Op 8 Maart 1892 werd in een vergadering, gehouden in hotel Haanen te Sittard, besloten tot het stichten van
een steenfabriek met een ringoven te Heerlen. Als ondernemingsvorm werd gekozen “vennootschap onder
Firma”. De steenfabriek droeg de naam “Heerlense Stoomsteenfabriek Firma Beckers-Koten & Cie.”. De
geplande jaarproductie was in totaal 4 miljoen strengpersstenen. Naast deze strengpersstenen zou men een
klein gedeelte “klopvorm” maken. Klopvorm was een met de hand gevormde steen glad verzand. Als technisch
directeur werd benoemd de heer J.G. Hefkens uit Venlo en als administratief directeur de heer P.Koten uit
Schinveld. In februari 1895 besloot men de fabricage van klopvorm uit te breiden tot een jaarproductie van 1
miljoen metselstenen. Op een jaarvergadering in September 1898 werd wederom besloten om de productie
klopvorm uit te breiden en wel tot een jaarproductie van 20 miljoen metselstenen. Per 1 januari 1905 werd
besloten om de firma om te zetten in een naamloze vennootschap genaamd: N.V. Beckers-Koten’s Steenfabriek.
De opkomst van de mijnindustrie verzekerde een regelmatige en goede afzet van metselstenen. Vooral de
Oranje Nassau Mijn was een vaste afneemster t.b.v. hun ondergrondse werken. In 1914 werd besloten tot
aankoop van een Aberson vormbakpers. De productie van strengpers werd echter gehandhaafd. In 1917 werd
middels een raccordement aansluiting verkregen op het net van de Nederlandse Spoorwegen, zodat ook stenen
per wagon verzonden konden worden. Na het overlijden van de directeur P.Koten, werd in de vergadering van
30 januari 1934, de heer P.M. Erkens uit Schinnen als directeur benoemt. De jaren 1935 tot 1939 waren voor de
steenindustrie in Nederland zeer moeilijk, doch heeft dit niet tot het stilleggen van Beckers-Koten’s Steenfabriek
geleid. In de oorlogsjaren 1940-1945 heeft de fabriek niet geproduceerd. De toenmalige directeur P.M. Erkens
werd in 1944 door de Duitsers gearresteerd en is in concentratiekamp Neuengamme overleden. Vanaf 1946
werd de heer H. Klinkers uit Heerlen benoemt als directeur. Onmiddellijk werden voorbereidingen getroffen om
de fabriek weer bedrijfsklaar te maken voor campagne 1947. In 1948 werd de bestaande steenpers omgebouwd
tot half-automatiek. In 1950 werd de productie omgezet in het maken van handvormstenen. De jaarproductie
werd voor 60% afgezet in Nederland en 40% naar België. In 1954 was de export naar België zeer goed en werd
ook een begin gemaakt met de export naar West-Duitsland, speciaal het Niederrhein gebied. In de periode 1954
tot 1964 werd 70% van de jaarproductie afgezet buiten Zuid-Limburg. Van deze afzet werd 55% naar België en
West-Duitsland geëxporteerd. In 1964 werd de steenfabriek met terreinen verkocht aan de Gemeente Heerlen,
met het beding dat de steenfabriek te Heerlen nog vier jaren mocht exploiteren. Dit om het mogelijk te maken
een plaats te zoeken voor het stichten van een nieuwe fabriek. In 1965 werd te Nuth een terrein aangekocht van
negen hectaren. Rekening houdende met de terreinen welke nodig zijn voor bebouwing, is er minstens 30 jaar
grondstof in eigendom aanwezig voor het fabriceren van stenen. De aanwezige grondstof is uitermate geschikt
voor het verkrijgen van exclusieve soorten handvormstenen. In 1968 werd de fabriek te Nuth in bedrijf gesteld
met: een halfautomatische handvormmachine, een kunstmatige drooginrichting en een overslaande vlamoven.
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