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SHG najaarsbijeenkomst 2012
Dit
jaar
stond
de
najaarsbijeenkomst in het teken van
restauratie en herbestemming van
voormalige steenovens in het
rivierengebied. Als eerste werd de
voormalige
steenfabriek
De
Plasserwaard van Henri de Jonge in
Wageningen bezocht. Henri kocht
samen met twee anderen deze
stilgelegde oven in de jaren tachtig
van de vorige eeuw. Nu na meer dan
25 jaar strijd om alle vergunningen bijeen te
krijgen, kan hij zijn droom realiseren door de
oven om te bouwen tot een achttal luxe
appartementen.

ovenkamers aan de zuidzijde
kunnen worden betrokken in het
woongedeelte van de verschillende
appartementen.
De deelnemers werden rondgeleid
door ……….. aannemer van De Bont
van Hulten en Henri de Jonge zelf.
Een bijzonder moment om dit
bezoek nu te brengen aan deze
oven omdat de structuur op dat
moment geheel zichtbaar was.
Verwacht wordt dat de appartement
komende zomer kunnen worden betrokken.
Een vergelijkbaar project vindt overigens ook
plaats onder de vlag van BOEi in de
voormalige steenfabriek van de Bunswaard
in Beuningen, waarover in eerdere edities
van deze Nieuwsbrief melding is gemaakt.
Na dit bezoek vertrok het gezelschap voor
de lunch even verderop naar Restaurant de
Blaauwe Kamer gelegen naast de voorheen
gelijknamige ringoven. Aansluitend werd

De start van de bouw vond reeds in 2010
plaats. Ondanks de malaise op de
huizenmarkt lukte het hem om al snel de
appartementen te verkopen, zodat thans 7
van de 8 verkocht zijn. Ieder appartement
krijgt een ingang via een kamer van de
vlamoven met daarachter in het voormalig
rookkanaal een trapopgang naar boven.

door Boaz van der Wal een presentatie
gegeven van zijn projectverslag omtrent de
herbestemming
van
de
voormalige
steenfabriek Ossenwaard bij Hagestein. Dit
project presenteerde hij eerder in Eindhoven
en behelst de verbouwing van de oven tot
watersportcentrum waarbij de ovenzolder
verbouwd wordt tot restaurant en de
ovenkamers
gaan
dienen
voor
accommodatie voor watersporters. De
ovenkamers worden bijvoorbeeld aan een
zijde voorzien van steigers om het
aanleggen
van
boten mogelijk te
maken. Boaz had
naast
zijn
presentatie
ook
het
nodige
materiaal
meegenomen om
het een en ander
visueel duidelijk te
maken.

De ovenzolder wordt dus verbouwd en krijgt
aan beide zijden een loggia zodat het beeld
van de vlamoven van buiten niet wezenlijk
wordt verstoord. Een andere ovenkamer kan
worden benut als garage terwijl de
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Vervolgens vertrok men naar Heteren om
eerst een bezoek te brengen aan de firma
Sijnja Konstruktie BV. Hier werd men
ontvangen met een demonstratie van een
bestratingsmachine die zelf patronen legt en
vervolgens met zuignappen een vierkante
meter straat in één keer neer kan leggen.
Door deze zuignappen (voor iedere steen
één) kan men ook moeilijk hoeken maken

hand zodat het ambacht hier volledig tot zijn
recht komt. De stenen worden gestookt in

periodieke ovens.
Blikvanger op het terrein is evenwel de grote
zigzagvlamoven die ooit genomineerd was
voor een grote geldprijs in het programma
Restauratie van de BankGiroLoterij. De oven
is eigendom van de familie Hardeveld en
voorheen bekend als ‘de oven van De
Ridder’ destijds in 1835 opgericht door
burgemeester Roes uit Heteren. Hier is
aannemer Nico de Bont de restaurateur die
de oven restaureert zodat deze als gebouw
behouden blijft. De oven zelf zal niet meer
worden gestookt maar mogelijk kunnen in
de ovenkamers nog losstaande kamerovens
worden gestookt.

zonder op de knieën te hoeven. Daarnaast
werden bedrijfsfilms getoond waarin
duidelijk werd dat men alle voorkomende
machines voor de grofkeramische industrie
kon maken en leveren.

Na

deze
gastvrije
ontvangst toog
men naar de
steenbakkerij
Randwijk. Hier
maakt de firma
Zilverschoon
elke bijzondere
steen
die
denkbaar is in
opdracht. Alles
gebeurd met de

De afsluiting met een drankje en hapje vond
plaats in de droogloods van de fabriek en
werd aangeboden door de eigenaar Frans
van Hardeveld, Derk Zilverschoon en de
SHG.
Een bijzondere bijeenkomst waarbij getoond
kon worden dat gedoofde ovens nieuwe
mogelijkheden
tot
herbestemming
opleveren.
Ruud Stoffels, Makkum
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Fotoreportage van de restauratie en verbouwing van de Plasserwaard
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Beelden voortgang van de restauratie steenfabriek Randwijk te Heteren
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Symposium Historisch Metselwerk
Op 10 oktober 2012 werd in de Philharmonie
van Haarlem een symposium gehouden over
historisch metselwerk. Rob Vermeulen heeft
als namens het bestuur een fraaie stand
ingericht voor de SHG op het jaarlijkse
instandhoudingssymposium
dat
de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
organiseerde. Het resultaat was 550
bezoekers en een aantal nieuwe donateurs.
Metselwerk werd op het symposium zowel
cultuurhistorisch als bouwtechnisch belicht.

De
sprekers
lieten
de
deelnemers
bijvoorbeeld stenen uit de negentiende en
twintigste eeuw herkennen. Of door analytisch
te kijken een betere diagnose stellen. Ook op
het beursgedeelte werd kennis, ervaring en
producten getoond zoals dus onder anderen
te zien was in onze stand. Daarnaast zijn twee
boeken verschenen over de biografie van de
baksteen en historische metselwerk. Bijgaand
een foto-impressie van de stand.

6

Tijdens het symposium over historisch metselwerk, dat op woensdag 10 oktober 2012 door de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed gehouden werd in de Haarlemse Philharmonie zijn
eveneens een tweetal kloeke boekwerken gepresenteerd. Het betreffen hier boeken over
respectievelijk de biografie van de baksteen en historisch metselwerk.
Het principe van metselwerk, stenen bijeengehouden met mortel, is even eenvoudig als
geniaal. Het materiaal is oerdegelijk en tegelijkertijd kwetsbaar. Het eerlijke karakter toont zijn
geschiedenis en authenticiteit immers feilloos. Aanpassingen en reparaties zijn altijd mogelijk,
maar laten zich moeilijk verbergen. Metselwerk is als een open boek en bouwhistorici maken
daar graag gebruik van. De keuze van het materiaal en de techniek van de uitvoering lijken
eenvoudig, maar vragen meer specialistische kennis en vakmanschap dan vaak wordt
gedacht.
Biografie van de baksteen is geschreven door Ronald Stenvert. Dr. ing. R. Stenvert is
onderzoeker en vennoot bij het Bureau voor Bouwhistorie en Architectuurgeschiedenis
In dit boek worden zaken als kleigebruik, bakproces, soorten en maten, constructies
productielocaties in het eerste deel behandeld.
Daarna
komen
de
veranderingen
en
verbeteringen aan de orde, met name de
industrialisatie na 1850 heeft grote invloed
gehad op de producties en architecten. In
verschillende bouwstijlen bepaalde baksteen
voor een groot deel het uiterlijk van
bouwcontructies. Daarnaast komen terracotta,
dakpannen en zelfs kalkzandsteen aan de orde.
Na de oorlog werd exxpressieve baksteen
populair.
ISBN10
ISBN13

Het tweede boek - Historisch metselwerk –
samengesteld onder eindredactie van Michiel
van Hunen geeft een beeld van verschillende
metseltechnieken.
Het
gaat
over
de
cultuurhistorische en de technische aspecten
van herstel en conservering van historisch
metselwerk. Materiaalkeuze en uitvoering zijn
van grote betekenis om instandhouding van de
gevel te waarborgen. Daartoe is specialistische
kennis en vakmanschap van groot belang.
ISBN10
ISBN13

9040007578
9789040007576
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904000756X
9789040007569

Chazelle en andere tuileries in Bourgogne
La Tuilerie ligt net
even buiten het
dorpje
Chazelle
vlakbij Cormatin;
dat is halverwege
Dijon en Lyon,
niet ver van de
tolweg A6 op iets
minder dan een
dag rijden vanuit
Nederland.
La
Tuilerie is thans
eigendom
van
Cees
van
Halderen en Sue
Nixon en ligt aan
een bosrand, omgeven door zacht glooiende
heuvels in het vredige Zuid-Bourgondische
landschap. Zij verhuren twee zogenaamde
gîtes als vakantieverblijven en hebben
daarnaast een eenvoudige kleine camping.
Het is ideaal gelegen voor een fiets- of
wandelvakantie (vlakbij de Voie Verte - een
lang, vlak en vrijliggend fietspad), voor het
bezoeken van de vele bezienswaardigheden
in de buurt zoals de abdijgebouwen in Cluny
of om een paar dagen in Taizé (ca. 3 km, 45
minuten te voet) door te brengen. Sinds
Cees en Sue hier wonen is hun interesse
voor oude steenfabrieken gewekt waardoor
Cees een tweetal blogs heeft geschreven
over dergelijke (restanten van) fabriekjes die
in de omgeving nog te vinden zijn:

de naam Tuilerie
een wat ruimere
betekenis. In onze
Tuilerie zijn niet
alléén dakpannen
gebakken. Naast
een paar pannen
hebben
we
vloertegels,
bakstenen (klinkers)
en
wigvormige
bakstenen (waarschijnlijk
voor
gebruik in togen)
gevonden met de
naam
van
de
fabrikant er in gegraveerd: “Marembaud
Noël,
Chazelles,
Cormatin,
S&L”.
De oprichter van dit fabriekje, Monsieur Noël
Marembaud, werd geboren in 1855, en
overleed in 1936. Van de vorige eigenares,
de kleindochter van deze Noël Marembaud,
hoorden we dat de fabriek tot 1924 in
productie is geweest, daarna is men een
klein boerenbedrijfje begonnen. Even
aangenomen dat de man rond zijn 30ste
begon met de fabriek, is het geheel een
kleine 40 jaar in bedrijf geweest.
Tuilerieën liggen doorgaans in het
stroomgebied van een rivier (vanwege de
aanwezige rivierklei - in ons geval de
Grosne), buiten een dorp (vanwege de
rookontwikkeling) en aan de rand van een
bos (vanwege de beschikbaarheid van hout).
In de omgeving hier, dus aan de Grosne, de
Guye en de Grison, maar ook aan de Saône,
zijn nog veel tuilerieën te vinden, de één
uiteraard in betere staat dan de andere. Een
overzicht van de tuilerieën hier in de buurt,
wat
voor
industriële
archeologen
ongetwijfeld interessant is, is te vinden op
de
volgende
web
pagina:
http://picasaweb.google.com/1108820194323234
89067/tuileriesenbourgogne#

Hoe werkte zo’n tuilerie? De klei werd uit
een nabij gelegen groeve gehaald. De
werklui hakten de klei uit met een houweel,
en deze klei werd dan naar de mengplaats
gekruid. Dat was meestal een grote ton, met
een paar mengarmen die door een paard
werd aangedreven. Als de klei, eventueel
onder toevoeging van water, de juiste
consistentie had bereikt, werden de stenen
in een vormpers gevormd (zo’n vormpers
vormde één steen per keer!), en daarna
werden de stenen te drogen gezet in een

Tuileries in Bourgogne
Zoals inmiddels duidelijk moge zijn, wonen
we in een tuilerie, de Tuilerie de Chazelle.
Chazelle is het gehucht waar wij onder
vallen; Chazelle zelf valt onder de Commune
van Cormatin. Toen wij hier kwamen wonen,
dachten wij in onze onschuld, en zoals de
woordenboeken ons wilden doen geloven,
dat een tuilerie een dakpannenfabriek is.
In elk geval heeft in dit deel van Bourgogne
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zandbed binnen de droogschuur of séchoir.
Zo’n séchoir was een open, lage schuur
zonder wanden, zodat de wind er vrij spel
had en de stenen op natuurlijke wijze
gedroogd werden. Als de stenen droog
genoeg waren om de oven in te gaan, en dit
werd gecontroleerd op klank door de stenen
tegen elkaar aan te tikken, werden ze naar
de
oven
of
four
getransporteerd.

dakpannen en als laatste brokken
kalksteen, werden de ovens dichtgemetseld
met een schrale specie, zodat de afdichting
na het bakken weer makkelijk verwijderd
kon worden. Zodra dit gebeurd was, werden
de vuurtunnels, inclusief de tunnels
bestaande uit ongebakken steen, gevuld
met brandende takkenbossen. Als dit alles
goed brandde, werd er verder gevoed met
boomstammetjes, en eventueel met
steenkool. Het hele bakproces duurde rond
een maand, dat wil zeggen laden, opstarten
van het bakken, bakken, afkoelen en lossen.
De capaciteit van onze tuilerie was
betrekkelijk klein.
Aangenomen dat er alleen bakstenen in
werden gebakken was de productie ca.
16000 stenen per keer. ’s Winters kon er
niet gebakken worden, dus veel meer dan 4
producties per jaar lijkt erg onwaarschijnlijk.
Aan de andere kant, baksteen wordt in dit
gebied voornamelijk gebruikt als decoratie
rond raam en deuropeningen, dus de vraag
naar dit soort producten zal niet erg groot
geweest zijn.

De four is een heel primitief “fornuis”; het is
doorgaans een vierkante toren met een dak
erop en grote gaten in de wanden net onder
het dak. De wanden zijn doorgaans erg dik.
Onze four is inwendig ca. 2.75 x 3.15 m en
heeft wanden van 1.75 m dik. De totale
hoogte bedraagt ongeveer 10 m, en de
hoogte van begane grond tot onderkant
rookgaten bedraagt ca. 5.5 m. Zo’n four
heeft twee ingangen, de eerste op
beganegrond niveau, ca. 70 cm breed en
1,75 m hoog; de tweede ligt daar recht
tegenover op 1.75 boven maaiveld, en is
ook ca. 1.75 m hoog. Eerst werd de eerste
ingang gebruikt om de stenen te stapelen
tot max. 1.75 m. Daarna kon men uiteraard
niet meer verder stapelen via de eerste
ingang, en gebruikte men de tweede om
verder te stapelen tot 3.5 m. Als er nog meer
gebakken moest worden, werd het laatste
gedeelte via ladders van bovenaf vanuit de
rookgaten gestapeld.
Voor wat betreft het stapelen, daar was nog
iets bijzonders mee aan de hand. Het was
niet voldoende om de stenen te stapelen
met een beetje tussenruimte, zodat de hitte
vrij spel had. Onze four heeft twee
vuurgangen, die in ons geval deels
dichtgemetseld zijn. Vroeger waren die
uiteraard gewoon open. De vuurgangen
waren tunnelvormige uitsparingen in de
1.75 m dikke wand. De eerste stenen
werden op zo’n manier gestapeld, dat ze
een tunnel vormden die in het verlengde lag
van de vuurgang. Pas als er twee tunnels
waren gevormd, werd er verder gestapeld.
Als de oven vol was, bakstenen onderop,
daar bovenop vloertegels, vervolgens

Voorzover wij weten is er in Bourgogne,
maar dan wel in het département Nièvre,
nog één ambachtelijke tuilerie die al een
kleine 250 jaar onafgebroken heeft gewerkt.
En hoewel de oven die ze daar gebruiken
een min of meer continue cyclus heeft (er
zijn 4 ovens, waarvan er een wordt geladen
en voorverwarmd, in de tweede wordt
gebakken, de derde staat af te koelen, en
de vierde wordt gelost. De oorspronkelijke
four, die werkte zoals hierboven beschreven,
staat er nog steeds, maar is buiten bedrijf.
Voor wie geïnteresseerd is, het gaat om La
Tuilerie de la Chapelle de Sarre in Corbigny.
De mensen die er werken zijn uiterst
vriendelijk, en gaven ons graag een
uitstekende rondleiding.
Sinds we hier wonen, zijn we hogelijk
geïnteresseerd geraakt in het reilen en
zeilen van onze oude steenfabriek. Het
bezoeken van andere tuilerieën is een van
de mogelijkheden om meer te weten te
9

komen. Eén van onze (regelmatige) gîte
gasten kwam met zijn partner terug van een
fietstochtje,
en
ze
meldden
heel
triomfantelijk dat zij een nieuwe tuilerie
ontdekt hadden.

geparkeerd stond en tussen de takken van
een aantal hoge bomen heen een stuk van
een dak zagen schemeren. We stonden aan
de rand van een overgroeid veldje
geparkeerd, waar we uiteindelijk, na door

Vrij spoedig daarna klommen we zelf op de
fiets, vonden de tuilerie in Saint-Forgeuil, en
maakten een praatje met de eigenaar.
De man bleek een Belg te zijn, en kende nog
een paar andere tuilerieën in de buurt
waarvan we van het bestaan niet op de
hoogte waren. Wij wisten toen, in 2008, van
het bestaan van zeven tuilerieën (incl. de
onze en de zijne), en hij kende er nog drie.
Eén van die drie, die volgens hem “heel
makkelijk’ te vinden was, aan de weg tussen
Joncy en Chevagny-sur-Guye”, konden we
met geen mogelijkheid vinden; de andere
twee overigens wel. Na een aantal malen
over die weg heen en weer gereden te zijn,
gingen we er maar vanuit dat de man zich
vergist had.
Wie schetst onze verbazing, dat toen we in
een vergaderingetje zaten over een
randonnée die op La Tuilerie zou stoppen
voor een vin d’amitié, de Tuilerie tussen
Joncy en Chevagny-sur-Guye ter sprake
kwam. De gids van de randonnée woonde
daar in de buurt, en kende de tuilerie wel.
Een IGN stafkaart bood uiteindelijk uitkomst
(we hadden natuurlijk zelf ook wel eerder op
dat idee kunnen komen!), en opnieuw reden
we de weg tussen Joncy en Chevagny-surGuye af, ditmaal gewapend met de kaart.
Het toeval wilde, dat het woord “Tuilerie” ten
oosten van de weg stond gedrukt. We
hadden al snel een gebouw gevonden dat op
de plek lag waar “Tuilerie” bij stond, maar
we weten zo langzamerhand wel hoe een
tuilerie er uit ziet, of hij nu vervallen is of
niet. Het gebouw waar we voor stonden was
een gewoon woonhuis, en er was geen spoor
te zien van een droogschuur (séchoir) of
oven (four). We hadden al weer bijna, en nu
definitief, opgegeven, toen we naar de auto
liepen, die aan de andere kant van de weg

brandnetels richting dak te zijn gewaad, in
een bosje de zeer vervallen resten van een
oude tuilerie vonden. We waren eindelijk
compleet, dachten we toen. Maar dezelfde
gîte gasten die ons wezen op de tuilerie van
Saint-Forgeuil hadden een boek gekocht
over de Voies Vertes in Bourgogne, waarin
een nog werkende tuilerie werd beschreven.
Die lag weliswaar in Corbigny (in Nièvre, een
aangrenzend departement), maar als het
woord tuilerie valt, gaat geen zee ons te
hoog. Dat bleek een echte vondst te zijn, en
na ons bezoek met rondleiding daar waren
we weer een heel stuk wijzer geworden.
Later trof ik op internet een advertentie van
een gîte, gevestigd in Lancharre, een

gehucht hier vlakbij. We zijn inmiddels ook
daar langs geweest, werden zeer gastvrij
ontvangen door de eigenaars, en wachten
nu op een tegenbezoek. Nu hebben we
eindelijk onze verzameling weer compleet,
totdat ….. er weer een andere tuilerie boven
water komt.
door Cees van Halderen (NL)
http://www.latuileriechazelle.com/nl/
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La Tuilerie de Chazelle, Bourgogne
Gîtes & Camping à la Ferme
La Tuilerie heeft twee gîtes (vakantiehuisjes,
vakantiewoningen of appartementen) te huur, L’Écurie (geheel
op de begane grond) en L’Étable (slaapkamer en badkamer op
de eerste verdieping). De gîtes worden verhuurd van begin
april tot eind oktober, per week van zaterdag tot zaterdag voor
maximaal twee personen per gîte.
Verder heeft La Tuilerie ook nog een camping à la ferme. De
camping ligt op een veld, aan één kant begrensd door een bos
en aan de andere zijden door weilanden. We bieden tussen
midden mei en eind september plaats aan slechts zes tenten
en maximaal 14 personen, en niet aan caravans en
campervans.
Kijk voor meer informatie op: www.latuileriechazelle.com

En een nieuwe methode voor het dateren van producten uit gebakken
klei door middel van rehydroxylatie kinetiek (RHX-datering)
Harold van den Hauten; Centrum voor Archeologie, Gemeente Amersfoort
Koolstof-14 (C-14) datering is sinds vele
decennia de meest gebruikte methode om
organisch materiaal te dateren. Voor
keramische materialen is deze alleen
geschikt als er organisch materiaal in of aan
het voorwerp aanwezig is, dan wel de
koolstof die eventueel overblijft na
verhitting.
Nu
heeft
een
groep
wetenschappers van de universiteiten van
Manchester en Edinburgh een nieuwe en
betrekkelijk eenvoudige absolute methode
ontwikkeld voor het accuraat dateren van
gebakken
aardewerk.
Deze
rehydroxylatiedatering (RHX) methode is
voor de eerste keer beschreven in een
publicatie van 2009 (Wilson e.a. 2009).
Producten die gefabriceerd zijn uit gebakken
klei zoals aardewerk, baksteen, dakpannen
en wandtegels wordt gewoonlijk gedaan
door vergelijking met bekende atrefacten.
Absolute datering is in principe mogelijk met
luminescentie maar is vaak niet praktisch en
ook kostbaar en complex. Absolute
dateringsmethoden zijn gebaseerd op een
natuurwetenschappelijk fenomeen dat een
constant ritme in de tijd genereert. Zij
kunnen gezien worden als een klok en een
mechanisme om de klok te starten. Bij de C14 datering bijvoorbeeld wordt de klok
4

aangedreven door het radioactief verval van
het 14C isotoop. De klok wordt in gang gezet
bij het afsterven van het levend organisme.
De klok voor de RHX-datering is gebaseerd
op de snelheid van een chemische reactie,
en wel de reactie van vocht uit de omgeving
met de mineralen van de klei. De klok wordt
in gang gezet na de verhitting tijdens het
bakproces.
Klei is een product dat gevormd wordt door
materialen uit de aardkorst, die door
verwering tot zeer kleine deeltjes worden
uitgesleten. Gebakken klei is een poreus
product. Afhankelijk van de kleisoort en
productiemethode zijn er meer of minder
wijde poriën aanwezig, maar alle hebben
ook zeer nauwe poriën met afmetingen in
dezelfde orde van grootte als
van
watermoleculen. De mineralen bevatten
water dat in twee vormen in de klei
aanwezig is. Ten eerste is daar water, door
de chemicus voorgesteld door de formule
H2O, dat tot in de poriën van de klei
doordringt. Dit water is vrij of slechts licht
gebonden aan de klei. Een ander deel van
het water is chemisch gebonden aan de klei
in de vorm van de zogenaamde
hydroxylgroep, voorgesteld door de formule
11

–OH. Het proces waarbij de hydroxyl groep
aan een ander product, bijvoorbeeld klei,
wordt gebonden heet hydroxyleren.
Na het vormen van een voorwerp wordt de
klei over het algemeen gedroogd bij
gematigde
temperatuur,
vaak
de
omgevingstemperatuur. Tijdens dit proces
verliest de klei een deel van het vrije en
licht gebonden water. Vervolgens wordt het
product in de oven geplaatst en verwarmd
tot de uiteindelijke baktemperatuur. Tijdens
dit proces verdampt bij lagere temperatuur
het eventuele restant van het vrije water en
bij hogere temperatuur komt ook het
gebonden water, de hydroxylgroep, vrij. De
klei wordt aldus gedehydroxyleerd. Waar
eerst de hydroxylgroep zat, is nu een vrije
reactieve
plek
in
het
materiaal
overgebleven. Als het product gereed is en
eenmaal uit de oven wordt gehaald, zal de
temperatuur gaan dalen en de klei neemt uit
het vocht van de omringende lucht wederom
water op. Eerst vult het vrije water de poriën
en daarna nemen de hydroxylgroepen hun
plaats weer in. Als na betrekkelijk korte tijd
de poriën met water gevuld zijn, gaat alleen
het hydroxylatie proces verder. De klei wordt
dus gerehydroxyleerd en komt in zijn
oorspronkelijke chemische staat
terug.
Het gevolg van deze recombinatie is dat het
voorwerp zeer langzaam in afmeting en
gewicht toeneemt. De toename van het
gewicht is de primaire consequentie en het
meest fundamentele gevolg van dit proces.
De snelheid van de rehydroxylatie volgt de
wetten van de reactiekinetiek en is daarom
een interne klok die ons in staat stelt om de
leeftijd van keramische producten vast te
stellen.
Sinds de begindagen van de productie van
keramiek wordt een grote verscheidenheid
aan kleisoorten gebruikt. Nu is in het
algemeen de reactiesnelheid afhankelijk van

de aard van de reactanten die aan de
reactie deelnemen. Het RHX experiment
verandert de samenstelling van het product
echter niet en hoeft daarom ook niet aan de
hand
van
een
externe
referentie
gekalibreerd te worden. De methode is dan
ook intrinsiek onafhankelijk van het type klei
of de productiemethode.
Het RHX experiment
Voor de datering is enkele grammen
materiaal nodig en een zeer naukeurig
weeginstrument. Om te beginnen wordt het
monster op een temperatuur van 105 oC
gehouden tot het vrije water geheel
verdampt is en daarna gewogen in de
microbalans. In de volgende stap wordt het
monster verhit op een temperatuur van 500
oC tot alle gebonden water is afgedreven en
vervolgens gewogen. Het gewichtsverlies
komt nu overeen met de toename van het
gewicht door hydroxylatie sinds het
oorspronkelijke bakken van het voorwerp.
Als we dit gewichtsverlies delen door de
reactiesnelheid, vinden we de leeftijd van
het voorwerp. Om de reactiesnelheid te
meten wordt het monster in de balans
geplaatst en de gewichtstoename met
kleine intervallen gemeten. Hieruit is de
reactiesnelheid af te leiden.
Literatuur
“Dating fired-clay ceramics using long-term
power law rehydroxylation kinetics”; Moira A.
Wilson, Margaret A. Carter, Christopher Hall,
William D. Hoff, Ceren Ince, Shaun D.
Savage, Bernhard Mckay and Ian M. Betts.
Proc.R.Soc.A 2009 465, 2407-2415.
“Een nieuwe methode voor dateren van
producten uit gebakken klei”;
Vitruvius JULI 2012; Harold van den
Hauten.

Vanaf het begin van de productie van
aardewerk gebruiken de kleibakkers
verschillende keisoorten en gebruiken
zij diverse productiemethoden. De RHX
datering is intrinsiek onafhankelijk van
materiaal en productiemethode dus
calibratie is niet nodig. Figuur links:
Productie van baksteen op Sri Lanka;
Figuur rechts: Een pottenbakker in
Marokko met zijn primitieve oven.
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RHX resultaten, werkelijke waarden versus RHX meetresultaten (Wilson e.a. 2009)
Resultaten van RHX datering. Om het succes van de dateringsmethode te demonstreren
vergelijken we de meetresultaten met de leeftijd van objecten waarvan de datering bekend is.
Op de horizontale as de bekende datering, op de verticale as het resultaat van de RHX
datering. Als de datering correct is, liggen de punten op de diagonale getekende lijn. Het
oudste monster a is een Romeins opus spicatum straatsteen, gedateerd op AD 50-160.
Monster b is een vloertegel uit. Monster d is een baksteen, afkomstig van een opgraving van
de middeleeuwse priorij van de Witte Broeders in Canterbury in het Verenigd Koninkrijk. Het
monster is gedateerd als afkomstig uit 1943. Op het eerste gezicht is dit een
verbazingwekkend resultaat, maar nader onderzoek wees uit dat de locatie tijdens de
oorlogsjaren mei en juni van 1942 zwaar is gebombardeerd. Het gevolg hiervan is dat de RHXklok wederom op nul is gesteld zoals dat tijdens de productie in de Middeleeuwen ook
gebeurde. Monster e is een baksteen van 268 oud. Monster f is dezelfde tegel als monster b
nadat die opnieuw is verhit om te klok te resetten. Monster c is een baksteen uit Greenwich.
De baksteen is heeft een RHX-leeftijd van 318 jaar met een precisie van ± 22 jaar. Na
aftrekken van de analysedatum levert dit een datering op van AD 1691±22. Het paleis is
gebouwd van 1664-1669 en heeft een reconstructie ondergaan in de negentiger jaren van
dezelfde eeuw. Dezelfde dataset is in beide perioden geplot (zie inzet). Hieruit blijkt dat de
baksteen afkomstig is uit de reconstructie.
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Nieuw leven voor steenfabriek Delfzijl
In de voormalige steenfabriek van Jan
Hijlkema te Delfzijl, ook wel steenfabriek
Fivelmonde genoemd, wil architect Carl
Voorhaar een aantal low tech bedrijven
vestigen. Daartoe is op zaterdag 6 oktober
in deze fabriek een presentatie gehouden
waarbij
ruim
150
belangstellenden
aanwezig waren.
Steenfabriek Fivelmonde is opgericht in
1862 en bestaat dit jaar 150 jaar. Het
hoofdgebouw en de schoorsteen wil hij
restaureren en onder de houten spanten
van de loodsen wil hij in ‘containers’

flexibele bedrijfsruimtes maken. Onder het
motto ‘Deze droom zal niet de pijp uitgaan’
lanceerde hij dit project waarbij hij geloofd
dat de kwaliteit van ruimte en de winst voor
ondernemers en gemeente bepalend zullen
zijn voor het succes.
Subsidie voor de zuidwestkant van de
schoorsteen is reeds toegezegd omdat deze
het meest te lijden heeft gehad van weer en
wind. De starthandeling werd door verricht
Wethouder Meindert Joostens die een
spandoek onthulde op de 45 meter hoge
schoorsteen.
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Uiterwaardenvolle steenfabrieken

Transformatie van ruïne tot een biologische uitspanning
Dit project is geschreven in het kader van het afstuderen aan de Technische Universiteit
Eindhoven binnen de faculteit Bouwkunde. Binnen het afstudeeratelier “Slimbouwen IV” is een
onderzoek gedaan naar voormalige steenfabrieken in Nederland en is toegewerkt naar een
herbestemming van een van deze ruïnes waarbij het verleden tot uiting komt in de architectuur en
duurzaamheid de boventoon voert in het ontwerp en de uitwerking. Dit project begon in oktober
2011 en is geëindigd in november 2012.

De steenbakkerij is een eeuwenoude
ambacht die diepgeworteld is in de
Nederlandse cultuur. Dit cultureel erfgoed is
echter,
door
modernisering
en
industrialisering, ten onder gegaan. Vele
fabrieken kwamen gedwongen leeg te staan
en raakten in verval. In de uiterwaarden
vindt men heden ten dage dan nog
verschillende, deels ruïneuze, verlaten
fabrieken die in het land bleven staan
vanwege de lage belangstelling. Deze
uiterwaarden zijn door de bedreiging van
overstromingen juist in de belangstellingen
komen te staan. De klimaatverandering, en
dan met name de invloed van het menselijk
handelen op het milieu, hebben ervoor
gezorgd dat een significante vermeerdering
CO2 in de atmosfeer te vinden is. Dit leidt tot
andere weersverwachtingen en ook een
stijging van het waterpeil in de zeeën en
rivieren.

Deest bevindt zich in het gebied van de
Afferdense en Deestse Waarden dat vanuit
de NURG wordt heringericht. Het beleid van
Ruimte voor de rivier heeft ervoor gezorgd
dat dit gebied niet alleen als natuurgebied
wordt omgebouwd, maar ook wordt ingezet
als vloeigebied.
De
steenfabriek
wordt
gezien
als
probleempunt binnen de uiterwaarden.
Enerzijds heeft het een cultuurhistorische
waarde en wil men hem behouden,
anderzijds staat het op een plek die op een
andere manier beter kan worden ingezet als
vloeigebied. In veel gevallen blijft de
steenfabriek in zijn huidige staat aanwezig,
wat ertoe leidt dat het gebouw langzaam
terug wordt gegeven aan de natuur, terwijl
er juist kansen liggen in het beleid en het
gebouw zelf om er iets van te maken. Het
gebouw kan worden gezien als een terp en
door zijn massieve bouwwijze wordt dit
versterkt als zijnde een grote fundering.
Deze massieve bouwwijze zorgt daarnaast
nog voor een energetische functie waarbij
de oven een constante temperatuur bevat
van 10°C die men kan vergelijken met een
grot.

Verval steenfabriek Deest

Deze klimaatverandering heeft geleid tot
een nieuw inzicht met betrekking tot deze
uiterwaarden. Vele beleidstukken zijn
geschreven met als doel het achterland te
beschermen van nieuwe overstromingen
waarbij de uiterwaarden zelf worden ingezet
als vloeigebied voor de rivier. Behalve deze
vorm van bescherming schrijft men nog een
tweede kwaliteit toe aan de uiterwaarden in
de vorm van recreatief gebied. Men ziet
kansen in het gebied als onderdeel van de
Ecologische
Hoofdstructuur.
Vlamoven

Schetsmatige visualisatie exterieur

Voor Vlamoven Deest is ervoor gekozen om
de fabriek te herbestemmen tot een
biologische uitspanning waarin vier functies,
een
supermarkt,
restaurant,
informatiecentrum
en
natuurbeheer
samenkomen. Recreatie, cultuur en energie,
16

kernpunten vanuit het beleid worden zo
samengevoegd in een ontwerp waarbij ook
het verleden van de steenfabriek in
vormgeving terugkomt in het ontwerp. Het
terugbrengen
van
de
kenmerkende
elementen, het dak, de dakkapellen en
natuurlijk de schoorsteen in de vorm van
een uitkijktoren, zorgt ervoor dat het
verleden herleeft in een moderne uitstraling
en visie. Het energievervuilende karakter
van de steenfabriek wordt omgezet in een
energiezuinig gebouw.

Door het toepassen van duurzame
materialen, gebruik te maken van hoge RCwaarden en lage U-waarden is ervoor
gezorgd dat een gebouw ontstaat dat
voldoet aan het passiefbouw principe. In het
verwarming- en koelingconcept wordt in
beide gevallen gebruik gemaakt van de
kwaliteit van het ovenlichaam. Door de lucht
van buiten te halen en door het ovenlichaam
te laten bewegen zal de temperatuur van de
lucht zich langzaam aanpassen tot de
aanwezige 10°C die kan dienen als bron
vorm een lucht-water warmtepomp in de
winter of als directe toevoer voor koeling in
de zomer. Op die manier is ervoor gezorgd
dat een herbestemming is verkregen van
Vlamoven Deest waarbij een energiezuinig
gebouw is verkregen waarbij de oven een
belangrijk onderdeel is van het gehele
systeem.

Exterieur transformatie

Qua materialisatie is gezocht naar een
eenheid tussen een landelijke doch
industriële uitstraling om een relatie aan te
gaan met het gebouw en zijn omgeving.
Hierbij is rekening gehouden met de
duurzaamheid van de materialen. Hierbij is
gekozen voor een combinatie van houten
latten en zinken bekleding. Beide materialen
staan bekend om hun duurzaamheid, maar
hebben daarnaast in visueel aspect een
contrasterende werking waardoor de
verschillende elementen in het ontwerp
extra worden benadrukt.

Render interieur daglicht
2012 Renaud Clermont

Nieuws uit Losser
De
ingang
van
steenfabriek
De
Werklust in
Losser wordt
door
vrijwilligers in
samenwerking met
aannemersbedrijf Sylva
Bouw momenteel uitgebreid. In het nieuwe
gedeelte komt een infopunt Nationaal
Landschap Noordoost-Twente over de
omgeving en historie van de fabriek. Een en
ander is financieel mogelijk gemaakt door
de provincie Overijssel en de gemeente
Losser. In een volgend nummer van deze
Nieuwsbrief mogelijk meer hierover.

Detailbeelden exterieur
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De heer van Beuningen ruimt zijn tegels en bakstenen op!
In 2004 kreeg onze Stichting
Historie
Grofkeramiek
een
bijzondere schenking bestaande
uit 17 archiefdozen van de
toenmalige Rijksdienst voor
Monumentenzorg te Zeist. Het
archiefmateriaal behoorde ooit
toe aan mejuffrouw Dr. Johanna
Hollestelle (1) welke in 2001 op
86 jarige leeftijd was overleden.
Een brief van mevrouw Heleen
Homma,
beleidsmedewerker
documentaire informatie, ging
aan deze schenking vooraf. “De
17 dozen zullen bij u, gezien het
onderwerp, op de juiste plaats zijn, ook in
fysieke zin”. Aldus mw. H. Homma. Naast dit
archief was er ook nog een erg vies
beschimmeld oud dameshandtasje bewaard
gebleven met daarin een fragment van een
opvallende baksteen (deze zal vermoedelijk
22 (of iets groter!) x11,2x 4,5 cm zijn

andere reden zijn rechterhand in
de zachte klei gedrukt. Dit werd
in het verre verleden wel meer
gedaan. Mogelijk deed men dit
om aan te geven op deze wijze
dat
het
vereiste
aantal
vormelingen bereikt was. Het
kan ook een manier zijn om aan
te geven dat het gaat om zijn
stapel gevormde stenen en niet
van zijn collega aan de andere
vormtafel . Of het verschil tussen
de handen opvalt betwijfel ik(3).
Voor zover ik weet heeft mej.
Johanna Hollestelle zich daar
nooit op een of andere wijze over geuit.
Mogelijk vinden we dit terug in een van 17
archiefdozen. De archiefdozen zijn in ieder
geval na 2001 niet geopend geweest.
Vragen als van welke steenoven deze steen
komt is ook niet duidelijk. De steen zou
mejuffrouw Johanna Hollestelle gekregen
hebben van een zekere de heer van
Beuningen (Handsteen gekregen van de
Heer Van Beuningen) zoals bleek uit een
met haar hand beschreven envelop die zich
bij de steen bevond. Het bleek direct te gaan
om de heer Hendrik Jan E. van Beuningen
te Cothen(4). De nu 92 jarige heer van

Beuningen kende mejuffrouw Hollestelle
heel goed maar wist zich van de schenking
van de steen niets meer te herinneren. Dus
ook helaas niet waar hij deze steen ooit voor
het eerst had aangetroffen of had
verkregen.
Van
Beuningen
schrijft
vervolgens op 12 april 2012 mij een brief
met het volgende; “Ik herinner mij wel mijn
goede persoonlijke contacten met haar en
de gedachte wisseling welke ik voerde met
haar over de Geschiedenis van de Baksteen
in Nederland”.

geweest. (zie foto) De kleur van de steen is
wel gelijk aan die eens uit de veldovens na
1672 bij het kasteel Amerongen kwamen.
Wel waren die van een wat groter
formaat.(2) Opvallend veel bakstenen met
een handafdruk er in kwamen tijdens de
laatste restauratie hierbij te voorschijn.
Nadat deze steen gevormd was, heeft de
toenmalige steenvormer om de een of
18

Tijdens een aansluitend telefoongesprek
oppert de heer van Beuningen vervolgens de
door hem in de loop van vele jaren (ruim 40
jaar) verzamelde diverse vloertegels en
bakstenen via mij te willen schenken aan de
Stichting Historie Grofkeramiek. Tevens kon
hij mij verzekeren dat de meeste tegels
gevonden zijn in de Utrechtse Kaatstraat,
Oudenoord, Raamsteeg (periode 1984 t/m
1989).Toch trof ik ook materiaal aan uit de
Lauwerecht opgegraven in 1972(5).

De grote kloostermoppen kwamen uit het
Verdronkenland van de Oosterschelde en
van de plaatsen waar voorheen de stad
Reimerswaal en dorp het Nieuwlande lagen
en welke overstroomden in het jaar 1404.
Dit bevestigt hij wederom in een brief van
hem gedateerd 31 juli 2012. In totaal
bestaat deze schenking uit meer dan 70
voorwerpen
Frans Landzaat (Schalkwijk 2012)

Noten:
1. Het was haar wens om haar “mejuffrouw” te noemen!
2. zie; Kasteel Amerongen Bulletin voorjaar 2006 blz.18-23 en voorzijde Nieuwsbrief Stichting Bouwhistorie
Nederland nr.38/39 dec.2005.
3. zie Nieuws-brief Stichting Historie Grofkeramiek nr. 25 jan.2006 )
4. Hendrik Jan v.Beuningen Oud-voorzitter Stichting Het Nederlandse Gebruiksoorwerp.
5. Bruijn A. Pottervuren langs de Vecht. Aardewerk rond 1400 uit Utrecht, Rotterdam papers III 1979

SHG collectie grofkeramische producten naar Losser
Zoals we reeds in ons vorige nummer van de Nieuwsbrief meldden, is de collectie van
voornamelijk dakpannen en baksteen vanuit Delfzijl verhuisd naar Losser. Hier is deze SHG
collectie voor onbepaalde tijd in bruikleen gegeven. Stichting Steenfabriek De Werklust zal de
collectie gebruiken voor tentoonstellingen en presentaties. De collectie vormt een aanvulling
op de reeds aanwezige dakpannen collectie van Martien Mol die de droogloodsen fraai is
uitgestald. Op de foto’s: de aankomst van de collectie in Losser.
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Literatuursignalering
Jan Alexander van Weeghel; Steen in het Bloed, Sprundel 2012
Het hiernaast afgebeelde boek, is genaamd “Steen in het Bloed” en is
geschreven door Jan Alexander van Weeghel. Jan komt uit een familie van
Steenbakkers en dat is precies waar dit boek over gaat. Het begint in
Hattem in de achttiende eeuw, waarna een aantal generaties van de familie
wordt voorgesteld. Er komen een aantal steenfabrieken aan bod,
waaronder die uit de regio’s Zwolle, Olst, Arnhem en in de Ooijpolder bij
Nijmegen. Het boek is uitsluitend te verkrijgen bij de Gelderse
Smalspoorstichting te Heteren. Adres: Gelderse Smalspoor Stichting Postbus 577 - 6500 AN Nijmegen - info@smalspoor.nl

SHG NIEUWS

SHG excursie 2013
De SHG excursie 2013 zal worden gehouden op vrijdag 14 juni 2013. Te zijner tijd ontvangt u
hierover uiteraard de gebruikelijke uitnodiging. Voor nu kunt u de datum alvast in de agenda’s
noteren.
Arbeitstagung 2013
De 20ste Arbteitstagung Ziegeleigeschichte/Ziegeleimuseen was aanvankelijk gepland in het
Ziegelmuseum te Cham (Zwitserland. Echter in verband met de nieuwbouw van dit museum is
besloten om deze Arbeitstagung dit jaar te houden in het Ziegel- und Kalkmuseum in
Flintsbach bij Winzer aan de Donau. Hier is in de jaren negentig reeds eerder een dergelijk
congres georganiseerd. Dit wordt dus een revisiting. Deze Tagung zal voorafgegaan worden
met een excursie naar het Kalkwerk Walhalla bij Regensburg en het grote Dachziegelwerk
ERLUS in Neufahrn.
Voor meer info: info@grofkeramiek.nl
Baksteencongres Boom
In oktober zal het derde Baksteencongres in Boom gehouden worden. Dit meerdaagse congres
wordt om de twee jaar gehouden is heeft steeds een thema als leidraad.
Voor meer info: info@grofkeramiek.nl

Nieuws uit het dakpannenmuseum
In de nieuwsbrief van juli j.l. stond een foto en vraag aan de lezers en vrienden van onze
stichting m.b.t. tot een Oude Holle dakpan van de dakpannenfabriek van G. Weener te Utrecht.
Er zijn 2 reacties op gekomen. Een van een kennis van onze leden die geen lid is maar wel
documentatie heeft van de fabriek van Weener. Haar Email was enthousiast en zou het
nakijken wie de werknemers waren om zodoende achter het jaar te komen dat de dakpan is
gemaakt. Tot op heden nog geen bericht terug ontvangen……………….? Wel kwam een
uitgebreid en goed onderbouwde reactie en verklaring van ons trouwe lid de heer R. van
Hemert uit Alphen a/d Rijn. Deze schrijft : Tichelmaalder = tichelaar, degene die de klei steekt
en of kleimenger. Vurmers = vormers, is de tablet vorm vuller. Panmaalder = pannenmaker,
Deze legt het kleitablet op de mal en vormt de pan en de neus, snijdt de hoeken en de
gevormde baarden af.. Macinist = machinist, is de stoker en ovenvuller. Daghuurders =
uitzendkrachten , zijn de hulpen voor de macinist, kruiers en algemene hulpen. Afzetter = ?? ,
stapelaar van de groene pannen uit de drogerij naar de oven . Met deze informatie en
verklaringen ben ik de heer van Hemert zeer dankbaar en zijn een aantal werkzaamheden rond
het maken van een dakpan destijds met de hand inzichtelijker geworden. Waarvoor mijn
hartelijke dank. Overigens vind ik de reacties en kennis wat tegenvallen vanuit onze club
omdat ik in de veronderstelling was juist hier die te vinden. Huub Mombers. Dakpannen
Museum te Alem.
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Steenfabriek Malburgen
Zoals de ouderen van
Malburgen en Huissen
weten, stond er vroeger
waar nu de Arnhemia,
Oranje voetbalvelden
zijn de Steenfabriek
Malburgen onderleiding
van
dhr.
Terwindt.
Malburgen
hoorde
vroeger bij Huissen en
er
werkte
veel
Huissenaren op de
steenfabriek
Malburgen.
Op
8
December 1937 is begonnen met het spoor
leggen, en in 1991 is de fabriek gesloten. Ik
zelf heb er vanaf 1963 tot 1980 gewoond
op de steenfabriek en zelfs gewerkt de
stenen op de juiste kleur en de hardheid te
sorteren of op de tractor, heftruck gereden
dat was leuk om te doen. Ik heb er altijd met
heel veel plezier gewoond en gewerkt, mijn
vader
Gerrit
Braam
werkte
als
steenfabriekarbeider en is in 1985
overleden. Hij werkte van maandag tot en
met zaterdag, het waren lange dagen. Het
was in die tijd heel hard werken met name
in de winter, dat kan ik me nog goed
herinneren, vooral de kou.

zich het kantoor. In de
andere huizen woonden
de
fam.
Weijers
waarvan
de
heer
Weijers baas op de
fabriek was, en van de
fam. Korver waarvan de
heer eveneens de heer
Korver baas was. Het
derde huis was dus van
ons. Als ik me goed
herinner was de huur
destijds 35 gulden. We
hadden geen gas, wel
stroom en we stookten op olie of petroleum.
Op de foto is het olievat aan de zijgevel
zichtbaar. Ook een douche ontbrak, maar er
werd gedouched in de kantine van de
fabriek. Het was er altijd koud. In de winter
waren de ramen van de slaapkamer altijd
aan de binnenkant bevroren. Ik woon er nog
ongeveer 1 km afstand van waar voorheen
de fabriek stond. Helaas is de fabriek weg
maar ik heb er goede herinneringen aan.
Er valt veel over de steenfabriek te praten,
daarom heb ik een website opgericht onder
de naam http://steenfabriekmalburgen.nl
dit is een weblog wat gericht is op de
Steenfabriek Malburgen. Heb je zelf een
verhaal of foto dan kan je deze delen op
deze weblog of je kan mij mailen naar:
geert.braam@steenfabriekmalburgen.nl.

Op de foto, mijn ouderlijk huis. Wij moesten
verhuizen omdat het huis onbewoonbaar
werd verklaart. Het huis stond samen met
twee andere huizen op het terrein van de
steenfabriek van de heer Terwindt. Achter
het rechterraam aan de voorkant bevond

Geert Braam

Restauratie Dakpannenmuseum
Onlangs is de restauratie afgerond
aan de buitenzijde van het uit 1719
daterende voormalige NH kerkje te
Alem waar sinds 2004 het Nederlands
Dakpannenmuseum is gevestigd. De
werkzaamheden bestonden uit het
geheel vervangen van het houtwerk
van het klokkentorentje, voegwerk van
de buitenmuren en de steunberen en
al het voorkomende schilderwerk. Het
gebouwtje is eigendom van de
gemeente Maasdriel te Kerkdriel en had van de rijksdienst een
restauratiesubsidie ontvangen. De werkzaamheden zijn uitgevoerd door
aannemersbedrijf Nico de Bont uit Vught. Met deze opknapbeurt kan het weer minimaal een
halve eeuw mee.
Huub Mombers
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Uiterwaardenvolle steenfabrieken Herbestemming steenfabriek Heuff
W.B. Schuurmans

Inleiding
Midden jaren ’70 brak in Nederland de
belangstelling door voor industriële archeologie.
Een voorbeeld hiervan zijn de tientallen
overgebleven leegstaande steenfabrieken in
Nederland. Door de mechanisatie van het
productieproces en daarmee ook de groeiende
concurrentie
zagen
honderden
baksteenfabrieken
in
Nederland,
zich
gedwongen, te sluiten.
Mede door de ligging van de overgebleven
fabrieken, in de uiterwaarden van de rivieren,
was het veelal economisch niet interessant om
het gebouw direct te slopen. De gebouwen
stonden niemand in de weg en bleven hierdoor
leeg staan of werden tijdelijk gebruikt voor
opslag. Naar aanleiding van het hoogwater in
1993 en 1995 dreigen deze cultuurhistorische
relicten toch te verdwijnen. De PKB
(Planologische Kern Beslissing) Ruimte voor de
Rivier is verschenen voor de bescherming van
Nederland tegen een herhaling van dergelijke
situatie. Een van de knelpunten die het PKB
aanwijst, zijn de hoogwatervrije terreinen die
dienst deden als baksteenfabrieksterreinen.
In een collectief gedeelte: ‘Uiterwaardenvolle
steenfabrieken’
en
‘Uiterwaardenvolle
steenfabrieken Inventarisatie’ waar met twee
mede afstudeerders het gedeelte literatuur en
observatie
is
behandeld,
worden
alle
geobserveerde en geanalyseerde steenovens
verspreid
door
Nederland
weergegeven;
onderverdeeld in de bestaande aanwezige
voorraad steenovens en de reeds herbestemde
steenovens.

Cultuurhistorie
“Hoed af voor het verleden. Jas uit voor de
toekomst”
Na de sluiting verloor steenfabriek Heuff te
Vuren niet alleen een groot gedeelte van de
bebouwing, maar tevens zijn functie. Hierdoor is
noodzakelijk onderhoud aan het overgebleven
complex gedurende 21 jaar onrendabel
geworden en treed er in de toekomst zonder
ingrijpen verval op. Doordat de tijd ons niet altijd
toe staat nu te waarderen wat in de toekomst
wel gewaardeerd wordt, kan het belangrijk zijn
de
steenoven
te
behouden.
Uit
de
Cultuurhistorische analyse komt naar voren dat
Heuff een aanzienlijke rol speelt in de
beschrijving van de geschiedenis van de
Nederlandse steenbakkerij. Vele boeken zijn
gebaseerd op documenten uit het archief van
Heuff. Nu er bewegingen plaatsvinden tot het
herstructureren van de uiterwaarden is het des
te belangrijk dat ontwerpers hierop inspelen.

Herbestemmingsprojecten onderscheiden zich
aanzienlijk
van
nieuwbouw.
Bij
een
herbestemmingsproject wordt oud en nieuw bij
elkaar gebracht. De manier waarop dit gebeurt,
is gebaseerd op de ontwerphouding welke
projectafhankelijk is en maatgevend voor de
kwaliteit van het nieuwe ontwerp. Momenteel is
Heuff geen compleet steenfabriekensemble
meer. De identiteit van de fabriek is echter
gewaarborgd door het behoud van de oven en
de schoorsteen. Een direct voor de hand
liggende herbestemmingsfunctie als museum is
door zijn incompleetheid niet gepast. Echter een
functie welke inspeelt op de identiteit van de
steenfabriek kan logischerwijs volgen. Een werken ontwerpsfeer binnen het zelfde thema,
keramiek, kan qua organisatie en functioneren
hier goed op anticiperen. Zo blijft een directe
relatie met de omgeving en de geschiedenis
behouden.

Uit de Bestaande voorraad wordt door ieder een
steenfabriek gekozen welke zich afsteekt van
anderen en zich er voort leent een
herbestemmingswaarde op te stellen door het
analyseren van verschillende factoren zoals: de
cultuurhistorische waarde, stedenbouwkundige
analyse,
(gebouw)
technische
staat,
beleidslijnen en de maatschappelijke relevantie.
Deze beknopte samenvatting omvat enkel een
gedeelte van de uitwerking van steenfabriek
Heuff te Vuren.

Stedenbouwkunde
“De dynamiek van de rivier dwingt ons na te
denken over de vraag hoe we met het water om
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Herbestemming
Het uitgangspunt bij de herbestemming is Heuff
zijn plaats terug geven in de bestaande
structuur, een nieuwe identiteit niet enkel als
cultuurhistorisch monument of ruïne maar als
een functionerend gebouw passend binnen het
hedendaagse bestaan. Dat hier gedurende drie
eeuwen baksteenindustrie heeft plaatsgevonden
kan niet genegeerd worden, een zekere
herkenbaarheid wat affiniteit heeft met deze
keramische industrie behoren in het ontwerp en
zijn
functie
te
weerspiegelen.
Een
gemeenschappelijke ruimte ontwikkelen welke
openbaar is voor publiek, welke door zijn
uitstraling en functie mensen aantrekt uit de
omgeving. De oprichting van een centrum, een
creatieve broedplaats waar mensen uit de regio
gebruik kunnen maken van werkruimten en
ateliers. Een locatie waar wordt samengewerkt
met de keramische industrie en zo innoveren in
kwalitatieve en esthetisch onderscheidende
producten. Vernieuwingen en mogelijkheden van
dit eeuwen oude en tegelijkertijd ultramoderne
materiaal inzichtelijk maken voor het publiek.
Kortom een locatie waar het nodige wordt
georganiseerd voor verschillende segmenten uit
de
omgeving.
De
voormalige
fabriek
herbestemmen als keramisch werkcentrum en
tentoonstellingsruimte voor de nieuwste
technologieën in Keramiek en Architectuur, zo
ontwikkelt het complex zich met de tijd mee en
kan het weer van waarde zijn.

willen gaan. Als vijand, of als vriend die zich zo
nu en dan wat nukkig gedraagt?”
Het landschapskarakteristiek ontstaan door de
steenfabricage behoeft uitleg. Een locatie met
diverse sporen, uiteenlopend van tichelgaten,
kleiputten en baksteenrestanten in de directe
omgeving is een incompleet verhaal wanneer de
kern ontbreekt. Het huidig aanwezige complex is
enkel onderdeel van een eerder compleet
ensemble, toch vertellen zij het historische
verhaal van de locatie. Een herbestemming met
respect tot de locatie, het gebouw en de functie
zou hieruit een logisch gevolg zijn. Het unieke
uitzicht wat wordt geboden vanaf de oven over
de Waal en het landschap is hierin een
inspirerend gegeven.

Bouwtechniek
“Behoud door ontwikkeling en ontwikkeling door
behoud”
Concreet genomen bevind het gebouw van Heuff
zich in exceptionele bouwtechnische staat. Veel
projecten uit de inventarisatie zijn onderhevig
aan schade door vocht en natuurbegroeiing. In
dit stadium hebben beide factoren geen
noemenswaarde constructieve schade aan het
gebouw toegebracht. In het gebouw zijn vele
vormen, componenten en materialen te vinden
die nog hergebruikt, herbewerkt, of gerecycled
kunnen worden. De grote diversiteit aan
mogelijkheden om de materialen zo te
gebruiken dat zij het verleden, heden en de
toekomst, tegelijkertijd weerspiegelen is een
uitdaging
in
het
ontwerpproces.
Wanneer gekeken wordt naar de dimensies en
de indeling van het gebouw, wordt de vraag
gesteld of de oven wel gezien kan worden als
een gebouw. Wellicht is het bouwwerk beter te
beschrijven als een bakstenen machine. De
repetitie van ovenkamers met een breedte van 3
meter en een gemiddelde diepte van 13 meter
zullen aanspraak maken op de ontwerphouding.
In welke mate zullen er gebouwtechnische
aanpassingen gemaakt moeten worden tot het
creëren van een evenwichtige balans in
functionaliteit en behoud van identiteit.

Ontwerp
Om de functies uit het programma van eisen te
kunnen huisvesten en het ovenlichaam te
preserveren van de elementen, is de toevoeging
van een nieuw dak noodzakelijk. Heuff zal na de
herbestemming daardoor beschikken over twee
verdiepingen.
Gewenst
wordt
het
de
werkruimten gescheiden te houden van de
exposi-tieruimten. Om bij Heuff een onderscheid
te maken in expositie en werkruimten, is ervoor
gekozen een uitsnede te maken in het
ovenlichaam. Door deze uitsnede ontstaat een
centrale werkruimte met aan weerzijden de
mogelijkheid tot gesloten ruimten waar de
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Techniek
Baksteen is door zijn anisotrope en anti
vloeibare samenstelling een meest uidagende
keuze op bouwkundig, constructief en
uitvoeringstechnisch vlak. Om deze uitdaging
mogelijk te maken is een onderzoek opgezet
naar de technische en bouwfysische opbouw
van het dakpakket met het bijhorende
constructieve gedrag welke is geanalyseerd
binnen een computer gestuurde eindige
elementen analyse. De complexiteit en de
arbeidsintensiefheid welke de kosten opdrijven
zijn één van de hoofdredenen waarom complexe
structuren in ontwikkelde landen als Nederland
minder gerealiseerd worden. Om deze reden
worden tevens op uitvoeringstechnisch vlak
twee nieuwe innovatieve ideeën gelanceerd.
Door
het
semi-prefabriceren
van
baksteenelementen wordt tijd op de bouwplaats
bespaard.
Afwijkend
van
traditionele
bekistingsystemen
waarbij
elk
gedeelte
individueel op maat moet worden gemaakt,
wordt voor Heuff de toepassing van een
pneumatische bekisting mogelijk gemaakt en
uitgewerkt. Hierdoor wordt niet alleen de
uitvoeringstijd verminderd maar tevens op
materiaalgebruik bespaard.

verschillende
deelfuncties
ondergebracht
kunnen worden. Met deze ingreep is het
mogelijk alle werkgerelateerde functies op de
beganegrondvloer onder te brengen. Aan de
buitenzijde zal met deze ingreep de identiteit
niet
worden
verstoord.

De
bovenverdieping
zal
fungeren
als
expositieruimte. Een vide ter grote van de
uitsnede maakt bij Heuff het werkproces van de
keramisch kunstenaar inzichtelijk voor de
bezoeker. De gehele beeldvorming van het
proces versterkt het uiteindelijke gevoel voor het
keramische product.
Binnen het ontwerp staat de toevoeging van het
keramische dak centraal. Bij dit ontwerp zijn de
architectonische
kwaliteiten
van
het
oorspronkelijke dak welke Heuff typeerde van
zijn beginjaren tot 1940 gebruikt. De typerende
kenmerken; een dubbele beukmaat en de
symmetrische daglichten, worden opgenomen in
de nieuwe vormgeving. Om niet in herhaling te
vallen met diverse herbestemde projecten; het
exact of deels reconstrueren van de bestaande
constructie, wordt getracht via een Free-Form
schaalconstructie een nieuwe benadering aan te
spreken. Een radicale vorm ontwerpen met een
materiaal wat zich er in eerste instantie niet voor
leent; het plaatsgebonden materiaal baksteen.
Hiermee worden de mogelijkheden van dit
materiaal mede door het ontwerp van het
keramisch werkcentrum gepresenteerd.

Dit alles gecombineerd heeft geleid tot een
ideologie tussen Cultuurhistorie, innovatie en
functioneel ruimtegebruik binnen een unieke
locatie in de uiterwaarden.
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Stenen uit Slib
Op 22 oktober 2012 is er in de Bibliotheek
te Nieuwerkerk aan den IJssel door de
Historische Vereniging Nieuwerkerk aan
den IJssel en steenrijke-HVN avond
georganiseerd. Meer dan 60 genodigden
waren getuige van de première van de film
'Stenen uit Slib'. Van de meer dan dertig
steenbakkerijen die ooit langs de Hollandse
IJssel waren te vinden, werd de laatste in
1964 gesloten. De zware handen arbeid
om de ijsselsteentjes te vervaardigen werd
in 1937 en in 1964 vastgelegd door A. W.
Mijnlieff en Jaap Maris. Amateur cineast
Cor Vermeulen verwerkte 50 jaar later de
beelden in een film als eerbetoon aan de
werkers van toen. Waarbij een aantal van
hen, aan de anonimiteit werden ontrokken.
De film, met zwart-wit en kleurenopnamen
en ingesproken commentaar is beslist een
aanrader en een mooie complementering
van het historische beeld van de
steenbakkerijen in deze streek.

Fortmond Olst
In de tweede helft van 2012 is
een
subsidie
beschikbaar
gekomen voor staatsbosbeheer
om de steenovenresten op
Fortmond bij Olst wind- en
waterdicht te maken. De ovens
werden een paar jaar geleden
afgesloten met hekken in
verband met de veiligheid die op
de ovens tot problemen zouden
kunnen leiden. De stookgaten die
verder open waren geraakt
vormden een gevaar voor
spelende kinderen en het
grazend vee. Aannemer Volkerink
uit Heino gaat hier voorzieningen
treffen
die
een
tijdelijke
conservering
van
de
ovenrestanten tot gevolg heeft.
De werkzaamheden bestaan uit het aanpakken van de begroeiing op de ovens. Vervolgens
worden er stalen platen met daarover worteldoek over de ovendekken gelegd. Daarop komt
dan weer een laag zwarte grond waarop in het voorjaar gras wordt gezaaid.
COLOFON
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Vooraankondiging

Een andere kijk op grofkeramiek
Een andere kijk op grofkeramiek is een
boek vol wetenswaardigheden over
historie, fabricage en toepassingen
van baksteen, plavuizen, dakpannen,
en ander grofkeramiek
Uiterst rijk geïllustreerd met meer dan
300 tekeningen en foto's.

EEN ANDERE KIJK OP GROFKERAMIEK
historie, fabricage en toepassingen van
radiaalsteenbaksteen  plavuizen  dakpannen
steengaas en draineerbuizen

Een andere kijk op grofkeramiek
is een nieuwe uitgave van
STICHTING HISTORIE GROFKERAMIEK
Het is geschreven voor een breed
publiek in de bouwbranche en daarom
ook bijzonder geschikt als cadeau of
relatiegeschenk.

Stichting Historie Grofkeramiek

VOORINTEKENING
Dit bijzondere boek kunt u via voorintekening, tegen een gereduceerde prijs bestellen.
Na 25 februari 2013, bij de afhaaladressen van Stichting Historie Grofkeramiek op te
halen. U ontvangt per post een afhaalbericht. Uiteraard kan het boek, tegen betaling
van verzendkosten, ook thuis bezorgd worden.
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Gezocht
Wie kan me verder helpen met de naam van de fabriek van herkomst van de hieronder
afgebeeld stenen?

Auke Gerhard van der Meij bezat verschillende fabrieken, De Hoop in Harlingen, De Nijverheid
in Berlikum en Nooitgedacht te Ried en hield kantoor in Leeuwarden.
Van de fabriek in Ried is bekend dat deze gele stenen maakte getuige de onderstaande
advertentie.

De kleuren van de Harlinger fabriek zijn me onbekend. Het betreft hier zogenaamde
strengpersstenen en kunnen daarom ook gevormd zijn geworden op een pers voor de
strengperspannen welke Van der Meij vervaardigde.
Reactie graag doorgeven aan Rob Vermeulen: mail@rajvermeulen.nl
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