazuren vormen voor hem een 
uitdaging.  

Tijdens de rondleiding door de 
tentoonstelling in de Tiendschuur onder de 
titel: ‘De kunst van het decoreren’ kon hij 
interessante details geven omtrent de 
verschillende technieken. Vooral de 
‘pipiranha’ van  Jean Fontaine maakte veel 
indruk. In deze vis is een origineel urinoir 
opgenomen. 

Vervolgens gaf de tuinman een interessante 
rondleiding door de kruidentuinen van 
kasteel Holtmühle. 
Daarna trok het gezelschap naar het 
naburige Steyl om de lunch te gebruiken in 
de Jochumhof. Hier stond de keramist Niek 
Hoogland ons reeds op te wachten.  
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De deelnemers werden na een sfeervolle 
lunch verdeeld in twee groepen waarbij de 
helft de werkplaats van Niek Hoogland 
bezocht en de andere helft vertrok naar het 
bedrijf Innalox B
hoogwaardige 
tech
keramiek maak
voor o.a. 
petrochemische 
industrie. De 
heer Mark 
Welten gaf 
middels een 
powerpoint-
presentatie een 
beeld van 
activiteiten die 
in bedrijf 
plaatsvinden. 

De met uiterst nauwkeurige precisie 
akte produc-

it bedrijf 

vormen een tegenpool met 
het Tegels aardewerk van 
Niek Hoogland waarin klei 
en decoratie een prachtig 
geheel vormen tot 
slibversierd aardewerk.   
 
Na verloop van t

V. Een bedrijf dat 

nische 
t 

de

de 

gema
ten van d

ijd
isselden de groepen van 

 

 
w
locatie om aansluitend 
elkaar weer te ontmoeten in 
de Jochumhof voor een 
afsluitend drankje. 
 

We kunnen terugkijken op een zeer 
bijzondere dag in Noord-Limburg waarbij 
vrijwel alle facetten van keramiek aan de 
orde zijn geweest. Niet in de laatste plaats 
heeft de enorme gastvrijheid een belangrijke 
rol gespeeld tot het succes van deze dag! 
 

Ruud Stoffels
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Steenfabrieken – beelden van een veranderend landschap 
 
Zoals in onze 
laatste uitgave 
van de 
Nieuwsbrief 
reeds werd 
gemeld, is in het 
najaar van 2010 
de afstudeer-
scriptie van 
Karin Stad-
houders 
waarmee zij in 
2008 cum laude 
de interdisci-
plinaire opleiding 
Erfgoed van Stad 
en Land van de 
Vrije Universiteit 
voltooide, in boekvorm gepresenteerd. Dit 
gebeurde op dinsdag 14 september in de 
voormalige steenfabriek De Bosscher-
waarden te Wijk bij Duurstede. 
Haar onderzoek kan worden beschouwd als 
een schoolvoorbeeld van modern 
erfgoedonderzoek, waarin de veranderende 

omgang met het 
landschappelijk erf-
goed wordt geïnter-
preteerd tegen de 
achtergrond van 
actuele sociale, 
culturele en econo-
mische ontwikke-
lingen en de 
veranderingen in het 
landschap en de 
stedelijks ruimte.  
Het programma van 
de presentatie van 

het boek werd dan ook 
ingeleid door Prof.dr. 
Jan Kolen, hoogleraar 
Erfgoed van Stad en 
Land een de Vrije 
Universiteit van 
Amsterdam, gevolgd 
door drs. Peter Nijhof, 
specialist Industrieel 
Erfgoed van de 
Rijksdienst voor 
Cultureel Erfgoed. 
Vervolgens kon Karin 
Stadhouders de eerste 
exemplaren overhandigen aan de 
burgemeester van Wijk bij Duurstede: Guus 
Swillens en dr. Ben Janssen, historicus. De 
laatste is uiteraard bij velen bekend om zijn 

enorme kennis betreffende de 
baksteenindustrie. 
Na het dankwoord van de burgemeester kon 
ons bestuurslid Frans Landzaat namens de 
SHG een geschenk aanbieden. 

 
ien Nat. 

 

g 

in 
-

W
Bibliotek.-
Cod. 2771, 
fol.49 v. 
Zie ook het
artikel Een 
nieuwe 
afbeeldin
van een
laatmiddel-
eeuwse 
steenba-
kkerij.  
Nieuws
brief 31 jan 
2009 
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Tot slot gaf drs. Paul Vesters, 
medewerker cultuurhistorie van het 
Utrechts Landschap een toelichting 
op de herbestemming van De 
Bosscherwaarden waarna men kon 
deelnemen aan een rondleiding door 
het complex onder leiding van ons 
bestuurslid Rob Vermeulen. 
Het boek Steenfabrieken. Beelden 
van een veranderend landschap van 
Karin Stadhouders is in de 
boekhandel te bestellen.  
Het ISBN nummer is: 97890 79156 092 www.stokerkade.nl 

Tot slot nog een dankwoord en aanmoediging van dr. Ben Janssen uit Zevenaar. 
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Huub Mombers op de Dordtse keramiekmarkt 
 
Op zondag 3 oktober is, net als elk 
jaar op de eerste zondag van de 
maand oktober, de keramiekmarkt 
Dordrecht gehouden. Op deze 
werkelijk zonovergoten dag 
genoten 48 keramisten uit o.a. 
Nederland, België, Duitsland en 
zo'n 6000 bezoekers van de zeer 
gevarieerde markt van een goed 
nivo.  
Dit jaar was het de 11

de 
keer dat 

deze gratis toegankelijke markt 
werd georganiseerd. De markt 
wordt gelijktijdig met kunst rondje 
Dordt (als alle ateliers en galerieën 
open zijn) gehouden in de 
historische binnenstad van 
Dordrecht, op de locatie het Hof, de Hofstraat 
en in de Kloostertuin. In dit gebied bevindt 
zich onder ander de statenzaal waar in 1572 
de grondslag werd gelegd voor de republiek 
de Nederlanden. In deze ruimte voltrok zich 
ook dit jaar het wedstrijd element dat aan de 
markt verbonden is. De wedstrijd bestond uit 
een jury prijs van € 150,00 en een 
publieksprijs van € 100,00. De Jury leden 
bestonden uit de voorzitter en keramiste 
Margreet Huisman, galeriehoudster Jolanda 
Branderhorst en keramiste Conny Pols. De 
winnaar van de Jury prijs was de Duitser 
Holger Weissmann en de publieksprijs is 
uitgereikt aan Gerreke van Veen. 
Dit jaar voor heeft galerie intermezzo de hele 
maand voorafgaand aan de markt de 

expositie hardware georganiseerd. 
Op deze expositie tonen diverse 
net afgestudeerde kunstenaars 
van diverse kunstacademies hun 
keramisch werk. Maar ook in de 
etalages van de winkels die de 
galerie en het marktterrein 
omsluiten is werk van dit jonge 
talent te zien. Deze expositie werd 
geopend door de nieuwe 
burgermeester van Dordrecht Arno 
Brok, zelf een fanatiek keramiek 
verzamelaar en dus ook gezien op 
de markt net als andere 
verzamelaars en galerie houders. 
 
Tussen al deze keramische 

kunstwerken was er op de markt een 
uitstalling te zien van het Nederlands 
Dakpannenmuseum uit Alem. 
www.dakpannenmuseum.nl  Achter deze heel 
druk bezocht kraam in de kloostertuin stond 
Dhr. Huub Mombers uit leg te geven over deze 
vorm van keramiek. Dit aan de hand van een 
selectie van keramische dakpannen en 
dakornamenten daterend van af de 
middeleeuwen tot heden. Een geweldig 
gezicht te meer omdat de hele tuin omgeven 
is door historische gevels. De volgende 
keramiekmarkt wordt gehouden op zondag 2 
oktober 2011.  
 
Bron:  Zonnebrand en Keramiek van Ric Sebes namens 
de organisatie keramiekmarkt Dordrecht 
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Behoud schoorsteen Steenfabriek Elst 
 
De schoorsteen van de 
voormalige steenfabriek 
Elst dreigt verloren te 
gaan. De Werkgroep Elst 
van de Historische 
Vereniging 
Oudheidkamer Rhenen 
en Omstreken maakt 
zich sterk voor het 
behoud van 
karakteristiek stukje 
industrieel erfgoed.  
 
Historie steenfabriek:  
In 1660 is er op deze plaats al sprake van een 
steenbakkerij. In dat jaar kreeg Joost Barten 
opdracht van Het Kapittel van de Sint Pieter als 
grondeigenaar om de “Steenplaets te removeren 
en de steencuylen te slechten”. Een terrein 
gelegen in de Allemanswaard en genaamd “De 
Boomgaard” komt in de tweede helft van de 19e 
eeuw samen met het nabij gelegen Hoge Huis 
door vererving in het bezit van de Elsterse 
tabaksplanter Jelis Gijsbert van Klinkenberg. Zijn 
zoons Cornelis en Gerardus Anne van 
Klinkenberg richtten in 1877 op dit terrein een 
steenfabriek in de vorm van een veldoven op. In 
1881 zijn er 50 medewerkers in dienst. Op 19 
oktober 1884 kreeg men vergunning voor het 
plaatsen van een stoommachine van 11,5 PK. 
Het gebruik van schoorstenen hangt nauw 
samen met de introductie van de stoommachine 
in de 19e eeuw. Voor het opwekken van stoom 
was een ketel waarin werd gestookt en het water 
tot stoom werd verhit noodzakelijk. De afvoer 
van de verbrandingsgassen vond plaats via een 
schoorsteen. Daarnaast zorgde de pijp voor 
voldoende trek. De hoogte werd bepaald door 
middel van formules waarbij onder meer de 
grootte van de ketel en de plaats van de fabriek 
van belang waren. Het is vrijwel zeker dat de 
fabrieksschoorsteen in 1884 is gebouwd 
vanwege de plaatsing van een stoommachine.  
In 1884 krijgt de fabriek een aansluiting op de 
nieuwe tramlijn Utrecht-Arnhem, die op dat 
moment vanaf Utrecht tot aan het dorp Elst is 
aangelegd. Deze tramaansluiting is tot 1937 in 
gebruik geweest. In 1901 heeft de steenfabriek 
Gebroeders van Klinkenberg 69 arbeiders in 
dienst, waarvan het grootste deel uit Elst 
afkomstig is. In 1937 krijgt de Steenfabriek een 

nieuwe eigenaar in de 
persoon van H.W. 
Timmermans te 
Oosterbeek.  
Na in eigendom van de 
familie Timmermans te 
zijn geweest, is de 

Steenfabriek 
achtereenvolgens in bezit 
geweest van de firma’s 
Tol, De Simpel (Belgische 
firma), Hanson (Engelse 
firma) en Terca. Deze 

laatste eigenaar is inmiddels opgegaan in de 
Oostenrijkse firma Wienerberger. Deze laatste 
eigenaar heeft het fabriekscomplex in 2009 
verkocht aan Rijkswaterstaat. Na de 
oorspronkelijk aanwezige veldoven werd de 
fabriek omgebouwd tot ringoven en vervolgens 
weer tot vlamoven. De laatste modernisatie 
betrof de bouw van een volledig 
geautomatiseerde gasgestookte tunneloven, 
goed voor de jaarlijkse fabricage van miljoenen 
stenen.  
De aanwezige fabrieksschoorsteen en de 
voormalige bedrijfswoning (verbouwd tot 
meerdere wooneenheden, maar niet meer 
bewoond en in zeer slechte staat) zijn de enige 
nog aanwezige bouwwerken die verwijzen naar 
de vroegere bedrijfssituatie. Het fabrieksterrein 
is enkele malen opgehoogd, waarbij nog 
aanwezige resten van de vroegere fabriek en 
een draaicarrousel van de voormalige 
smalspoorlijn onder het huidige fabriekscomplex 
terecht zijn gekomen. Tot de gemeentelijke 
herindeling in 2006 lag het fabriekcomplex in de 
Gemeente Amerongen. Thans is het gelegen in 
de Gemeente Rhenen. Behoud schoorsteen als 
beeldbepalend element voor het dorp Elst  De 
schoorsteen is een verwijzing naar de vroegere 
baksteenindustrie in dit deel van de provincie 
Utrecht en is de laatste nog compleet aanwezige 
fabrieksschoorsteen in de gemeente Rhenen. 
Voor vele Elstenaren was deze Steenfabriek de 
plaats waar zij hun boterham verdienden. De 
schoorsteen is al jarenlang een karakteristiek 
baken in het rivierenlandschap en als zodanig 
een beeldbepalend bouwwerk aan de westrand 
van het dorp Elst.  

 
17 juni 2010  http://www.erfgoed-

utrecht.nl/nieuws.aspx?ID=523
 

Inmiddels zou  het behoud van de schoorsteen vrijwel zeker zijn omdat Rijkswaterstaat daar ook wel toe 
genegen is.Er is zelfs een plan in omloop om er een uitzichttoren met wenteltrap omheen van te maken, 
aldus Arjen Barnard Stichting Fabrieksschoorstenen (STIF) nov. 2010 
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De geschiedenis van de baksteenindustrie in Albergen en omstreken 
 

De stichting "Op pad in natuur en 
landschap" is een stichting die naast 
wandelboekjes (een activiteit die inmiddels 
is gestaakt) ook boeken met een 
heemkundige inslag uitgeeft. In 1982 heeft 
er in de Twentsche Courant een artikel 
gestaan waarin een journalist het dempen 
van de laatste twee kleigaten bij Albergen 
beschrijft en daarbij aangeeft dat daarmee 
de laatste tekenen van de steenindustrie 
(die aan het eind van de negentiende en 
het begin van de twintigste eeuw rondom 
Albergen aanwezig was) zullen verdwijnen. 
Hij schrijft dat daarmee deze industrie "in 
het vergeetboek" zal geraken. Dat is mede 
aanleiding geweest voor onze stichting om 
(zij het achtentwintig jaar later!) een boekje 
uit te brengen. Waarom heeft het zo lang 
geduurd? Van de steenindustrie rondom 
Albergen is, op de boekhouding van Gerrit  
Bouhuis na, niets bewaard gebleven. We 
kenden verhalen van mensen die er 
gewerkt hadden en werden bij opgravingen 
af en toe gewezen op dikke lagen 
steengruis in de bodem, maar daarmee 
hield het dan ook op (en daarmee vul je 
geen boek). In het verleden is enkele malen 
aan de lokale heemkunde vereniging 
voorgesteld om een boekje te schrijven 
zodat in iedere geval de wetenschap die er 
was niet verloren zou gaan. Binnen de 
heemkunde vereniging van Albergen zélf 
was daarvoor geen belangstelling. De wens 

om een dergelijk boek toch 
te schrijven is altijd aanwezig 
gebleven. Nadat we in het 
gemeentearchief van de 
gemeente Tubbergen een 
behoorlijk aantal brieven, 
facturen en andere 
correspondentie hadden 
aangetroffen, hebben we 
twee jaar geleden het besluit 
genomen om het boekje te 
gaan schrijven. Uiteindelijk 
heeft dit geleid tot een boek 
van 148 pagina's met daarin 
veel foto's en documenten. 
Het boek schetst een beeld 
van de tijd waarin de 
steenfabrieken hebben 
bestaan en beschrijft de vier 
veldovens en de zigzag-oven 
die bij Albergen hebben 
gestaan. Verder komen 
Belgische vluchtelingen aan 
bod die in de Eerste 
Wereldoorlog in Albergen in 

de steenindustrie hebben gewerkt. 
Alhoewel het boek vanuit een heemkundig 
oogpunt is geschreven is het toch een boek 
geworden waarin veel feiten staan over de 
lokale  steenindustrie die niet eerder boven 
water zijn gekomen en waarvan het maar 
de vraag is óf ze ooit boven water zouden 
zijn gekomen als wij dit boek niet hadden 
geschreven. 
Bij het schrijven van dit boek zijn we veel 
informatie tegengekomen over  andere 
Twentse steenfabrieken. Ook zijn we met de 
SHG in contact gekomen. Op de landkaart 
van Nederland en in de encyclopedie van 
steenfabrieken is Twente eigenlijk een 
blinde vlek. Toch is deze vlek nog wel 
enigszins in te vullen. Zo stonden er 
steenfabrieken in Borne, Hengelo, 
Ootmarsum, Rijssen, Losser,  etc.. 
De boekpresentatie vond plaats op vrijdag 
26 november 2010 in café-restaurant 
Fraans Marie aan het Kanaal Noordzijde in 
Albergen. Oorspronkelijk hadden we een 
wandel- en een fietsroute in het boek willen 
opnemen langs de beschreven locaties. Dat 
is vanwege het vele materiaal dat we op het 
laatste moment nog hebben ontvangen 
vanuit diverse bronnen uiteindelijk niet 
mogelijk c.q. nodig gebleken. Het boek 
komt in eerste instantie uit in een oplage 
van 300 exemplaren.  

Bert Koopman 

10



Een laat middeleeuwse plavuizenoven 

In 1332 werd voor pottenbakker Peter de 
Potter (Petrus dictus Potter) een pachtakte 
opgesteld voor een perceel grond in de 
Bemuurde Weerd (de noordelijke voorstad 
van Utrecht en gelegen aan de Vecht). Het is 
dan ook gelijk de eerste vermelding waaruit 
blijkt dat zich daar pottenbakkers hebben 
gevestigd. Iedere pottenbakker had toen al 
een draaischijf waarop het aardewerk 
gemaakt kon worden. Daarnaast verstonden 
zij ook de kunst om potten met de hand te 
vormen, net als Peter, die het weer van zijn 
vader geleerd zal hebben. Peter is daar 
zeker niet alleen, want 6 jaar later (in 1338) 
is er ook een Hendrik Potter (Henricus dictus 
Potter) daar werkzaam. Peter had zijn bedrijf 
gevestigd in het westelijke gedeelte, Hendrik 
had gekozen voor het uiterste zuidwestelijke 
deel van de Bemuurde Weerd. Het is niet 
gebleven bij deze twee pottenbakkers, want 
op het terrein dat begrensd wordt door de 
huidige Oudenoord, Kaatstraat en 
Raamsteeg (en genoemd opgraving 
Oudenoord) trof men in 1984 (21 mei t/m 
17 aug 1984) in dit 14de eeuws ‘industrieel 
gebied’ binnen enkele maanden 
tienduizenden aardewerkscherven aan, 
maar ook resten van zes ovens en 
vierenveertig kuilen met misbaksels. Ook 

waren daarbij aan zeer veel misbaksels van 
plavuizen en daktegels. Zo troffen de 
aanwezige archeologen in 1984 ook een 
rechthoekige plavuizenoven aan. (1)  

Het was de archeoloog heer P.C. von Hout 
die vervolgens van de plavuizenoven een 
maquette maakte met steentjes die hij liet 
bakken bij de Kon.Tichelaar te Makkum. 
Tevens verzond hij op 3 augustus 1984 een 
brief waarin hij vragen stelt over de 
stapelwijze van tegels uit de 17de /18de 
eeuw in de oven. Hij meldt dat hij bij de 
laatste opgraving tegelmisbaksels heeft 
gevonden en kleirolletjes (zie; Privé 
correspondentie archief F.H.Landzaat-
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P.C.von Hout)  waaruit blijkt dat hij in begin 
november 1984 al contact had op genomen 
met Nederlands Tegelmuseum te Otterlo en 
daarbij meldt dat hij een kort artikel zal gaan 
schrijven over de gevonden glazuurpotten of 
frittepotten in de Bemuurde Weerd. Von 
Hout doet dat dan vervolgens in het 
jaarboek Tegel 13 1985(2) Helaas over de 
vierkante plavuizenoven schrijft Von Hout 
dan niet. Deze eer heeft hij vervolgens 
overgelaten aan de heren H.L. de Groot en 
T.J.Hoekstra stadsarcheologen Utrecht die 
dat dan in hun gezamenlijk artikel doen en 
wat een jaar later verscheen.(3)  
De opgegraven rechthoekige 
“plavuizenoven” moet dan nog van vóór de 
kerst van het jaar 1398 zijn, want bij 
raadsbesluit had de overheid besloten als 
dat de ovens van de pottenbakkers 
verplaatst moeten zijn buiten (after an de 
borghwal) de Bemuurde Weerd. Ten noorden 
van de eerder genoemde Bemuurde Weerd 
bevindt zich tot aan de Rode brug aan de 
oostkant van de Vecht het gebied De 
Lauwerecht (ten oosten van de Vecht 
gelegen). Een groot en open gebied en 
ideaal om je daar als potten- en 
plavuizenbakker te kunnen vestigen. Maar 
ook aan de overzijde (Hogenoord) was nog 
veel ruimte te benutten. Velen hebben zich 
dan ook aan beide zijden gevestigd als 
potten-, plavuizen-, en daktegelbakker en na 
1600 kwamen daar ook nog de 
pijpenmakers bij. Zij leenden de ovens van 
de plaatselijke pottenbakkers die daar nog 
volop aanwezig waren. (4)  
Eerder genoemde opgraving in De 
Bemuurde Weerd speelde zich af tussen 21 
mei en 17 augustus 1984. Te kort om daar 
ter plekke een goed onderzoek te doen. De 
druk om daar terplekke nieuwe woningen te 
bouwen en het feit dat het archeologisch 
budget op was geraakt, bepaalde de veel te 
korte periode. Wonderlijk is het toch nog dat 
er nog zoveel te voorschijn is gekomen. Al 
zijn er hele stukken nog te onderzoeken 
terrein blijven liggen (want het terrein was 

namelijk veel groter).Soms was er aan de 
oppervlakte al waar te nemen dat daar meer 
te vinden was. zie ook plattegrondje van een 
gecombineerde tekening van de Bemuurde 
Weerd westzijde. (welke tevens is afgedrukt 
in Het vuur beschouwd blz. 17)  

 Al was dat dan geen daktegel- of 
plavuizenoven met misbaksels uit de 14de 
eeuw maar meer misbaksels van geel 
gebakken wandtegels van 13 x 13 cm van 
een een 17de eeuwse tegeloven. Namelijk in 
of na 1664 kon weer opnieuw een z.g. 
‘steentgensbacker, genaamd Johan de 
Bruijn de jonge, zich daar vestigen. In 1664 
moest deze namelijk de vorige werkplaats 
op het Maria Bolwerk (thans 
Willemsplantsoen) verlaten omdat het 
bolwerk, waarop de tegelbakkerij gevestigd 
was, van stadswege werd afgebroken en 
vergraven.(5) en (6)  In ieder geval aan de 
oppervlakte (opgravingsterrein Bemuurde 
Weerd) (1984) was duidelijk zichtbaar na 
ruim 300 jaar dat daar zich een grote 
afvalkuil bevond en met (alle 
waarschijnlijkheid!) restanten van de 17de 

eeuwse ‘steentjes’-oven. (op de foto: de 
auteur ter plekke) Nu zullen wij dit nooit 
meer kunnen ontrafelen. Een evenbeeld 
hiervan valt mogelijk nog wel te ontdekken 
na graafwerk in de tuintjes van de 
Bijlhouwersstraat/ Pelmolen-plantsoen. (7)  
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Beschrijving van de plavuizenoven. 
De opgegraven vloer- en daktegeloven was 
in 1984 de eerste die in Nederland of België 
is opgegraven. In het buitenland, zoals in 
Denemarken en in Engeland, waren deze uit 
die periode al langer bekend. Die van de 
Bemuurde Weerd (noordelijke voorstad van 
Utrecht) bleek nu zo goed bewaard, dat we 
ons een duidelijk beeld van zijn opbouw en 
functioneren kunnen vormen. De 
bovenbouw, het gedeelte waar de te bakken 
producten stonden, was echter niet meer 
aanwezig, zodat daarover slechts 
hypothesen mogelijk zijn. De oven was 
rechthoekig van vorm en voorzien van een 
stookvloer van baksteenbrokken. De 
binnenwerkse afmetingen bedroegen 1,55 
m bij 2,25 m. De stookruimte was voorzien 
van bruggen: bakstenen bogen die uit de 
zijwanden ontsprongen. Tussen deze 
bruggen bestond steeds een ruimte van 15 
cm(de breedte van één baksteen) zodat er 
een constructie ontstond met treksleuven. 
De min of meer driehoekige ruimte die 
tussen de zijwanden van de oven en de 
bogen overbleef, zal opgevuld geweest zijn, 
zodat een vlakke vloer met gleuven van 15 
cm breedte ontstond. De oven bevond zich 
tot dat niveau beneden het maaiveld. Het 
bakruim boven de vloer met gleuven zal wel 
door middel van een bakstenen tongewelf 

afgesloten zijn geweest. Op de 
reconstructietekening is een aantal gaten in 
dat gewelf getekend; zij zullen gediend 
hebben voor de regeling van de trek en 
daarmee van de temperatuur in de oven. De 
toevoer van brandstof, hout of houtskool 
van eik, beuk en els vond door de 
stookmond plaats: een opening laag in de 
korte zijde van de oven, met een gemetselde 
boog van twee stenen dik. Ook al is niet 
alles over de constructie van deze oven 
bekend, over de producten die erin 
gebakken werden, zijn we veel beter 
geïnformeerd.(8)  

 
Oven en vloertegel weer samen 
Ook de maquette heeft zijn tijd doorstaan en 
kreeg vervolgens een ereplaats waar deze 
terecht thuis hoort. Het is geplaatst in de 
zelfde (verlichte) kelderruimte onder een 
bewonersflat aan de Mariaplaats, daar 
namelijk op die plek werd in 1994 een 14de 
eeuwse mozaïekenvloer (17x21m.) 
opgegraven.(9) De z.g. Bloemaertvloer. De 
bekende schilder Abraham Bloemaert 
(1564-1651) heeft daar gewoond. De 
mozaïkvloer (uit plm. 1325) is vrij vanachter 
een gesloten hek te bekijken. U kunt zelf 
ook het licht bedienen. Eindelijk zijn beiden, 
de oven en de daarin eens gebakken tegels, 
na bijna 700 jaar weer bij elkaar gebracht!  
 

Frans H.Landzaat 2010 
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Zoals gebruikelijk kunnen wij nu reeds aankondigen dat de SHG excursie 2011 
dit jaar gehouden zal worden op vrijdag 10 juni 2011. Hoewel het programma 
nog in voorbereiding is, kunnen we melden dat de locaties in Zuid Holland zullen 
liggen. De datum kunt u dus al in uw gloednieuwe agenda voor 2011 noteren! 
 
 

Steenfabriek De 
Meeuw? 
 
Onlangs verwierf de 
stichting een ontwerp 
affiche van een litho van 
J. Douwenga. Echter alle 
informatie omtrent deze 
fabriek ontbreekt in ons 
archief. We willen 
daarbij een beroep doen 
op onze lezers om 

informatie zover die voorhanden is. Mogelijk 
is het ontwerp slechts als voorbeeld 
gemaakt en bestaat de genoemde fabriek 
niet. Dit affiche maakte destijds onderdeel 
uit van het Schildersblad, jaargang 52 no. 7. 
Wie weet meer? 
Mail naar: info@grofkeramiek.nl of schrijf: 
Stichting Historie Grofkeramiek 
Trasmolen 19. 8754 GL  Makkum 
 
Gouden medaille voor dakpannen- en 
steenfabriek Dericks & Geldens uit 
Druten  -  door Huub Mombers 
In 1851 werd in 
Londen de aanzet 
gegeven voor een 
reeks van Wereld-
tentoonstellingen 
op het gebied van 
technische inno-
vaties en pro-
ducten die de 
toenmalige indus-
trie te bieden 
hadden. Immers er 
was een geheel 
nieuwe tijdperk 
aangebroken die in 
aanvang begon 
met de uitvinding 
van de stoom-
machine in Enge-
land in het begin 
van de 19e eeuw. 
West Europa en 
Noord Amerika 
veranderde van 

een traditionele agrarische cultuur naar een 
industriële grootmacht. Vele exposities 
volgden in groots opgezette Wereld- en 
Nijverheidtentoonstellingen. Zo had Parijs in 
1889 de Wereldtentoonstelling waarvan nog 
altijd de Eiffeltoren als hoogtepunt van 
staaltechniek is overgebleven. Amsterdam 
deed mee in 1883. Maar ook in de 
grofkeramische industrie werden 
hoogtepunten bereikt. Deze eer viel de 
Dakpannen- en Steenfabriek Dericks & 
Geldens uit Druten te beurt in 1894. Zij 
ontvingen in Antwerpen de medaille in goud 
voor hun uitstekende keramische 
producten. De fabriek zat toen in zijn 
topjaren als het ging om kwaliteit en 
uitvoering van dakpannen en bakstenen, 
ornamenten, plavuizen, bouwkeramiek, 
mozaïeken, glazuren en ontwerpen. 
Bekende voorbeelden uit die tijd zijn het 
Centraal Station (1881-1885) en het 
Rijksmuseum (1876-1885) te Amsterdam, 
waaraan zij stenen, mozaïeken, ornamenten 
enz. leverden, op aanwijzing van de bekende 
“Neo Gotische architect” Pierre Cuypers.  
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Ontwikkelingen bij steenfabriek de Werklust in Losser. 
 
Noord Oost Twente is een prachtig stukje 
Nederland, één van de 20 Nationale 
Landschappen. De gemeente Losser en de 
VVV promoten Losser als de schatkamer van 
Twente. Deze schatkamer krijgt nog meer 
lading en inhoud als in Losser een Cultuur 
Historisch Informatief en Educatief Centrum 
wordt gevestigd, een CHIEC.  
Noord Oost Twente en Losser in het 
bijzonder vormen vanuit geologisch en 
archeologisch oogpunt een uniek gebeid. De 
keileemlaag gevormd in het Pleistoceen was 
in de vorige eeuw de levensbron voor 
steenfabriek De Werklust. Vlakbij liggen 
duizenden jaren oude vuurstenen pijlpunten 
en haaientanden in de klei verborgen, En 
een paar kilometer verder kun je in een van 
de groeven miljoenen jaren oude fossielen 
vinden van zeedieren. 
In de schatkamer van Twente is van alles te 
vinden. Bij steenfabriek De Werklust willen 
wij de schatkamer meer dan voorheen nog 
meer openstellen voor iedereen. De 
bedoeling is om bezoekers meer te bieden 
op het terrein van cultuur, historie en 
educatie.   
 
Steenfabriek de Werklust 
De steenfabriek ligt aan de Noord West kant 
van de gemeente Losser. De fabriek en de 
bijbehorende terreinen zijn een uniek 
voorbeeld van een steenfabriek met een 
ringoven. 
Vanaf 1928 tot en met 1999 was de fabriek 
operationeel. Het betreft een 
Rijksmonument dat sedert 2001 in 
eigendom is van de gemeente. De oven en 
de schoorsteen werden gerestaureerd om 
twee jaar later als 
vertrekpunt te 
dienen voor de 
LAGA manifestatie. 
In dit kader werd 
een grote 
parkeerplaats 
aangelegd en het 
smalspoor 
hersteld. Ook 
werden in de 
droogloodsen een 
nieuwe entree en 
een nieuwe ontvangst- 
en verblijfsruimte gemaakt. 
Nog steeds is, door de inzet van 
een 40 tal vrijwilligers van 
Stichting De Werklust, het 
productieproces te volgen: van 
kleiput via droogloodsen naar de 

oven. Anno nu bezoeken plm. 15.000 
bezoekers per jaar de steenfabriek. Eigenlijk 
heeft de steenfabriek in zijn huidige vorm al 
veel weg van een CHIEC (historie, informatie, 
cultuur en educatie).  
Op dit moment bestaan er plannen om 
enerzijds invulling te geven aan de realisatie 
van een informatief en educatief centrum 
(een zogenaamd CHIEC). In een bestaande 
ruimte op het steenfabriekcomplex wil men 
de ruimte inrichten met allerhande 
audio/visuele apparatuur en 
collectiestukken die betrekking hebben op 
de grofkeramiek en op geologie.  
Daarnaast loopt er ook nog een plan om in 
de Steenfabriek een zogenaamd infopunt in 
kader van het Nationaal Landschap in te 
richten die in verbinding staat met de 
infopunten in Oldenzaal en Tubbergen 
alsook het nog te realiseren 
bezoekerscentrum Nationaal Landschap in 
Dinkelland (Natura Docet). Stichting 
Steenfabriek de Werklust fungeert als 
uitvoerder van het plan om een CHIEC in te 
richten. Hiervoor zal bij het verschijnen van 
dit blad bekend zijn of de gevraagde 
subsidie is verstrekt en mogelijk is al gestart 
met het inrichten van het infopunt.  
Voor de grofkeramiek zijn de vrijwilligers 
altijd op zoek naar uitbreiding van de 
collectie en de bibliotheek. Bezoekers 
moeten breed geïnformeerd worden over  de 
stenen en dakpannen. De SHG heeft dan 
ook haar medewerking toegezegd en zal de 
nodige informatie beschikbaar stellen. Heeft 
u stukken waarvan u deze beschikbaar wilt 
stellen (bijv. in bruikleen geven) dan kunt u 
per mail een reactie sturen 

naar dewerklust@on-
line.nl. Op de site van 
de Werklust kunt u ook 
zien of het nieuwe 
informatiepunt ingericht 
is. Bezoek aan de 
steenfabriek is tijdens 
de gewone openings-
tijden mogelijk. 
 
Locatie 
De steenfabriek is 
gelegen aan de 
noordzijde van Losser 
en ligt aan de oostzijde 
van de Oldenzaal-
sestraat. De entree van 
het bezoekerscentrum 
bevindt zich aan de 
Smuddeweg.  
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LAATSTE NIEUWS:  
 
Nieuw leven voor steenfabriek 
Randwijk te Heteren! De 
steenfabriek in Randwijk, bij 
Heteren, heeft één van de 
weinige zogenoemde 
zigzagovens. In 2003 sloot de 
fabriek, noodgedwongen. De 
ovens waren zo vervallen dat 
het gevaarlijk werd om er in te 
werken. Nu, zeven jaar na de 
sluiting gloort er nieuwe hoop. 
Met miljoenen overheids-
subsidie is het startschot 
gegeven voor restauratie. Men 
is reeds bezig met de restauratie van de schoorsteen.  

 
Bron o.a.: http://www.omroepgelderland.nl/web/Programmas/TV/In-Gelderland/823561/Nieuw-leven-voor-

steenfabriek.htm
 

 
De Beijer verhuist van Kekerdom naar Dodewaard 

door Geert Willems. donderdag 06 januari 2011 
 

De Beijer in de Kekerdomse Waard. foto Bert Beelen 
 
Kekerdom/Dodewaard  
Het ontgrondingsbedrijf/steenhandel De 
Beijer gaat definitief weg uit Kekerdom. 
Gedeputeerde Staten van Gelderland 
hebben deze week (wk 1/2011 red.) de 
knoop doorgehakt. Het bedrijf, dat al vele 
decennialang in de polder is gevestigd, moet 
plaats maken voor het deltaplan Ruimte 
voor de Rivier.  
Op de huidige locatie van De Beijer wordt 
een nevengeul gerealiseerd. Dat is één van 

de maatregelen om het waterpeil in 
de Waal met enkele centimeters te 
laten zakken. Ook komt er meer 
ruimte voor natuur-ontwikkeling. Het 
is de bedoeling dat De Beijer, dat zo'n 
dertig medewerkers in dienst heeft, 
eind 2014 uit Kekerdom is 
vertrokken. 
 
De provincie Gelderland heeft al een 
nieuwe locatie voor De Beijer 
aangekocht. Het Kekerdomse bedrijf 
verhuist naar de voormalige 
steenfabriek Waalwaard in 
Dodewaard. De provincie heeft 3,6 
miljoen voor dat terrein betaald. 

Lange tijd was het plan om De Beijer te laten 
verhuizen naar een nieuw te realiseren 
bedrijventerrein in de Drutensche Waarden, 
met meer watergebonden activiteiten. Het is 
echter hoogst onwaarschijnlijk dat dit terrein 
voor eind 2014 beschikbaar is.  

 
http://www.gelderlander.nl/voorpagina/nijmegen/ar

ticle7920525.ece#
 
(In Kekerdom was deze steenhandel 
gevestigd in de voormalige steenfabriek 
Kekerdom red.) 
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Kinderen werken met bakstenen 
 
Op 11 september jl. was het Open 
Monumentendag waarbij Steenfabriek 
Bosscherwaarden een heel programma bood 
met rondleidingen, informatiestands en 
kunst. Als onderdeel van dit evenement 
werden er op zaterdag en zondag workshops 
gegeven voor kinderen. 
Op zaterdag werd buiten een groot 
wandtafereel geschilderd met daarop 
elementen uit de omgeving. Er verscheen een 
kleurrijk rivierlandschap met veel dieren en 
kruiwagens. Op een andere plek werd 
kinderen gevraagd IETS te bouwen of maken 
met bakstenen. Dit laatste leverden 
verrassende producten op van ingepakte en 
versierde bakstenen en bouwsels met touw 
en elastiek. 

Op zondag werden er in de grote schuur (het 
regende) met klei bouwwerken gemaakt. Er 
ontstonden torens, kastelen en grotten die 
vervolgens prachtig werden versierd met 
steentjes en takken. Daarnaast konden 
kinderen met platte kartonnen bakstenen in 
3 tinten een figuur of patroon leggen. Hoe zou 
jij als je stratenmaker was, de straat maken? 
Er kwamen creatieve oplossingen die 
misschien nog inspirerend kunnen zijn voor 
de beroepsmatige baksteenbouwers. 
Bijgaand zijn foto’s van de versierde 
bakstenen die op zaterdag gemaakt werden 
en foto’s van de in een patroon gelegde 
bakstenen die op zondag gemaakt werden. 

 
Els ter Horst 18- 09-2010
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