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SHG najaarsbijeenkomst 2015 in Haarlem 

De gebruikelijke najaarsbijeenkomst werd dit jaar in de Kathedrale Basiliek 
St. Bavo te Haarlem gehouden. De gastheer, Stephan van Rijt (foto links 
boven) ontving 23 deelnemers in de fraaie plebanie van de kerk met koffie. 
Stephan is de koster van de kerk die zijn grote passie is. Dat laatste bleek 

uit zijn boeiende lezing over het ontstaan van het bouwwerk. Aansluitend kon ons bestuurslid Rob 
Vermeulen, die betrokken is bij de restauratie van de kerk, de stand van zaken meedelen omtrent 
de vorderingen hiervan.  

 
Na de lunch werden de deelnemers tot actie gemaand en werden er drie groepen gevormd. Onder 
leiding van Rob  Vermeulen, Stephan van Rijt en Hans Reuiling van bouwaannemer Schakel en 
Schrale werden de steigers van zowel de buitenkant als de binnenkant van het schip beklommen 
om de resultaten van deze restauratie in ogenschouw te nemen. Eveneens werd een bezoek 
gebracht aan de nieuwe locatie van het kathedraalmuseum onder het hoogaltaar en kon men de 
koepel inklimmen. Al deze inspanningen werden beloond met prachtig zicht op bouwelementen die 
normaal slechts van de begane grond en dus van verre kunnen worden bekeken. Het is 
verbazingwekkend te zien hoeveel keramiek in deze kerk is toegepast met vooral de grote 
diversiteit van de vormstukken in ornamentvorm en tegeltableaus. Er werd veel kennis over en 
weer uitgewisseld zodat zowel voor de deelnemers als rondleiders een interessante dag tot stand is 
gekomen zoals op bijgaande foto’s duidelijk wordt. 
 



 
Het is met name enorme 
gastvrijheid en de kennis van 
de rondleiders die deze dag 
een grote indruk hebben 
gemaakt op de deelnemers. Er 
gingen zelfs stemmen op om 
dit vaker te doen bij 

soortgelijke met veel keramiek voorziene 
bouwwerken in Nederland. Het bestuur zal deze 
suggestie dan ook zeker meenemen in de 
toekomstige plannen voor deze bijeenkomsten. 



Beeldtaal uit een andere tijd 

 
Bij graafwerkzaamheden voor een nieuwe 
vaarweg ten westen van Dokkum werd veel 
baksteenpuin aangetroffen. In mei 2015 
werd archeologisch onderzoek gedaan na 
melding van de aangetroffen restanten 
pannen, kloostermoppen en profielstenen. 
Uiteindelijk zijn een aantal pannen en 
stenen in het archeologisch depot in Nuis 
opgeslagen. 
 
In de middeleeuwen hadden een aantal 
kloosters een tichelwerk waar de conversen 
stenen en pannen bakten. Het 
cisterciënzerklooster Klaarkamp bij 
Rinsumageest heeft hoogstwaarschijnlijk 
een steenoven gehad. Het aangetroffen 
puin bestaat uit misbaksels, kapotte 
stenen, stukken profielsteen, stukken 
dakpannen, waaronder een Quackpan en 
holle en bolle dakpannen.  
In een aantal baksteenrestanten zitten 
stempelingen met verschillende 
afbeeldingen. Voorzover bekend zijn de 
afbeeldingen op baksteen nog niet eerder 
aangetroffen. Naast de drie afgebeelde 
restanten zijn lijntekeningen gemaakt die 
de afbeeldingen verduidelijken. 

Afbeelding 1 

 
De steen met afbeelding 1 en tekening 1 
heeft de vorm van een sluitsteen. De 

ongeglazuurde 
roodbakkende steen is 
29 cm lang, 18 cm breed 
en 5,5 à 6 cm dik, en 
heeft drie cirkelvormige 
ingedrukte laagreliëfs 
met lijndecors met een 
motief van een zesster. 
De onderzijde van de 
steen heeft een maat van 
6,5 cm, de breedste 
maat aan de bovenzijde 

is 18 cm. De bovenzijde is afgerond met 
een afgeplatte bovenzijde van ongeveer 6 
cm. De linkerkant is waarschijnlijk een 
eigenkant, de rechterzijde is licht 
afgebrokkeld; waarschijnlijk is een halve 
centimeter verdwenen. De bovenzijde links 
heeft een afgebrokkelde rand, de 
rechterzijde heeft een afgeronde kant.  
De drie cirkels met motief zijn door 
stempeling als verzonken reliëf 
aangebracht en hebben verschillende 
afmetingen. Vroege reliëftegels c.q. -stenen 
werden versierd met afdrukken van kleine 
houten stempels die in de klei werden 
gedrukt voordat de tegel werd gebakken.i  
 
 De onderste cirkel is 3 cm uit de 

onderkant en heeft een diameter van 6 
cm. Binnen de rand is een zesster 
aangebracht.  

 De middelste cirkel heeft een diameter 
van 10,5 cm met een dubbele rand. Het 
zelfde zesster motief is in het hart 
aangebracht met een diameter van 4,2 
cm, hieromheen is een wervelende rad, 
een waaiervorm, aangebracht, 
overeenkomstig het scherpsel op een 
molensteen.  

 De bovenste cirkel heeft een diameter 
van 5,3 cm, vaag is nog een aanzet van 
het zesster motief aanwezig.  

 De middelpunten van de cirkels zijn 
symmetrisch op de aslijn van de steen 
aangebracht. 

 
De steen heeft aan de zijde van de 
stempelingen slijtsporen, wat duidt op een 
vloersteen of een dikke vloertegel. Ze geven 
aan dat het geen probeersel of misbaksel is 
geweest. 
Vloertegels met een dikte van 5 tot 9 cm 
zijn gevonden in kerken in het Friese. Ook 
taps toelopende vloertegels zijn bij twee 
verdwenen kloosters aangetroffen.ii   
De steen heeft ten opzichte van de aslijn 
een hoek van 18 graden. De beide hoeken 
van het steensegment geven een tiende 
deel van een cirkel aan. Het cirkelvormige 
motief heeft een diameter van ± 80 cm. 
Ook de punten van een pentagram (zie 
tekening 4) hebben een hoek van 2 maal 
18 graden. 
Het is bekend dat de Cisterciënzer kozen 
voor vloeren gemaakt van geometrische 
mozaïektegels of reliëftegels met 
eenvoudige ingedrukte lijnpatronen.iii In 
Noord-Nederland zijn in een aantal 



kerkvloeren cirkelvormige patronen 
aangetroffen.iv 
Over stempelingen is niet veel geschreven. 
Een catalogus van Museum Boymans-van 
Beuningenv  geeft een verklaring van 
versieringen op aardewerk: 
 

De zesster is een oud Germaans 
zonnesymbool, dat ter bescherming, dus 
tot afweer van het kwaad diende. Binnen 
de middeleeuwse levensbeschouwing 
waren de zon, maan en sterren een zeer 
belangrijke indicatie voor wat gaande 
was op aarde. Het lijkt erop dat zo’n 
zonnesymbool soms bewust werd 
gebruikt op voorwerpen die met vuur te 
maken. Dit teken, het symbool dat werd 
geassocieerd met hitte, zou in sommige 
gevallen heel goed gebruikt kunnen zijn 
om te beschermen tegen vuur of brand, 
binnen de middeleeuwse 
levensopvatting. 

 
Ook het wervelend rad, 
een zonnesymbool, is 
een Germaans 
symbool dat voor 
steeds wederkerend 
leven staat. De 
mogelijkheid bestaat 
dat de vloertegel een 
onderdeel is geweest 
van een geometrisch 
motief in de bevloering 
nabij de refter, de 
eetzaal of keuken van 
een klooster. (Zie 
tekening 2. ) 

afbeelding 2 

Afbeelding 2 en tekening 3 geven een stuk 
rood gebakken steen weer met twee rechte 
kanten die samen een hoek van ±40 
graden vormen. Er zijn geen glazuurresten 
aanwezig.  

De bovenkant is rafelig; 
waarschijnlijk is het wel 
een rechte kant. De 
onderzijde is behoorlijk 
afgebrokkeld, waardoor 
de oorspronkelijke 
onderkant van de steen 
niet meer vast te stellen 
is. De maten van de 

steen zijn ±29 cm hoog en 30 cm breed, dik 
±9 cm. Op deze steen zijn tien 
gelijkvormige stempelingen aanwezig, 
onder en boven zijn elk drie stempelingen, 
de middelste rij vier. Ze zijn niet op één lijn 
geplaatst. De stempelingen hebben de 
vorm van een gotische blindnis, hoog 8 cm 
en breed 4 cm. In de nissen is waarschijnlijk 
een overblijfsel van een afbeelding 
aanwezig.  

Afbeelding 3 

 

Afbeelding 3 en 
tekening 4 geven 
ook een stuk rood 
gebakken steen 
weer met twee 
rafelige zijkanten 
die samen een 

hoek van ±40 graden vormen. Ook hier 
waren geen glazuurrestanten. De boven en 
de onderkant zijn afgebrokkeld. De hoogte 
van de steen is 22,5 cm, de breedte is 39 
cm, de dikte ±8 cm. Op de steen zijn twee 
pentagrammen, met een cirkeldiameter 
van 9 à 9,5 cm, volledig erin gestempeld, 
twee stuks gedeeltelijk en van één zijn de 
contouren van de cirkel te onderscheiden. 
Daarnaast zijn drie stempelingen met een 
diameter van 4,5 à 5 cm aanwezig. Deze 
stempelingen hebben geen afbeelding. Het 



pentagram is in hoog reliëf in het verzonken 
vlak aangebracht. 
Het pentagram of vijfpuntige ster is een 
oude geometrische figuur van harmonie, 
gezondheid en mystieke krachten. De punt 
staat dan omhoog. Een pentagram met 
twee punten omhoog wordt juist gezien als 
teken van het kwaad.  
De vijfpuntige ster kan met één 
lijnbeweging worden getrokken. 
In de middeleeuwen gold de vijfster als een 
bescherming tegen boze geesten en 
krachten. 
Mogelijk zijn de stenen met de afbeelding 2 
en 3 een onderdeel geweest van een 
invulling boven een ingang of portaal, maar 
het kan ook een probeersel zijn geweest. 
 
De gevonden steenrestanten uit de 
middeleeuwen geven een beeldtaal weer 
die niet meer de onze is. Hopelijk is er nog 
een mediëvist die iets meer kan zeggen 
over de betekenis van de afbeeldingen op 
de gebakken stenen. 
 
Met dank voor informatie en medewerking 
van de heren Kornelis Poortinga, Hendrik de 
Jong, en Ernst Taayke van het NAD. 
 

December 2015/Jan Battjes. 

 

SHG excursie 2016 
 

Op vrijdag 17 juni zal de SHG excursie 2016 

plaatsvinden in het oosten van Gelderland. 

U kunt deze datum dus alvast in uw agenda 

noteren. T.z.t. ontvangt u uiteraard een 

uitnodiging hiervoor. Om nu 

kostenoverschrijdingen te voorkomen willen 

wij u vanaf nu deze uitnodiging digitaal 

toesturen. Van vele donateurs hebben wij 

inmiddels een emailadres. Heeft u een 

emailadres dan het verzoek om dit even 

aan ons door te geven op 

info@grofkeramiek.nl 

Alle donateurs waarvan wij geen 

emailadres hebben krijgen de uitnodiging 

gewoon per post.  

 

Help ons dus kosten besparen en 

geef uw emailadres aan ons door!!! 
 

Kijk ook regelmatig op de website 

www.grofkeramiek.nl en/of  onze 

facebookpagina! 
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Ontdekking negentiende eeuwse pannenoven 
 

Onlangs werd in Lottum een unieke negentiende 
eeuwse pannenoven ontdekt. Deze vondst is zo 
speciaal, omdat er waarschijnlijk nergens in de 
verre omtrek zo’n soort oven bewaard gebleven 
is. Ook niet in de vanouds bekende 
pannenbakkersplaatsen Tegelen en Echt, terwijl 
in beide plaatsen op zo’n 20 tot 30 plaatsen 
dergelijke ovens gelegen moeten hebben.  
De ontdekking werd gedaan door historicus 
Marcel Dings uit Tegelen-Steijl. Hij werkt 
momenteel namens de Stichting WIEL aan een 
boek over het industriële erfgoed van de 
grofkeramiek in de provincie Limburg. Tijdens 

zijn speurtocht kwam hij door het gestructureerd uitpluizen van de bronnen tot de conclusie 
dat in de vroegere gemeente Grubbenvorst in de negentiende eeuw twee pannenbakkerijen 
gelegen moesten hebben. Nadat beide bedrijven gelokaliseerd waren en in het kerkdorp 
Lottum gelegen bleken te hebben, volgde een bezoek ter plekke.  
In Lottum aangekomen bleek dat de naam van een van de productieplaatsen nog in ere 
wordt gehouden, want hier is nu een tuincentrum gevestigd met de naam Tuincentrum "De 
Panneschop". Een gesprek met eigenaar John Seuren bevestigde het idee dat hier nog een 
schuur van het oude bedrijf stond. Maar bij het bekijken van de schuur bleek al snel dat deze 
niets met de pannenbakkerij te doen had. Het 
bleek om een gebouw uit de twintigste eeuw 
te handelen. Gelukkig kwam Seuren 
vervolgens met de opmerking dat vlakbij ook 
nog een rare oude kelder lag. Een afdaling in 
de “kelder” had als resultaat dat Dings 
meteen aangaf dat het hier duidelijk een oven 
van een negentiende eeuwse pannenbakkerij 
betrof. En dat waarschijnlijk verder in geheel 
Nederland geen enkel ander exemplaar 
bewaard gebleven is. Vervolgens werden 
enkele acties ondernomen. Als eerste 
vervolgstap deed Dings archiefonderzoek, om 
aan te tonen dat hier werkelijk een 
pannenbakkerij gelegen heeft. De kadastrale gegevens en diverse andere bronnen in het 
archief van de vroegere gemeente Grubbenvorst bevestigden het vermoeden. Het bedrijf werd 
in 1843 opgericht door de bewoner van het vlakbij gelegen kasteel Kaldenbroek. Ergens 
tussen 1910 en 1921 werd het bedrijf beëindigd en werden de gebouwen gesloopt. Gelukkig 
werd niet alles afgebroken, zodat we nu een indruk kunnen krijgen van zo’n oude oven. 
De tweede vervolgstap was het schoonmaken van het bouwwerk. In de oven lag een laag van 
dertig centimeter modder, die zich in de loop van honderd jaar leegstand in de “kelder” 
opgehoopt had. Met schop, emmer en kruiwagen werd de modderlaag verwijderd. Vervolgens 
werd met bezems en borsteltjes de vloer zo goed als mogelijk schoongemaakt. 
De derde vervolgstap is nu bezig: het optekenen en documenteren van het bouwwerk. De 
stookgaten zijn nog duidelijk te zien. De afmetingen zijn niet indrukwekkend in vergelijking 
met de moderne ovens die tussen de 100 en 200 meter lang zijn. Het exemplaar in Lottum is 
slechts 6 meter lang! Maar het is een uniek voorbeeld van de ambachtelijke manier van 
pannen maken in het tijdperk voor de industrialisatie.  
Momenteel loopt een procedure om het gebouw op de gemeentelijke monumentenlijst te 
krijgen.  Dit is nodig om het ook in de toekomst in stand te kunnen houden. Want dit is niet 
vanzelfsprekend, omdat het bouwwerk bedreigingen kent van binnenstromend regenwater bij 
hoosbuien en van een grote boom in de buurt die tegen de wand drukt. Hopelijk komt er tijdig 
voldoende bescherming om het bouwwerk ook voor ons nageslacht te behouden. 
 
http://www.tvl.nl/nl/video-embed?refpage=30961 , een link naar een regionale uitzending over dit onderwerp

     http://www.reindonk.nl/unieke-vondst-in-lottum/nieuws/item?789353 

met toestemming: Marcel Dings, Steijl -  “Foto’s  Peter Bors” 

http://www.tvl.nl/nl/video-embed?refpage=30961


Het Zinderend oppervlak 
 
Architect, bouwtechno-
loog en ontwerpdocent 
Koen Mulder is 
volslagen verliefd op 
metselwerkverbanden. 
Drie jaar lang schreef 
en tekende hij aan zijn 
boek ‘Het Zinderend 
Oppervlak’. Het gaat 
over oude en nieuwe 
stapelpatronen en over 
de manier waarop het 
verband voor architec-
ten als compositiege-
reedschap en maat-
systeem kan functio-
neren. Het gaat over 
sub- & metapatronen, over licht & schaduw, 
over reliëf, over steenvormen en over 
patroontransformaties. Het boek, geleverd 
met spreadsheets en computer-
programmaatjes geeft ontwerpers in een 
vroeg stadium grip op de relatie tussen 
verbandspatroon en gevelontwerp. 
Bovendien is het erg leuk om te lezen en te 
bekijken! 
Voor het onderzoek en het maken van het 
boek heeft hij een projectsubsidie van het 
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie 
ontvangen. Doelgroepen zijn: ontwerpers, 
bouwers en alle anderen die in ons 
taalgebied graag met baksteen werken.  
 
Koen Mulder schrijft in een toelichting: 
Wat aanvankelijk begon als een bijna 19de-
eeuwse liefde voor de mogelijkheden van 
het kleine steentje is gaandeweg 
uitgegroeid tot passie voor het verband en 
zijn vele gedaanten. Bij HParchitecten 
gebruikten wij het plastisch getal van Dom 
Hans van der Laan tijdens, maar ook nog 
eens aan het eind van het ontwerp. Het was 
een prachtig middel om een gebouwgevel 
na alle concurrerende ontwerpbewegingen 
tot slot weer zorgvuldig in de maat te 
brengen: de puntjes op de i. Met dat extra 
moment van aandacht voor proportie en 
maatsystematiek merkten wij dat het 
ontwerp ook na weken aan de muur niet 
ging irriteren en aantrekkelijk bleef. Het 
was geland; de computertekening met zijn 
millimeters en harde lijnen kon eindelijk 
wedijveren met de door het oog 
gecorrigeerde handschets.  
Maar parallel aan mijn voortschrijdende 
metselwerkkennis en handig gebruik van 
de computer ontdekte ik dat ook mooi 
metselwerkverband deze maatgevende en 
misschien zelfs wel proportionerende 

werking kan hebben. 
Bijzondere verbanden 
vertonen complexe 
ritmes van dunne en 
dikke lijnen, die je 
vooral van enige afstand 
of door je oogharen ziet. 
Hoeken en gaten zijn 
deel van de maat-
systematiek en worden 
met veranderingen in 
het patroon in de rand 
aangekondigd. Zo kan 
een bijzonder 
metselwerkverband de 
delen van het gebouw 
met het geheel 

verbinden en het tot leven wekken.  
 
Natuurlijk ben ik mij bewust van alle 
moderne mitsen en maren in de bouw. 
Maar het kán wel! Bij ons project in De Pijp 
in Amsterdam was het metselwerkverband 
tot in elke steen weer onderlegger voor het 
ontwerp. Het werd genomineerd voor de 
Gouden A.A.P. en Amsterdamse 
Nieuwbouwprijs. Het was fantastisch om zo 
gewaardeerd te worden omdat het 
oppervlaktedetail zorgvuldig aansloot bij 
het zinderend oppervlak van de 19de-
eeuwse stad. Hier was de gebouwgevel via 
het oppervlaktepatroon verbonden met de 
delen van muurpenanten en raamgaten. 
Die orde maakte mij als architect gelukkig. 
Voor mij was de tijd voorbij om de gevel 
enkel als plat projectievlak te zien. De 
moderne Nederlandse baksteenjurk kan 
weer een écht maatpak worden. En het 
gereedschap daarvoor wilde ik gaan 
maken. 
 
Gombrichs boek The Sense of Order was 
mijn belangrijkste inspiratie. Zoiets zou er 
voor metselwerk moeten bestaan. Ik 
tekende inmiddels meer dan honderd 
pagina's; het wordt een echt plaatjesboek 
voor ontwerpers. Spreadsheets, 
patroonprogrammaatjes en digitale 
patroonbestanden worden met het boek 
meegeleverd. Op blog 
www.zinderendoppervlak.nl kun je al een 
flink uittreksel bekijken. Voor een 
ontwerper of patroonliefhebber is er heel 
veel te ontdekken. Het boek duikt vol 
overgave de 'technische' diepte van oude 
verbanden in. Van daaruit ontwikkelt het 
een algemene systematiek voor 
patroonkunst met gestapelde of gelegde 
stenen. En dat vormt de basis voor 

http://www.hparchitecten.nl/


bijzondere patronen en verbanden met 
nieuwe steenformaten en nieuwe 
gevelbekledingstechnieken. 
 
Voor het startonderzoek interviewde ik veel 
architecten met een bijzonder metselwerk-
oeuvre. Ook sprak ik uitgebreid met 
fabrikanten, geveladviseurs, bouwhistorici, 
wiskundigen en psychologen. Het boek wat 
ik maak blijkt écht nog niet te bestaan. 
Moderne baksteenpublicaties gaan altijd 
over bouwtechniek, geschiedenis of over 
architectonische betekenis; de bijzondere 
wegen van de patroonkunst zelf - van voeg 
en reliëf - worden slechts oppervlakkig 
aangeroerd. En zoals F. Weijde, auteur van 
'Metselen' uit 1938 zegt: "Metselwerk, goed 
uitgevoerd, is mooi en deugdelijk en heden 

ten dage door nog geen ander materiaal 
geëvenaard. Als men het vak meester is, 
beoefent men het, ondanks vele 
schaduwzijden, met plezier en niets werkt 
vernederender op een mens, dan de kennis 
te missen, die redelijkerwijs van hem 
verwacht wordt."  Wat mij betreft zijn 
metselwerkverbanden en patronen te leuk 
en mooi om er vroeg in het ontwerp niet 
alles al van te weten! Dit boek zal helpen 
om straks ook met nieuwe bakstenen en 
patronen de rijkdom van het zinderend 
oppervlak van de oude stad te evenaren.  
 

Het Zinderend Oppervlak  

ISBN 978-90-824668-0-5, pprijs € 50,- 

Email  zinderendoppervlak@xs4all.nl

 
 

Naam en Merktekens in baksteen 
 
Recentelijke heeft ons bestuurslid Rob Vermeulen een nieuw boekje 
gemaakt waarin hij bakstenen met merktekens uit zijn verzameling 
bespreekt. Een bijzonder fraaie selectie van deze in vele variaties 
gemerkte stenen die ook nog eens allen in kleur worden 
weergegeven. Elk merk heeft zo zijn eigen verhaal van 
fabrieksstempel tot gelegenheidswerk. Rob gaat uitvoerig in op de 
achtergronden van deze stenen zodat ook een beeld wordt 
verkregen van de productie c.q. steenfabriek  Het boekje kost € 
10,50 (incl. verzendkosten gaan bedragen. Het boekje is met 
ondersteuning van de SHG in eigen beheer uitgegeven.  
Voor meer info en bestellingen kunt u mailen naar: 
mail@rajvermeulen.nl  
 

 
 

Rectificatie 
 
Ons vriendenlid Ben Hofs schreef ons: 

Volgens het onderschrift 
betreft de afbeelding op 
het voorblad van 
Nieuwsbrief  44 een 
stoommachine. Volgens 
mij gaat het hier echter 
om een dieselmotor 
geschikt voor zware 
stookolie. De uitlaat is 
links op de voorgrond te 
zien en gaat naar de 

uitlaatdemper onder de vloer. Voor de 
uitlaat zie je de leiding voor de zware 
stookolie omhoog komen en aan de 
uitlaatbuis is de omschakelklep 
gemonteerd. Voor het starten van de motor 
werd deze klep ingesteld op dieselolie en 
als de motor  draaide werd de zware 
stookolie in  de leiding,  die langs de hete 

uitlaatbuis loopt,  voorverwarmd en 
daardoor vloeibaarder. Vervolgens kon men 
dan  omschakelen naar de zware olie. Voor 
het stoppen van de motor moest men weer 
omschakelen naar dieselolie,  want als de 
machine was afgekoeld was de zware olie 
niet meer door de brandstofpomp en 
verstuiver te verwerken.  Deze 
brandstofpomp is te zien rechts naast de 
rollen voor de bediening van de kleppen 
met de hogedrukleiding naar de verstuiver, 
die net boven de bocht van de uitlaatbuis 
zit.  Verder is de persluchtleiding met 
startklep te zien die ook van beneden komt 
en net voor de tuimelaar van de uitlaatklep 
zit. Op het frame van de machine is een 
tekst te zien,  waar met enige fantasie de 
maan STORK te lezen is. 
De redactie bedankt Ben voor deze 
opheldering.
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Laatste kiplorrie van voormalige Velpse steenfabriek geborgen?! 
 
 

 

Foto: Velpsche Courant 

 
VELP – De organisatie van Museum Velp 
trok eerder dit jaar de Velpse broeklanden 
in naar aanleiding van een tip van een 
amateurarcheoloog, dat zich ergens nog 
een oude kiplorrie (kleiwagonnetje) van de 
voormalige steenfabriek zou bevinden. 
Wat bleek…, ergens verborgen tussen riet 
en lagen klei lag het restant van dit wellicht 
laatste Velpse/Rhedense wagonnetje! 
Waarschijnlijk is het in de jaren 50/60 van 
de vorige eeuw van de lorrie (onderstel) 
gevallen van het treintalud. Men heeft niet 
meer de moeite genomen om het bakje 
terug te plaatsen. 

Tussen de kleiput en de kabelbaan van de 
steenfabriek lag smalspoor met een 
spoorwijdte van 700 mm. Daar waren de 
bakken op onderstellen geplaatst die door 
een locomotief werden getrokken. Met 
overheidssteun kon de steenfabriek door de 
firma Pohlig uit Keulen een kabelbaan met 
een lengte van 2300 meter laten 
aanleggen. 
Met deze kabelbaan werden slechts zes 
jaar, van 1967 tot 1973, de kipbakken met 
klei over de IJssel gebracht. Het ging om het 
vervoer van 45.000 m3 klei per jaar. Bij 
250 werkdagen per jaar betekent dat 180 

m3 300 bakken per dag. Elke bak maakte 
dan circa tien maal per dag de reis per 
smalspoor en per kabelbaan. Een zwemmer 
van destijds wist zich nog te herinneren dat 
het treintje meerdere keren tijdens het 
zwemmen langzaam voorbij tufte. Dan wel 
vol beladen dan wel leeg om weer gevuld te 
raken! 
Na de Tweede Wereldoorlog werd de 
steenfabriek ingebracht in de N.V. 
Vlamovensteenfabriek Velp, die in 1965 
overgenomen werd door de familie 
Verpoorte en Swartouw, die in Culemborg 
een steenfabriek exploiteerden. In 1971 
werd ze echter met de steenfabriek te 
Culemborg overgenomen door Verenigde 
Bedrijven De Groot N.V. te Bloemendaal. 
In 1974 was er zelfs sprake van dat de 
steenfabriek gesaneerd zou worden, maar 
dat is niet doorgegaan, want in 1977 werd 
de vlamoven gesloopt en een moderne 
tunneloven gebouwd voor de fabricage van 
metselstenen. In 1987 doofde De Groot’s 
Baksteenindustrie Velp de vuren in de 
tunneloven aan de Lathumse Veerweg 11 
te Velp. 
In 1999 werd het vervallen 
tunnelovencomplex gekocht door 
Zwagerman International, die het complex 
wilde herinrichten. Transportbedrijf Rotra 
heeft eind vorig jaar bij de gemeente 
Rheden om medewerking verzocht om op 
het terrein van de voormalige steenfabriek 
De Groot een op- en overslagcentrum te 
bouwen. 
Natuurmonumenten is eigenaar van het 
perceel en dus de kipwagen. Na contact 
met een vertegenwoordiger van 
Natuurmonumenten, en intern overleg, is er 
afgesproken dat de kipbak geborgen mag 
worden. Dit zal gebeuren op 7 november 
tussen 12.00 uur en 14.00 uur. 
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Vanaf het Gemaal de Volharding zullen 
vrijwilligers de operatie uitvoeren. Tevens 
zijn op dat moment, ter hoogte van de 
boerderij de Steenwaard, ongeveer 30 
vrijwilligers bezig met het knotten van 
Wilgen tijdens de landelijke 
Natuurwerkdag. 
Agrarier de heer B. Lubbers zal de bak uit 
de bossen halen met een shovel. Rond 
14.00 uur zal, als alles mee zit, het 
kleibakje verhuizen naar Rheden. De dienst 
Groenbeheer van de Gemeente Rheden zal 
de bak naar Rheden transporteren. Hier zal 

het een voorlopige stalling krijgen bij het 
beheerkantoor van Natuurmonumenten. 
Wat er verder met de Kipbak gaat gebeuren 
is nog onduidelijk, vervolgplannen worden 
gemaakt op basis van de staat van het 
bakje. 
(door te slechte weersomstandigheden 
werd de berging uitgesteld red.) 

 

Velpse Courant 05 november 2015 

Door nieuws.nl rheden 

 

 
 
 

Mulder machinefabriek Tegelen Holland 1907-1982 
 

Jeu Quicken en Piet van Buggenum 
 

Onlangs verscheen bij de Heemkundige Kring 
Tegelen een boek over de machinefabriek van 
Mulder in Tegelen. De fabriek is opgericht in 1907 
en heeft 75 jaar bestaan.  In het boek wordt door 
middel van foto’s een beeld geschetst van een 
bedrijf dat grote invloed heeft gehad op de 
technische ontwikkeling van de grofkeramische 
bedrijven in Noord-Limburg. Niet alleen door de 
geleverde producten maar ook door de grote 
aantallen vakmensen die hier werden opgeleid. 
Het bedrijf heeft zich steeds moeten aanpassen 
aan de wisselende omstandigheden waarbij de 
ontwikkeling van het vakmanschap van grote 
invloed is geweest. Vooral het grote aantal 
producten dat het bedrijf in die 75 jaar heeft is 
verbazingwekkend.  
Naast de zakelijke kant wordt ook het sociale 
aspect uitvoerig belicht. De onderlinge 
verstandhouding tussen kantoor en fabrieks-
personeel was bijzonder te noemen. 
 
Het boek is te bestellen bij de Heemkundige Kring 
Tegelen www.hktegelen.nl,  
ISBN 978-94-6228-718-1 Een DVD met fotoverhaal 
wordt bij het boek geleverd. 
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