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Twee baksteen veredelaars in Gelderland 
 

Onder deze titel werd een SHG excursie 
gehouden op vrijdag 15 juni 2012. Meer 

dan zestig deelnemers 
werden door Frank 
Jansen, directeur van 
DEKO steenzagerij te Elst 
gastvrij ontvangen. Na 
zijn korte inleiding over 
het ontstaan en 
ontwikkeling van het 
bedrijf werden drie 
kleinere groepen 
geformeerd die de 

fabriek rond gingen. Sinds 2008 is DEKO 
steenzagerij gevestigd in een gloednieuw 

pand te Elst (Over Betuwe). Daarvoor was 
vanaf 1973 het bedrijf gevestigd in de 
voormalige steenfabriek De Vlietberg in de 
Ooijpolder onder de naam J.W. van Wijk BV 
tot 1995. Vanaf 1996: Deko Steenzagerij BV 
en Deko Produkten BV, waarbij tussen 2001 
en 2002 nog kort de naam Steenzagerij 
Gendt Deko BV werd gebruikt. Ieder jaar had 
men te maken met hoogwateroverlast terwijl 
in de hoge zaaghal zonder isolatie het ’s 
winters erg koud en ’s zomers zeer heet kon 
zijn. In samenwerking met milieu en 
overheden is de verhuizing naar Elst tot 
stand gekomen. Daarbij heeft de  

‘Bouwpastor’ Hans Knipping een zeer 
voorname, daadkrachtige, motiverende en 
inspirerende positie ingenomen, aldus de 
huidige directeur Frank Janssen die samen 
met Wim Schennink de directie van dit 
bedrijf voert. DEKO als bedrijf is uniek, alle 
leden van KNB zijn relaties en van heinde en 
verre verkrijgt men opdrachten uit Europa en 
daarbuiten met vele mogelijkheden en 
creatieve oplossingen. Bij DEKO wordt er 

nog met “de handen” gewerkt en dat is ook 
in de steenindustrie bijna niet meer 
aanwezig. Daarnaast produceert men ook 
monsterborden voor nagenoeg alle 
fabrikanten van metselstenen in Europa. 

Niet alleen baksteen, maar ook dakpannen 
kunnen worden verlijmd tot knikpannen en 
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raamdorpelstenen tot elementen. Deze 
dakpannen worden eerst doormidden 
gezaagd en vervolgens verlijmd. Daarna 
dienen ze minimaal een week te drogen om 
dan te worden getest in het Technisch 
Centrum voor de Keramische Industrie 
(TCKI). Hier worden de pannen enkele dagen 
in een oven verwarmd tot 80° C. waarna 
een drukproef plaatsvindt. Deze proef valt 
onder de Nederlandse Norm NEN-EN 538 en 
wordt in een rapport vastgelegd.  

Naast deze productielijn heeft men nog een 
afdeling waar monsterpanelen worden 
samengesteld. Ook hierin heeft DEKO een 
leidende rol. 
Na de uitgebreide lunch die door DEKO 
steenzagerij werd aangeboden vertrok het 
gezelschap naar Steenfabriek Bemmel in 
Haalderen. Deze fabriek produceert al jaren 
baksteen in de uiterwaarden van Bemmel. 
Het bedrijf maakt sinds 1998 deel uit van de 
Wienerbergergroep en is met zijn 
specialiteiten niet meer weg te denken in de 
huidige kleinschalige markt. 

Vanaf 1850 verschenen steeds meer 
steenfabrieken, omdat de klei in de 
uiterwaarden van de grote rivieren 
uitstekend geschikt was voor de 
steenfabricage. In 1881 waren er in Gendt, 
Huissen en Bemmel ieder zes 
steenfabrieken. In totaal werkten er op dat 
moment bijna 1400 arbeiders, waarvan 

ruim 40 procent vrouwen en kinderen. Al in 
1855 begon R.A. Stadnitski in Bemmel een 
steenbakkerij waar een machine ingezet 
werd om stenen te maken. De resultaten 
bleven echter uit. In Gendt werd in de 
fabriek van de gebr. Terwindt op de 
Zandberg de stoommachine in 1887 met 
meer succes ingevoerd. Ook in andere 
steenfabrieken kwam de mechanisatie 
tegen het einde van de 19e eeuw op gang.  

 
Door het machinaal vormen van de stenen 
kon de productiviteit aanzienlijk worden 
verhoogd. De steenfabrieken in de Over-
Betuwe waren in eigendom van enkele 
families van steenfabrikanten. Zo kennen 
we generaties van de families (Ratering) 
Arntz, van de Loo, Terwindt, van Heukelum 
en Walters.  

 
Steenfabriek Bemmel stookt met een 
vlamoven. In deze vlamoven met 24 kamers 
worden de stenen gebakken met aardgas en 
eventueel bijgestookt met vetkooltjes.  Door 
deze stookwijze moet er goed en veel 
gecontroleerd worden door de stoker om het 
stookproces goed te laten verlopen. Als de 
stenen afgestookt zijn worden deze 
handmatig gesorteerd en gemengd.  
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De dag werd afgesloten met een aperitief in 
de voorburcht van kasteel Doornenburg en 
een diner in Hotel Restaurant Rijnzicht nabij 
Fort Pannerden. We kunnen weer stellen dat 
het een interessante en vooral leerzame dag 
is geweest. Het bestuur heeft daarbij de 
bijzondere medewerking gekregen van Hans 
Knipping. Hij is zelf werkzaam geweest in de 
steenfabriek Bemmel in Haalderen. Tevens 
heeft hij een groot aandeel gehad bij de 
totstandkoming van de nieuwe vestiging van 
Deko steenzagerij te Elst 
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Terugkeer van ambachtelijke bakstenen
 
Steenfabriek Rand-wijk 
in Heteren is uniek in 
haar soort. Het is de 
laatste steenfabriek met 
een zogenaamde 
zigzagoven die nog in 
productie was en alleen 
al daarom het behouden 
waard. De fabriek is pas 
10 jaar geleden 
stilgelegd en nog 
helemaal compleet en 
intact inclusief 
haaghutten voor het 
drogen van de 
ongebakken vormelingen. Hierdoor is het 
mogelijk één van de ovens in ere te herstellen 
en hier ook 
daadwerkelijk bakstenen 
te gaan bakken. 
 
Als alles goed gaat, 
zullen hier in de 
toekomst leerlingen het 
ambacht gaan leren, 
mede onder leiding van 
Derck Zilverschoon, een 
jonge ambachtelijke 
bakstenenbakker. En dat 
is hard nodig, want er is 
veel vraag naar 
bakstenen op maat die 

met lokale klei zijn 
gemaakt, vanwege de 
unieke kleur en textuur. 
 
Het restauratie-proces 
van de steenfabriek is 
verdeeld in drie fases. 
De eerste fase, de 
restauratie van de 62 
meter hoge schoorsteen, 
is afgerond. De tweede 
fase, de restauratie van 
de kap is bijna klaar. De 
derde fase start 
binnenkort; het 

metselwerk van het ovenlichaam zelf, zo’n 30 x 
30 meter groot. Hiervoor zijn eigenlijk stenen 

nodig van een bijzonder 
afmeting die elders niet 
te krijgen is. Het is goed 
mogelijk dat deze ter 
plekke gebakken 
worden. De restauratie 
wordt uitgevoerd met 
steun van de RCE, 
gemeente Overbetuwe, 
provin-cie Gelderland en 
de BankGiro Loterij.    
 
 BOEI Nieuwsbrief april 

2012 

 
SHG verplaatst het depot en het documentatie archief 

 
Z Rhenen, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij oals bekend is de voormalige steenfabriek 
Fivelmonde in Delfzijl gesloten. Ook de 
museale activiteiten zijn hier door Jan 
Hijlkema stop gezet. Dat betekend voor de 
Stichting Historie Grofkeramiek dat er een 
nieuwe locatie voor het depot en het 
documentatie archief moest worden 
gevonden. 
Onlangs is het documentatiearchief van de 
SHG verhuisd van Delfzijl naar een nieuwe 
locatie in het midden des lands. Het 
Regionaal Historisch Centrum (RHC) 
Zuidoost Utrecht heeft sinds vorig jaar een 
nieuw archiefgebouw aan de Karel de 
Grotestraat 30 / Pippijn van Herstalstraat in 
Wijk bij Duurstede. Na ruim een jaar 
bouwen, kon in juli 2011 drie strekkende 
kilometer archief worden verhuisd naar het 
nieuwe archiefgebouw. Bijna alle historische 
archieven en collecties uit de jaren 1300 tot 
2005 van de gemeenten Bunnik, Houten, 

Duurstede staan nu bij elkaar. Bovendien 
hebben inmiddels zo'n 250 particuliere 
organisaties en personen hun waardevolle 
archieven hier ondergebracht waaronder 
dus nu ook die van de Stichting Historie 
Grofkeramiek.. 
Voor iedereen die geïnteresseerd is in de 
geschiedenis van grofkeramisch Nederland 
is dit een grote verbetering.  
Archiefonderzoek is gratis. De studiezaal van 
het RHC, dat zich bevindt in het Wijkse 
gemeentehuis aan de Karel de Grotestraat 
30, is zes dagen in de week open voor 
bezoekers. Dat is van maandag tot en met 
vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur en op 
zaterdag van 8.30 tot 12.30 uur.  
De collectie grofkeramische producten is 
recentelijk verplaatst naar Losser waar het 
een onderkomen krijgt in de voormalige 
steenfabriek De Werklust. 

 

5



Capelle zet steenplaatsen weer op de kaart 
‘In Capelle is van de 
steenplaatsen niets 
bewaard gebleven; de 
ruïnes in het 
Hitlandgebied 
(gemeente Nieuwer-
kerk) getuigen in de 
omgeving van Capelle 
nog van de vergane 
glorie.’ Dat is een zin 
uit het boek ‘Capelle 
aan den IJssel - De 
geschiedenis’ uit 
1991. Al negeerde die 
zin toen al de 
monumentale 
steenovenvilla De 
Olifant op Ver Hitland: 
intussen is die 
geschiedschrijving 
helemáál achterhaald. 
De open veldovens op Klein Hitland werden 
gerestaureerd en kregen informatieborden. 
Aan de Capelse steenplaats Kouwenhoek 
herinnert sinds 21 juni bij de gemeentewerf 
een informatiebord op een groot stalen 
landmark, dat 1:1 de contouren van de 
turfschuren van de oostelijke ovens weergeeft 
(en je kunt er zelfs in zitten). Van Pelt 
Architecten hebben er met historische steun 
van Paul Weyling iets moois van gemaakt. 
Complimenten aan hen en de o 
pdrachtgevende gemeente! 

Capelle had verschillende steenplaatsen en 
ze hadden allemaal open veldovens zoals op 
de Hitlanden. ‘Van IJsselslib tot IJsselsteen’ 
was in 2001 een expositie van de HVC in het 
Beijerinckgemaal en die ging er wat dieper op 
in. In Keeten (West) had je twee plaatsen, 
beide van de familie Mijnlieff. De ene werd 
later van de familie Den Boer (die van de 
wethouder die het Groene Kruisgebouw 
schonk). De bekendste Capelse steenplaats 

leek de Oude Plaats van de familie Lans. Het 
herenhuis ervan staat er nog. (Het was van 
1909 tot 1966 Raadhuis en zodoende kon 
zelfs de geboorte van een armeluiskind uit 
een onbewoonbaar-verklaarde woning in een 
herenhuis worden aangegeven!) De 
buitendijkse steenplaats Kouwenhoek was 
lang van de familie Van Cappellen. Het nieuwe 
bord zegt correct dat de plaats in 1916 werd 
gesloopt en dat er tot enkele jaren daarvoor 
nog stenen werden gebakken. Op de plek van 
deze steenplaats kwam dus ten slotte de 
gemeentewerf. Voor arbeiders van Van 
Cappellen kwamen ambtenaren van Capelle. 

Oude kaarten zijn een mooie bron voor de 
plekken en voor het aantal steenplaatsen. 
Neem bijgaand kaartfragment uit 1660. Dat, 
zoals op het bord staat, de steenplaats zeker 
al in de 18de eeuw actief was, klopt dus 
zeker! ‘SteenPlaetsen’ staat er in 1660 al in 
meervoud op de kaart op de plek van die 
huidige gemeentewerf. Klopte dat meervoud 
van plaatsen of bedoelde men nog alleen 
maar meer ovens? Een kaart uit 1811 geeft 
daar namelijk één steenplaats met vier ovens. 
Op het kadastraal minuutplan van sectie B2 
van 1832 is die steenplaats gesplitst in twee 
steenplaatsen met twee ovens. Die kaart is 
samen met de kaart van 2012 zichtbaar op 
het bord dankzij de afdeling geo-informatie 
van de gemeente, mooi en ga kijken! De 
gekleurde rivierkaart van 1863 geeft op die 
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plek twee steenplaatsen met ook twee 
namen: Zuiderhoek en Koudenoord. De latere 
naam Kouwenhoek lijkt daar wel een 
populaire fusienaam van.... Die kaart is dus te 
mooi om hem hierbij nièt af te beelden. 

Dat een weg, sportpark en benzinestation 
later de naam Couwenhoek met een C kregen 
was slechts sjiek-historiserend, maar zo wel 
passend in Capelle, dat in óúdere spellingen 
ook een moderne K had.... Het nieuwe 

gemeentelijke bord geeft historisch juister 
Kouwenhoek wèl met een K.  

Op de website www.encyclopedie-
grofkeramiek.nl kan de informatie over de 
Capelse steenplaatsen nog fors worden 
aangevuld. De site bevat daartoe een 
algemene oproep. Voor Kouwenhoek is deze 
bijdrage er al heen.  

Adri den Boer

 
Steenplaats Klein Hitland vaak in de kunst 

Van 8 september (Open Monumentendag) tot 
en met eind februari is er in de Oudheidkamer 
van de Historische Vereniging Nieuwerkerk 
aan den IJssel (HVN) een expositie van ruim 
twintig werken van de steenplaats Klein 
Hitland daar.  De werken van wel een dozijn 
kunstenaars zijn deels in origineel, deels in 
kopie te zien en dateren van 1943-1986, 
terwijl Klein Hitland in 1964 met de 
ijsselsteenproductie stopte. (Uit diverse 
kunstwerken blijkt dat de stenenvoorraad niet 
voor 1967 weg was.) De HVN is ervan 
overtuigd dat Klein Hitland met vier op de 
rijksmonumentenlijst staande open veldovens 
en in de nabijheid van een stad als Rotterdam 
met een kunstacademie de meest 
geschilderde en getekende steenplaats van 
Nederland is. Directe aanleiding voor de 
expositie is de verwerving van twee 
tekeningen in pastelkrijt uit 1966 van Klein 

Hitland van de bekende Rotterdamse 
kunstenaar Jan Wagner. Zie www.hvnweb.nl. 
Jan Wagner, Klein Hitland met links van de 
veldoven nog de directeursvilla (1966). 

Adri den Boer 
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Lüneburg en de baksteenarchitectuur

De jaarlijkse Arbeitstagung: 

de bijzondere terracotta onderdelen van 
gevels zijn een nader onderzoek waard. 
Reeds in de jaren ‘90 van de vorige eeuw 
werden oude pottenbakkerswerkplaatsen in 
de stadskern ontdekt. Verdere 
mineralogische analysen ondersteunen het 
project. 

Aansluitend werd per bus het Kloster Lüne 
bezocht en Kloster Erbsdorf. De fraaie 
Backsteingotik van deze kloosters maakten 
op de deelnemers grote indruk. 
 

Ziegeleigeschichte/Ziegeleimuseen van het 
Bundesverband der Deutschen 
Ziegelindustrie werd dit jaar gehouden in de 
universiteit Leuphana te Lüneburg. Hier 
loopt een project onder de naam: ‘Die 
wirtschaftlich-kulturelle Bedeutung des 
Rohstoffs Ton für die Backsteinstadt 
Lüneburg’ onder de leiding van Dr. Martin 
Pries en Frau Antje Seidel. Beiden hadden 
een groot aandeel in de organisatie van 
deze Tagung. 
Het project dat financieel ondersteund wordt 
door de Volkswagen-Stiftung onderzoekt de 
herkomst van de grondstoffen c.q. baksteen 
waarmee vele huizen in deze stad gebouwd 
zijn. Vooral de stijl waarin gebouwd werd en 

Rond 60 vakmensen namen deel aan deze 
Arbeitstagung die begon met een 
vakexcursie. Als eerste werd de stad zelf 
verkend door een korte rondleiding langs de 
fraaie panden die het stadscentrum rijk is. 
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Op maandag 25 juni werd de 19de 
Arbeitstagung geopend door Martin Roth, 
voorzitter van het Bundesverband der 
Deutschen Ziegelindustrie. Hij hield voor het 
gezelschap een positieve rede waarbij de 
baksteenproductie in tegenstelling tot de 
andere landen in Duitsland de laatste twee 
jaren weer steeg. Hij verwacht zelfs een 
verdere stijging in de komende tijd. 

Als een van de eerste sprekers 
kreeg ons bestuurslid Rob 
Vermeulen het woord. Hij hield 
een lezing onder de titel: 
‘Backsteinbauten der Renais-
ance in den Niederlanden’. Een 
bijzonder fraaie lezing die hij 
voorzag van prachtige 
voorbeelden uit de nederlandse 
architectuur van die tijd.  

Hij werd opgevolgd door Dr. Gerhard Zsutty, 
die de neogotiek uit Wenen belichtte. 
Zoals hierboven reeds werd aangegeven 
werden vervolgens vele referaten gehouden 
omtrent de architectuur in Lüneburg door 
o.a. Antje Seidel (zie foto hierboven). Het 
symposium duurde tot en met dinsdag 26 
juni. Tussentijds werden uiteraard vele 
informele contacten gelegd en was er ruimte 

voor sfeervolle samenkomsten in 
de fraaie gelegenheden van de 
Altstadt van Lüneburg. 
De Arbeitstagung voorziet nog 
steeds in een behoefte. Mede 
door de verscheidenheid aan 
locaties blijft dit symposium een 
interessante bijeenkomst. Het 
ligt in de bedoeling om de 20ste 
Arbeitstagung te houden in het 
dan nieuw gebouwde 
Ziegelmuseum te Chaam 
(Zwitserland), omstreeks de 
zelfde tijd. Mocht u interesse 
hebben gekregen, dan kunt u 
zich voor meer informatie 

uiteraard wenden tot het secretariaat van de 
SHG. 

 
 

 
SHG najaarsbijeenkomst 2012 

 
De najaarsbijeenkomst zal dit jaar 
plaatsvinden op vrijdag 12 oktober 2012. 
We zullen dan o.a. een bezoek brengen een 
de voormalige steenfabriek de Plasserwaard 
in Wageningen die thans verbouwd wordt tot 
luxe appartementen. 
 
 

 
COLOFON 

Nieuwsbrief Stichting Historie Grofkeramiek. 
Verschijnt twee maal per jaar. 

Eindredaktie: R.P. Stoffels, Trasmolen 19, 
8754 GL  Makkum, tel: 0515-232281. (secretariaat)  

website: www.grofkeramiek.nl 
E-mail: info@grofkeramiek.nl 

Abonnement te verkrijgen door aanmelding als vrien- 
denlid middels overmaking van min. € 25,- voor par-
ticulieren en € 75,- voor bedrijven en instellingen, op 
ABN/AMRO bankrekening nr.: 43.76.44.480 t.n.v. 
Stichting Historie Grofkeramiek te Makkum o.v.v. 

'nieuwe donateur'. 
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Ontwikkelingen in Losser 
 
Het college van B&W 
heeft een verzoek 
ontvangen van de 
stichting Steenfabriek 
De Werklust om 
medewerking te 
verlenen aan het 
totstandkomen van 
een 
bezoekerscentrum 
waarbij een infopunt 
zou moeten worden 
gerealiseerd voor het 
Nationaal Landschap 
Noordoost-Twente. De gemeenten 
Noordoost-Twente, Oldenzaal, Denekamp 
Tubbergen en Losser, alsmede de provincie 
Overijssel en het waterschap werken aan de 

ontwikkeling van het 
gebied als Nationaal 
Landschap Noordoost-
Twente. Daarvoor zijn 
deze infopunten van 
belang om gasten en 
bezoekers te 
informeren. 
De bestaande ingang 
zal worden verbouwd en 
uitgebreid met een 
nieuwe entree met het 
bedoelde informatie-
punt. Bij de verbouw zal 

rekening worden gehouden met de reeds 
aanwezig bouwvormen. De kosten van deze 
verbouwing zullen ca. 200.000 Euro gaan 
bedragen.

 

 
Kabelafdekstenen 

 
In deel 1 van de Baksteengids van 1965 
staan “De georganiseerde baksteen-
fabrieken in Nederland en hun produkten”. 
Een van de vele genoemde steenfabrieken 
die naast het produceren van de 
strengperssteen en de draineerbuis ook de 
productie had van kabelafdekstenen is de 
Steen- en Draineerbuizenfabriek “Ceres” te 
Rottum. Vandaag aan de dag is dat een vrij 
onbekend product in de grofkeramische 
wereld. Als je op Google kijkt, kom je het 
woord kabelafdeksteen niet tegen. Bij 
grondwerkzaamheden wil het nog wel eens 
gebeuren dat ze weer tevoorschijn komen; 
het zal waarschijnlijk niet lang meer duren 
dat het als een archeologisch vondst wordt 
beschouwd .  
De kabelafdeksteen is 
een streng-persproduct 
dat werd vervaardigd van 
roodbakkende Groninger 
klei, volgens gewijzigde 
Duitse DIN-norm 279. De 
lengte bedroeg 33 ½ cm 
en met een inwendige 
maat van 5 cm tot 9 cm. 
De genoemde lengte 
kwam ook voor bij de 
draineerbuis, voor de 
normalisatie. 
De kabelafdeksteen werd toegepast voor de 
bescherming aan de bovenzijde van de 
kabels van elektriciteitsbedrijven en 
telefoondistricten, in het bijzonder voor de 
nieuwe uitbreidings-plannen in de jaren 

zestig en zeventig van de vorige eeuw, en 
daar waar door werkzaamheden 
beschadigingen kunnen ontstaan, 
bijvoorbeeld waar de voorgeschreven 
dekking niet gehaald werd.  
In het boekje Materialenoverzicht no. 77 van 
Wigboldus Bouwmaterialen- en Houthandel  
te Groningen worden een aantal voordelen 
opgesomd. Onder ander de ”hoge 
stootvastheid doordat de nieuwe steen een 
sterke rug heeft”. Dit geeft een innovatie van 
het product aan. Waarschijnlijk waren het 
eerst in de lengte gehalveerde 
draineerbuizen die gebruikt werden voor het 
afdekken van kabels op kwetsbare plaatsen. 
Een ander voordeel dat genoemd werd is 

“warmteafgifte doordat 
de steen het bovendeel 
van de kabel omsluit, 
terwijl de onderste helft 
vrij blijft”. Deze zinsnede 
is nogal arbitrair. Ook 
wordt nog aangegeven 
dat de afdeksteen geen 
drainerende werking 
heeft en vorstvrij is. Met 
de komst van kunststof 
afdekband is de 
kabelafdeksteen uit de 
productie verdwenen. 

De steen- en draineerbuizenfabriek “Ceres ” 
is in 1968 gesloten en in 1974 afgebroken. 
 

Jan Battjes, bouwhistoricus. 
Hoogezand, 26 juni 2012/jb 
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Ontwikkelingen rond de Panoven te Zevenaar. 
 

Terwijl er op grofkeramisch gebied in 
Nederland allerlei zaken in gang zijn gezet 
zoals de restauratie c.q. verbouwing van 
verschillende steenfabrieken langs de grote 
rivieren, zit men in Zevenaar ook niet stil. 
Circa anderhalf jaar geleden ontving men 
hier de innovatieprijs van Nederland vanuit 
Ministerie van Economische zaken. 
Daarnaast hebben we eerst een nationale 
beeldverhaal ontwikkeld dat nu ‘Dijk van 
een delta’ heet en tevens is dit ingebed 
geraakt in het nationaal beleid.  

Al jaren zit Erna Kruitwagen aan de 
Nationale innovatie tafel (vroeger van 
Ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit  (LNV) nu ministerie van 
Economie, Landbouw en Innovatie  (ELI)) en 
is de Panoven één van de 5 nationale pilots 
die dit jaar tot uitvoer gaan komen. Zo gaat 
men innovatieve duurzame en 
energiezuinige natuurlodges (naar eigen 

ontwerp) neerzetten ter vervanging van de 
voormalige stacaravans die duurzaam, 
onderhoudsvrij en energiezuinig zijn.  

Daarnaast is men langdurige allianties 
aangegaan met strategische partners; alles 
gericht op het behoud van het erfgoed. Het 
credo: behoud door ontwikkeling! 
Kortom er gebeurd erg veel waarbij het 
grootste deel nog steeds alles op eigen 
kracht los van derden of subsidies wordt 
gedaan met vooral veel Passie. Bijgaande 
foto’s getuigen hiervan. 
Het Buitengoed de Panoven, zoals de locatie 
thans wordt genoemd heeft ook een nieuwe 
website gelanceerd: www.panoven.com  

Onlangs is er ook een steen geplaatst in het 
kader van de Liberation Route. Jan 
Kruitwagen 
(vader van Wim 
Kruitwagen) bood 
20 families een 
onderduikadres 
die deels op de 
vlucht waren en 
weigerde voor de 
duitsers stenen te 
bakken dan wel een kolencontract met hen 
te sluiten. ‘Steen 44’ is op 4 mei 2012 recht  
tegenover de herberg geplaatst.  
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Een Ode aan vroeger: ‘Bidden en Bakken’ 
 

 

Stilstaan bij de mensen van de steenfabriek die de basis hebben gelegd voor de katholieke 
gemeenschap in Heteren. Dat is het uitgangspunt van het project van de RK Kerk in Heteren, 

dat op een zaterdag in april tot een afronding kwam. 
Het project omvatte een aantal onderdelen. Leerlingen van basisschool de Haafakkers gingen 
op 18 april op excursie naar de Wienerberger Steenfabriek. Hun verslag maakte deel uit van de 
tentoonstelling op 28 april in de kerk over de historie van de steenfabriek. Belangstellenden 
konden in groepen de steenfabriek Zilverschoon in Randwijk bezoeken. Daar worden nog op 
ambachtelijke wijze stenen gemaakt. 
Verder was er in de pastorie een diavoorstelling over het vroegere werken op de steenfabriek 
en werd er een DVD vertoond over de baksteenfabricage. Er werd een lunch verzorgd. Er is een 
brochure samengesteld door de voorbereidingsgroep met historische verhalen en interviews 
met betrokkenen. Aan het eind van de dag was er een afsluitende viering in de kerk.  

 
Anneke Koch 
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Steenbakkerij van Mesen (België) 
 
Bij het zoeken op internet komt stuit men soms 
op onverwachte maar interessante zaken. 
Bijgaan een voorbeeld hiervan op de site van 
‘inventaris.onroerenderfgoed.be’ 

"Inventaris Onroerend Erfgoed  https://inventaris.-
onroerenderfgoed.be/dibe/relict/32746  - Foto Vandevorst, Kris, 
01-01-2005, (c)Vlaamse Gemeenschap". 
 
Beschrijving Locatie 
Betonnen constructie, geïntegreerd in de 
gebouwen van de voormalige steenbakkerij, 
Gapaardstraat 4, op ca. 500m ten NO van 
Mesen en op ca. 2500m ten ZO van Wijtschate. 
Beschrijving Relict 
Bijna volledig ondergrondse constructie, 
bestaande uit een hoger gelegen 
toegangsgedeelte en lager gelegen rechthoekige 
ruimte. Voor het hoger gelegen deel werd 
gebruik gemaakt van golfplaten (met fijne, diepe 
golving) nabij de toegang. Dit gedeelte wordt met 
de rechthoekige ruimte verbonden via een deur- 
en een vensteropening (waarvan de onderste 
wand schuin naar beneden afloopt). Het plafond 
van dit gedeelte is verstevigd met ijzeren balken. 
De muren binnenin zijn gegoten tegen een 
houten bekisting en bevatten diverse 
uitsparingen, waarin her en der nog 
houtrestanten aanwezig zijn. Achteraan tegen 
het plafond is een opening (verluchting). 
Historische Achtergrond 

Het gaat om een Duitse constructie, 
geïntegreerd in de gebouwen van de voormalige 
steenbakkerij. Deze steen- en buizenfabriek 
werd in 1920 opgestart door Joseph Dumoulin 
ten behoeve van de wederopbouw. Van het 
oorspronkelijke bedrijf dateren nog de ringoven, 
de gemetselde schoorsteen, het 
voorbewerkingsgebouw met machines en 
smidse, de gelijkvloerse droogloodsen, de 
kleiputten en het décauville-spoor met 
kipwagentjes. Deze laatste, en ook andere 
zaken, zijn gerecupereerd van achtergelaten 
frontmateriaal. Kort na de Tweede Wereldoorlog 
is het bedrijf uitgebreid met een kleitoren, 
droogloodsen in verschillende lagen en een 
monocylinder dieselmotor voor de aandrijving, 
waardoor er 2 tot 3.000 stenen per dag 
vervaardigd worden. Een constante bij de 
ontwikkeling van het bedrijf is de afwezigheid 
van planning en systematiek en de compacte en 
inventieve uitbouw. Na de sluiting van de steen- 
en buizenfabriek in 1975 zijn de kleiputten 
volgestort met huisvuil en zijn ook de gebouwen 
in verval geraakt. Toch hebben deze een 
bijzondere industrieel-archeologische waarde en 

doordat ook al het bedrijfsmateriaal nog ter 
plaatse is, zijn het complex en de omgeving in 
mei 2000 beschermd als monument. 
Beschrijving 
Nr. 2. Steen- en buizenbakkerij, naar verluidt 
opgericht in 1926 en in werking tot 1978. Vrij 
goed bewaard geheel met "Hofman-oven", 
schoorsteen, voorbewerkings en 
machinegebouw, smidse en gelijkvloers e 
droogloodsen uit de jaren 1920; van na W.O. II 
dateren o.m. de meerlagige droogloodsen en het 
bureelgebouwtje. De nabijgelegen kleiputten zijn 
overwoekerd door begroeiing. 
 
Bron: Delepiere A.-M. & Huys M. 1991: Inventaris van het 
cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-
Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kantons Mesen - 
Wervik - Zonnebeke, Bouwen door de eeuwen heen in 
Vlaanderen 11N3, Brussel - Turnhout. 
Auteurs: Delepiere, Anne Marie; Huys, Martine & Lion, Mimi 
 
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/32746

Overige foto’s: Google streetview 
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Het Nederlands Kremlin 
 

Aan de weg van Wieringerwerf naar 
Heerhugowaard rijd men langs het dorp Winkel. 
Aan de rechterkant van de weg is dan het 
Nederlands Kremlin te zien van Ger Leegwater. 

Ger brengt zijn fantasie tot leven. Van allerlei 
materialen maakt hij bijzondere bouwwerken en 
beelden zonder tekening of berekening. Ger 
loopt zijn handen achterna en die beginnen 

gewoon. Zijn inspiratie is o.a. de Italiaanse 
Barok, verhalen uit de bijbel en de mythologie. 
Zijn studietijd is gestopt na 2 jaar 

ambachtsschool. Op zijn vijftiende is hij 
begonnen als smid. 
In zijn werk heeft hij veel ervaring opgedaan en 
deze heeft hij gebruikt om te gaan creëren en zo 
is er een grote kunsttuin ontstaan. Heel veel is 
er gemaakt, zoals de Michaël kapel, een 
muziekmuur, een loggia en enkele vrijstaande 
torens. Het grootste bouwwerk staat achter op 
het terrein, waarvan het hoogste punt 10 meter 
is. Bij Ger moet alles groot zijn. In en om de 
bouwwerken zijn veel beelden te zien. Van 
platen metaal maakt Ger door middel van 
walsen, lassen, knippen en kloppen heel 
bijzondere beelden. Zo voert Sint Joris boven het 
amfitheater zijn gevecht met de draak. 
In de kapel hangt de aartsengel Michaël boven 

het altaar. Heel bijzonder is het beeld van de 
Orpheus, een imposant beeld vol dramatiek. De 
aartsengel Rafaël en de grote vis uit het verhaal 
van Jona zijn de beelden die Ger afgelopen 
winter heeft gemaakt. 
Ger vertelt graag over zijn passie en raakt niet 
uitgepraat over zijn eigen bedachte 
hijsmethodes, het verzamelen van materiaal en 
de verschillende bouwstijlen. 
Een nieuw project is alweer gestart en alle 
ervaringen die Ger in de afgelopen jaren heeft 
opgedaan worden in dit bouwwerk toegepast. 
Heel trots is hij op zijn pendentief, een overgang 
van vierkant naar rond. 
Kortom een bezoek waard: Limmerschouw 51 in 
Winkel 

Mientje Post
 

14



Tekst op Oud Holle dakpan - Dakpannen Museum te Alem 
 

Fabriek G  Weener 

4  Vurmers   H  Goede 

    C  Bos 

    A van Doren 

    C  Koning 

2   Anrijers   C  Vlug 

    P  Dolman 

De  Panmaalder  F  Bos 

De  Ticcelmaalder  J  Koning 

De  Afsnijer   G v de Louw 

De Macinist   H  M  Delf (t) 

4  daghuurders  C  Dieper (s) 

    M v Houten 

    G  Heu (s) 

    M  K …… 

De Snijer 

M  Koning 

Afzetter  

   A  v ? ? ? ? 

 

Vraag aan onze lezers: Ik ga er van uit dat de dakpan met de hand is gemaakt. De klei machinaal 
gemengd! 

• 4 vurmers : zal mee bedoelt worden de pannenvormers 

• 2 Anrijers : degene die de klei brengen voor de pannenvormers 

• De Panmaalder : wie zou hiermee bedoeld worden en wat doet die man ? 

• De Ticcelmaalder ( Tichelmaalder) : wat doet deze persoon ? en wat is het onderscheid met de 
Panmaalder ? 

• De Afsnijer : draagt deze de gevormde pan naar de drooghut of snijdt hij de overtollige klei langs 
de randen weg ? 

• De maccinist ( Machinist) : wellicht de persoon die de kleimolen bedient alwaar de klei gemengd 
wordt met water en zand en deze zal dan aangedreven worden door stoomkracht vermoed ik. 

• 4 daghuurders : zijn dit wellicht de lieden die de pannen in de ovens kruien ? 

• De Snijer :  wat doet deze persoon , als er al een Afsnijer is ? 

• Afzetter :  wat doet deze persoon. 

Ik hoop dat met alle kennis die er bij de leden van SHG is de functies van deze werklieden ingevuld 
kunnen worden. 

Hartelijk dank voor jullie tijd en kennis. 

Huub Mombers – Dakpannen Museum te Alem 
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