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“De Vlamovic, monument van een duur experiment” 
 

door R.A.J. Vermeulen 

 
Granietkeien (kinderkopjes) of gebakken straatsteen in Waal- , Rijn- of IJsselformaat.  
In het begin van de twintigste eeuw was er echter weinig andere keus. Straatsteen was weliswaar een 
belangrijke bijproductie voor de steenbakkers maar het merendeel van een ovenuitkomst was metselsteen. 
Bij een zogenaamde Hollandse oven bedroeg de verhouding ca. 70% metselsteen tegenover ca. 30% 
straatsteen. In de veel zuiniger stokende ringoven was de verhouding zelfs 95 % metselsteen en slechts 5% 
straatsteen. Zolang de straatklinkers werden gebakken in ovens waar de metselsteenfabricage hoofdzaak was, 
hadden de straatklinkers ongeveer hetzelfde formaat als de metselstenen 
 
Er kwamen er hoe langer hoe meer zware vrachtauto's op de weg. Algemeen bestond de indruk dat zwaar 
verkeer een destructieve werking had op bestrating met gewone waalklinkers. Ze werden dan uiteindelijk 
door Rijkswaterstaat te licht bevonden voor de steeds maar zwaarder belaste straatwegen. Zij prefereerden de 
oncomfortabeler natuursteenkei voor het zware werk. Dat heeft er toe geleid, dat de steenbakkers op zoek 
gingen naar methoden een groter formaat gebakken straatsteen te ontwikkelen. Een ander groter formaat te 
maken omwille van bestratingswerk, hield echter het risico in dat men bleef zitten met zeer moeilijk tot 
onverkoopbare metselsteen vanwege de afwijkende maat. 

 
Adriaan van de Koppel, steenfabrikant te IJsselstein, had zich 
ten doel gesteld straatsteen te bakken met de hoogste kwaliteit 
en de grootste kwantiteit. Er moest een oven komen waarin een 
veel gelijkmatiger temperatuur heerste om specifiek straatsteen 
te kunnen bakken. In 1914 geeft hij de ovenbouwer Wentink 
de opdracht om een ringoven met overslaande vlam te bouwen. 
In 1915 is de oven klaar en wordt in gebruik genomen. Met de 
introductie van de ringoven met overslaande vlam, beter 
bekend geworden als de vlamoven, ontstonden nieuwe 
mogelijkheden. Bij dit type oven werd er niet op en tussen de 
steen gestookt, maar ernaast. De ring was verdeeld in aparte 
stookkamers. Dit door het stookgang gewelf te segmenteren en 
deze segmenten een kwart slag te draaien. Onder in de 
tussenmuren waren doorstroomgaten aangebracht 
(fietsenrekken) om het vuur naar de andere kamer te kunnen 
overbrengen. Boven deze stroomgaten waren aan de rechter 
kamerzijde stookroosters en een vlammuur aangebracht. 
Boven de roosters bevonden zich in het ovenplafond de 
stookgaten. Net als bij de ringoven werden de doorstroomgaten 

met een laag papier dichtgezet om zo de rookgassen naar het gewenste afvoer kanaal te leiden. Elke kamer 
was voorzien van zo ’n kanaal dat via een afsluiter aansluiting gaf op het centrale rookkanaal. 
 
Door deze constructie werd het vuur veel beter door de ovenlading geleid en er heerste een veel 
gelijkmatiger temperatuur. Door dat er met brandstof niet meer tussen en op het product werd gestookt had 
men ook minder uitval in de vorm van mondsteen. De voordelen van een beter product wogen ruimschoots 
op tegen het nadeel van het hogere brandstofgebruik ten opzichte van de gewone ringoven. Dat dit type oven 
zich bij uitstek leende voor de productie van straatsteen laat gemakkelijk raden.We zien dan ook dat de 
straatsteenfabrikanten hun Hollandse ovens vaarwel zeggen zonder de tussenstap van de ringoven, en 
overgaan op de vlamoven.  
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Productieproeven met groter formaat leverden geen gunstige resultaten op. Rond 1915 was er al een 
zogenaamde klinkerkei in de handel gebracht De naam “Klinkerkei” stamt dus als uit die tijd. Bij het drogen 
en bakken had men veel verlies. Bovendien werkte het verschil van formaat zo storend op de productie, dat 
de prijs per m2 belangrijk hoger moest zijn dan die van het gebruikelijke waalformaat.Eén fabriek heeft dit 
formaat nog enige jaren gevoerd. De maat 11x15,5x10 cm was waarschijnlijk ingegeven door de maten 
welke de natuursteenkeien gewoonlijk hadden. Als bestratingsmateriaal waren de proefresultaten niet 
ongunstig, de metselkwaliteiten bleken echter onverkoopbaar. Het is dan ook om die reden bij enkele 
proeven gebleven en nimmer tot een ruime toepassing gekomen. 
 
In 1916 schrijft Adriaan van de Koppel, dat verschillende straatsteenfabrikanten het idee opperen om weer 
een klinkerkei te maken. Door het stoken in een speciaaloven met principe van overslaande vlam, is men 
verzekerd van een prima geheel doorbakken product dat aan de hoogste eisen voldoet. Ook het formaat heeft 
een wijziging ondergaan een meet dan c.a. 22x11x11 cm, men krijgt dus ongeveer een dubbele klinker. Deze 
maat was om tweeërlei reden zo gekozen. Ten eerste lag bij deze afmetingen de dubbele klinker vaster in de 
weg, en in de tweede plaats waren, bij deze afmetingen eventueel nog voorkomende klinkers, welke een 
onvoldoende graad van hardheid zouden bezitten, niet meer onverkoopbaar. Deze zouden als metselklinkers, 
b.v. voor het trasraam en dergelijke, al niet algemeen, toch zeker in voldoende mate aftrek vinden.  
Verder voert hij allerlei argumenten aan ten gunste van het gebruik van deze klinker als bestratingsmateriaal. 
Tot besluit meldt hij dat echter tot fabricage van de dubbele klinkers in het groot nog niet wordt overgegaan. 
Men acht het niet raadzaam achtte grote voorraden te maken alvorens gebleken was, dat de wegenbouwers 
ook iets voor het nieuwe product zouden voelen. De fabrieken waren wel in staat om, met een korte levertijd, 
de klinkers op bestelling te leveren.  
 
Ondanks enkele kleine proefbestratingen en zijn geloof in de goede toekomst, leert de geschiedenis dat 
noodzakelijke steun van de industrie ontbrak en komt het grootformaat nog niet van de grond. Problemen 
met het uitzakken van de vormelingen na het lossen uit de vorm, problemen met drogen en het bakken 
leverden zoveel verlies dat de prijs per m2 aanmerkelijk hoger uitpakte dan bij het gewone waalformaat. 
Toch zeker in de beginperiode was een vrij groot deel van de productie niet hard genoeg en zo een 20 tot 
25% werd als metselsteen verkocht. De invoering van een ander formaat zou ook nu nog de nodige 
moeilijkheden hebben gegeven. Al deze zaken doen de goede voornemens uiteindelijk verzanden. 
 
Adriaan van de Koppel was ondertussen directeur van de in 1917 opgerichte N.V. Vlamovenstraatklinker 
Zeist. Een verkoopkantoor voor twintigtal beherende vlamovenfabrikanten welke zich verplichten hun 
straatsteen in een drietal kwaliteiten te leveren. Naast de verkoop spande de N.V. zich in voor de verbetering 
van de producten en de productie methoden. Het had zelfs een eigen onderzoeksafdeling. Koppel was een 
voorloper in de straatsteenindustrie en bovendien een volhouder. De gedachte een gebakken product te 
vervaardigen van een groot formaat en met een hoge slijtweerstand liet hem niet los. Het moest mogelijk zijn 
om een alternatief te bieden op de alom bekende en toegepaste granietkei.  
 
Rond 1920 zien we een nieuwe poging maar nu via een geheel ander invalshoek. Hij hoopte zijn doel nu te 
bereiken door een dik formaat straatklinker te persen van gedroogde gemalen klei. De stenen zouden dan 
direct na het persen, in de vlamoven afgebakken kunnen worden. Volgens deze techniek zou het moeilijke 
droogproces dan overbodig worden. Hiermee zou een van de oorzaken van de grote uitval bij grootformaat 
zoals bij de eerdere pogingen vervallen. Bovendien zou ook het uitzak probleem hiermee omzeild kunnen 
worden. De stenen zouden kunnen worden voorzien van rillen als afstandhouder om zo bij het leggen een 
voeg te krijgen. De naam voor dit nieuwe product was Vlamovic 
 
Na een aantal succesvolle experimenten wordt besloten om de fabriek van de Gebroeders van de Koppel in 
IJsselstein om te bouwen tot proeffabriek. Al snel bleek dat de zaken minder eenvoudig waren dan 
aanvankelijk was aangenomen. Een groot probleem bleek de luchtverwijdering uit het gemalen kleipoeder 
tijdens het persen. Het losse stortvolume van het kleipoeder werd tijdens het persen bijna gehalveerd. Als 
men de lucht niet in zijn geheel verwijderde, kon dit bij het wegnemen van de persdruk leidden tot volume 
toename, of het ontstaan van spanningsscheuren gedurende het bakproces. Om die reden werd stapsgewijs 
geperst waarbij per stap de druk werd opgevoerd. De eerste persing met 120 kg/cm2, dan de tweede met 300 
kg/cm2 en als laatste een met druk van 600 kg/cm2. Ondanks deze maatregelen lukte het niet het voorogen 
gestelde resultaat te bereiken. En oplossing werd gevonden door het kleipoeder het licht bevochtigen en het 
dan kort voor het persen tot stomen toe te verhitten.  
 
De concurrentie zat echter niet stil. De kleibewerking en de stooktechniek hadden belangrijke verbeteringen 
ondergaan. Het percentage straatklinkers dat uit een oven kwam, nam steeds meer toe. De noodzaak om een 
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deel van de productie als metselsteen van de hand te doen, kreeg een steeds geringere betekenis. In 1929 doet 
dat de fabrikant Van den Heuvel op de fabriek te Rheden besluiten er toe over gaan de z.g. dikformaat langs 
natte weg te vormen. Dit, dikformaat" had de lengte en de breedte (hoogte) van het waalformaat, maar een 
dikte van minimaal 64 mm. Per m2 bestrating licht het gebruik op 68 a 75 stuks. De prijs per m2 diende maar 
weinig hoger te worden gesteld dan die voor steen van waalformaat. 
Al direct was er een grote vraag naar dit formaat. Tal van fabrikanten volgden het voorbeeld van v. d. Heuvel 
en spoedig had het ”dikformaat” een groot deel van de markt veroverd. 
 

Toen men bij Vlamovenstraatklinker Zeist meende alle 
moeilijkheden met de Vlamovic onder de knie te hebben, 
werd een speciale fabriek gebouwd, de NV Vlamovicfabriek 
Van de Koppel te Opheusden. Daar werd een vlamoven 
gebouwd met 26 kamers en een capaciteit van 4,5 miljoen 
vlamovics van omstreeks 22 x 11 cm, hoog 11 cm. Deze 
fabriek heeft met succes gewerkt van 1930 tot 1934. De 
machinerie was omvangrijk en ingewikkeld en onverwachte 
tegenslagen deden zich herhaaldelijk voor. Zowel problemen 
wat betreft de kwaliteit als de exploitatiekosten, waardoor de 
prijs niet laag genoeg gesteld kon worden. Uit eindelijk 
meende men in een nieuwe methode een oplossing te hebben 
gevonden.Er worden diverse uitvoeringen gemaakt met en 
zonder ribben. In ’t Oade Roadhoes te Tubbergen wat in 1931 
volledig in Vlamovic’s werd gemetseld zijn nog fraaie 
voorbeelden te zien. 

 
De afstandhouders op de aangetroffen ongeribde stenen staan alleen een keperverband 
toe zoals links afgebeeld. De nokken voorkomen als het ware het uitwaaieren en 
houden de stenen bij elkaar 
  
In 1936 wordt door de NV Vlamovenstraatklinker Zeist op de door hen ontwikkelde 
persmethode patent genomen (zie bijlage A). De klei kon volgens deze methode 
zodanig naar de pers vervoerd worden dat er geen nieuwe lucht tot de klei kan 
toetreden. De steen bevat dan ca 5% water. De vlamovics direct van de pers in de oven 

te zetten, gaf echter aanleiding tot scheurvorming. Als gevolg van de gekelderde straatsteenprijzen en 
problemen met vernieuwing van de installatie werd besloten de fabriek voorlopig stil te leggen. 
 
Het product werd ingehaald door de ontwikkelingen in de industrietak. Nu eenmaal de metselsteen was 
losgelaten, leek het overgaan tot nog groter formaat niet onoverkomelijk meer en in 1933 werd door van 
Hesteren en Janssens te Lienden, begonnen met het langs natte weg fabriceren van ‘Klinkerkeien’. Van deze 
klinkerkeien gaan 48 a 52 in een m2 bestrating. Direct volgden er een 8 tal anderen fabrikanten.  
 

Het vormen en bakken van dikformaat en 
klinkerkeien geschiedde op geheel dezelfde 
wijze als bij het waalformaat. Dat bij het 
vervoeren, neerslaan en drogen de stenen, een 
min of meer trapeziumvormige doorsnede 
krijgen, kon vooral bij de klinkerkeien 
hinderlijke afmetingen aannemen. 
Verschillende maatregelen waren mogelijk om 
die misvorming weg te nemen of althans te 
beperken. 
Het uitzakken tijdens het vervoer naar de 
droogrekken kon men geheel voorkomen door 
de vormelingen in de vormbakken te laten en ze 
pas bij het droogrek neer te slaan.Vervorming 
bij het drogen kon worden beperkt, indien men 

de droogplankjes bezandde en de vormelingen zo vroeg mogelijk kantelde (opsneed). 
Ten slotte kon men de vervorming tijdens het afstoken tegengaan of verminderen door de stenen niet op de 
platte, afgestreken zijde maar op hun zijkant in de oven te zetten. Echter alle vervorming opheffen kon echter 
zelden worden bereikt. 
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Ondanks deze ontwikkelingen besluit A.P. Heijnis halverwege de jaren dertig weer het verlaten spoor van de 
vlamovic op te gaan. Op de steenfabriek Rosande aan de Klinkenbergerweg te Arnhem start hij de productie 
van de vlamovic klinkers weer op 
Hij installeerde een veel eenvoudiger en sneller werkende zogenaamde 'draaitafelpers' van Duitse makelij. 
Na het persen worden de vlamovic stenen op de oven gezet waar ze een 3-tal weken blijven tot het 
vochtgehalte, dat na het persen omstreeks 5% bedraagt, naar 2 a 3% is teruggelopen. Het beruchte scheuren 
in de oven wordt hiermee voorkomen. De afmetingen zijn gewijzigd in 20.5 x 9.7 x 8.5 cm. 
 
(In bijlage B wordt het productieproces schematisch weergegeven en beschreven). 

 
De vlamovic was door deze wijze van droogpersen een zeer dichte en een 
maatvaste steen geworden. Ook de inwendige bouw is ten gevolge van de 
grondige menging en de fijne maling zeer gelijkmatig. Er was zo een 
steen ontstaan, die in sterkte de gewone straatklinker scheen te overtreffen 
en die van de natuursteenkeien benadert 
 
Aanvankelijk leek Heijnis succes te hebben, de grote maat was zeer 
geschikt voor het bestraten van grote wegen. Maar na verloop van enige 
tijd bleek dat de stenen één groot nadeel hadden. Ze waren veel minder 

slipvast dan gewone straatklinkers, waardoor de remweg voor auto’s werd vergroot. Rijkswaterstaat gaf toch 
de voorkeur aan gewone straatstenen, maar bovendien kwamen daar ook andere materialen in beeld zoals 
beton en bitumen. 
De proeven enz. met het droogpersen hebben vele jaren geduurd.In 1940 en 1941 worden nieuwe 
verbeteringen ingevoerd Het scheen, dat de nieuwste vlamovics aanmerkelijk stroever waren dan de oude en 
men mocht verwachten, dat deze onder het verkeer niet glad zouden worden Zelfs als deze vlamovics niet 
volledig aan de verwachtingen voldeden, vormden zij nog een zeer sterke bestrating voor plaatsen met druk 
en zwaar verkeer 
 

In 1944 tijdens de Slag om Arnhem had de steenfabriek 
Rosande grote schade opgelopen. Hoewel ze weer werd 
opgebouwd kwam ze niet meer tot bloei. De steenfabriek had 
nog een jaarproductie van 8 miljoen stenen w.f. aangesloten was 
bij de 'N.V. Vlamovenstraatklinker Arnhem. In 1948 werd 
echter surséance van betaling aangevraagd en er werd een 
bewindvoerder aangesteld. De surseance werd nog tweemaal 
verlengd maar toen viel het doek voor Heijnis. 
 
Daarmee is de vlamovic nog niet helemaal uit beeld. De 
steenfabriek werd voortgezet door een consortium uit de 
baksteenindustrie onder de naam 'N.V. Vlamovensteenfabriek 
Rosande'. De nieuwe onderneming was op 30 augustus 1955 

opgericht. Hoewel de doelstelling van de nieuwe onderneming ruimer was opgesteld met de fabricage van 
zowel straat- als metselstenen, kreeg men niet echt voet aan de grond in de bouwmaterialenwereld. 
Vlammovics werden nog wel, zij het in geringe producties 
vervaardigd. Jaarlijks werd er verlies geleden en de meeste 
deelhebbers trokken zich terug uit dit avontuur. In de 
Baksteengids III -1965 wordt nog de productie van 
vlamovic’s vermeld, maar in juni 1965 werden de 
werkzaamheden stop gelegd. De steenfabriek werd geheel 
ontmanteld en ter plaatse staan nu het kortsluitstation van 
de KEMA. De laatste gevormde niet afgebakken 
Vlamovics werden naar steenfabriek De Bylandt 
overgebracht en als allerlaatste in hun soort daar 
afgestookt.  
Er rest ons nu nog een bijzonder gebouw. ‘t Oade 
Roadhoes te Tubbergen. met Vlamovic’s uit 1931. Op het 
KEMA terrein aan de Klingenbeekseweg 43 te Arnhem 
ligt nog een klein stukje met de Vlamovic’s van Rosande. 
Levende monumenten voor een duur experiment. 
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Bijlage A 
 

WERKWIJZE VOOR HET ZOOGENAAMD DROOG PERSEN VAN 
VORMLINGEN IN DE KLEI-INDUSTRIE 

Octrooi-aanvrage van de N. V. „De Vlamovenstraatklinker" te Zeist 
 
In de klei-industrie, waaronder hier in de eerste plaats is te verstaan de vervaardiging van baksteen, maar 
ook van vloer en wandtegels en dergelijke producten, worden de vormlingen meestal gemaakt uit plastisch 
materiaal, dat een vochtgehalte van bijv. 20 tot 35 volume-procenten heeft. Hebben de voorwerpen een 
betrekkelijk groote dikte, bijv. van meer dan 6 C.M., dan wordt het drogen van de vormlingen vóór het 
bakken bezwaarlijk en vooral tijdroovend; ook treden dan bij het drogen aanzienlijke vervormingen op. 
Men streeft dus naar het verwerken van betrekkelijk droog materiaal en wil dit door persing in den vorm 
brengen. Juist voorwerpen met groote dikte echter laten zich moeilijk persen; na korten tijd blijken de 
vormlingen te scheuren. Men vermoedde, dat de [in het losse materiaal opgesloten, samengeperste lucht den 
samenhang weder vernietigde en perste daarom stapsgewijs, zoodat na het voordrukken de lucht 
gelegenheid werd gegeven, zooveel mogelijk te ontwijken. Zoo heeft men volgens het Nederlandsche 
Octrooischrift No. 1213 voorgesteld, droog gemalen, klei-houdende massa te bevochtigen en krachtig te 
kneden, zoodat kleine, dichte kluiten met een laag vochtgehalte ontstaan; bij het persen van die korrels kan 
de lucht beter ontwijken, dan uit een fijner verdeelde massa. 
Ook heeft men, speciaal bij de vervaardiging van baksteenen, getracht, de lucht gelegenheid te geven tot 
ontwijken, door gleuven of gaten in de persvormen te maken, of door deze vormen uit lamellen op te bouwen. 
Zelfs heeft men getracht, het persen uit te voeren in een ruimte, waarin de lucht sterk was verdund. Dit alles 
is practisch niet uitvoerbaar, o.a. omdat het vochtige materiaal de ontluchtingsopeningen verstopt. 
De uitvinding, die de tot dusver ondervonden moeilijkheden volkomen overwint en in de practijk tot 
uitmuntende uitkomsten heeft geleid, bestaat daarin, dat de ruwe klei eerst gebroken, daarna goed gedroogd, 
gemalen en gelijkmatig bevochtigd, vervolgens tot dampens toe verwarmd en in dien toestand geperst wordt, 
een en ander zoodanig, dat de lucht niet in de warme massa kan treden. Door de verwarming van de 
gelijkmatig bevochtigde, fijn verdeelde massa ontwikkelt zich waterdamp, die de lucht geheel of grootendeels 
uitdrijft; doordat maatregelen worden getroffen, opdat de warme massa vóór het persen niet opnieuw lucht 
kan opnemen, bevatten ook de gemaakte vormlingen practisch geen lucht en zijn de daarin aanwezige poriën 
alleen met waterdamp gevuld. 
De hierboven aangegeven uitvinding wordt benaderd, door hetgeen in het Fransche octrooi-schrift No. 
400558 is beschreven. Daar wordt gezegd, dat het vocht uit de klei door verhitten wordt verwijderd tot 
slechts een geringe hoeveelheid in den vorm van damp aanwezig is (regel 16—18). die de lucht uit de poriën 
verdreven heeft, (regel 48), waarna de klei in vormen wordt geperst en de nog warme vormlingen dadelijk 
gebakken worden (regel 42). 
De wijze echter, waarop deze juiste gedachte in de beschreven inrichting wordt verwerkelijkt, is voor 
verbetering vatbaar. 
Volgens dit octrooischrift wordt de ruwe klei verhit door rookgassen, die er over en door strijken. 
Vervolgens gaat zij door een molen en wordt zij met een jacobsladder gebracht naar een open schudzeef; het 
gezeefde materiaal wordt opgevangen in een trechter, die de pers voedt. Het doel daarbij is weliswaar, dat 
de waterdamp, dien het zich in de klei bevindende water levert, de lucht zal uitdrijven, maar bij deze 
inrichting treden de verbrandingsgassen in de plaats van de uitgedreven lucht en, nadat die gassen 
opgehouden hebben te werken, heeft in de jacob-ladder en op de schudzeef de lucht weer gelegenheid, 
tusschen de korrels te komen, zoodat het niet wordt bereikt. Bovendien is het indampen van ruwe klei geen 
goede methode om het materiaal met een gelijkmatig verdeelde, minimum hoeveelheid vocht de pers te laten 
bereiken. 
Nog mag worden gewezen op het Duitsche octrooischrift No. 242025, volgens hetwelk de klei vóór de 
persing gedroogd en met de warme lucht der drooginrichting bevochtigd wordt; de persing vindt dan bij 
voorkeur plaats, als het aldus voorbehandelde materiaal nog warm is. Deze voorbehandeling met warme, 
vochtige lucht is uit den aard der zaak niet geschikt voor het ontluchten van de klei-massa. Bovendien zal er 
bij een langdurige behandeling van de klei, zooals voor een eenigszins aanzienlijke temperatuursverhooging 
van de massa noodig is, een zoo groote hoeveelheid vocht door de klei worden opgenomen, dat er van droog 
persen moeilijk sprake meer kan zijn; het octrooischrift spreekt dan ook van een droging van de vormlingen. 
 
- Volgens de uitvinding kan men b.v. als volgt te werk gaan. De klei uit de groeve wordt eerst gebroken, 
daarna zoo goed mogelijk gedroogd en in een kollermolen behandeld. Nadat het fijne, droge materiaal is 
afgekoeld, vermengt men het in een schroeftransporteur innig met juist de ver-eischte hoeveelheid water, b.v. 
5 volume-procent, of, iets meer. Het water kan worden toegevoegd door middel van een kunstmatigen nevel, 
maar ook kan men stoom inleiden. Verder zou men de bewerking volgens bovengenoemd Nederlandsen 
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octrooischrift kunnen toepassen. Nadat de bevochtiging is afgeloopen, kan men het materiaal nog eens door 
een kollermolen laten gaan, waarop men het door een schroeftransporteur met verwarmingsmantel leidt. 
Hierin wordt de klei sterk verwarmd; een temperatuur van 55°—60° C. kan voldoende zijn, maar veelal is 
een hoogere temperatuur, bijv. van 80°—100° C. nuttig. Met de lagere temperaturen kan men volstaan, als 
de vormlingen betrekkelijk dun zijn. In plaats van een schroeftransporteur met verwarmingsmantel, kan men 
ook een andere inrichting tot gelijk doel gebruiken; het toevoeren van warmte aan het materiaal kan in de 
praktijk nauwelijks moeilijkheden bieden. 
Gebruikt men een bevochtigingsinrichting, die bij de temperatuur van de omgeving werkt, dan is het 
gewenscht, het materiaal na de bevochting ter wille van de gelijkmatigheid van de bevochtiging eenigen tijd 
te laten staan. Gebruikt men voor de bevochtiging stoom, dan zorgt de waterdamp er voor, dat het vocht snel 
overal doordringt. 
Het vochtige, dampende materiaal, waaruit de lucht door den waterdamp geheel of vrijwel geheel is 
verdreven, wordt in de pers geleid, en wel zoodanig, dat het op zijn weg naar de pers niet opnieuw lucht kan 
opnemen. Dezen weg zal men dus zoo kort mogelijk maken, of laten bestaan uit een gesloten leiding. Het 
gevolg is. dat de uit de pers komende vormlingen zoo goed als geen lucht bevatten; bovendien kan na het 
persen geen buitenlucht in de holten dringen. omdat, als gevolg van de zware persing en de goede 
voorbehandeling van het materiaal, het oppervlak der vormlingen zeer dicht is geworden. De nog warme 
vormlingen kunnen rechtstreeks, dus zonder voorafgaande droging, in den oven worden gezet en zullen 
daarin geen neiging tot scheuren vertoonen, mede dank zij de homogeniteit van het materiaal. 
Als het materiaal door sterk dampen geheel is ontlucht, kan het na het persen zóó dicht zijn, dat het drogen 
tot in het inwendige te langzaam gaat. Het verdient dan aanbeveling, mits het eindproduct zulks toelaat, 
gedeeltelijk eenigszins grofkorrelig materiaal te gebruiken, hetwelk van nature meer poreus blijft. 
  
Conclusie. 
Werkwijze voor het zoogenaamd droog persen van vormelingen in de klei-industrie, met het kenmerk dat de 
ruwe klei eerst gebroken, daarna goed gedroogd, gemalen en gelijkmatig bevochtigd, vervolgens tot 
dampens toe verhit en in dien toestand geperst wordt, een en ander zoodanig dat de lucht niet in de warme 
massa kan treden. 
 

Bijlage B 
 

Uit Bestrating door Dr. Ir. D Thoenens en W. Drillenburg 1941 

 

Verklaring bij figuur 30 (foto A.P. Heijnis - Oosterbeek)  
 
Het grondmengsel wordt door middel van een jakobsladder a gestort in een vulbeker b, vanwaar het in een 
droog-toren c valt. Daar komt de kleigrond terecht op de bovenste plaat h, waar hij door een schraper g 
langzaam wordt voortge-schoven, totdat de opening aan de andere zijde der plaat bereikt wordt, waar de 
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kleigrond naar een lagere plaat valt. Hier is de opening aan de andere kant en door de schrapers wordt de 
klei weer daarheen geschoven. Al deze schrapers worden voortbewogen door middel van een as f die door 
middel van de riemschijf F 3 wordt aangedreven. De droging geschiedt nu door middel van hete lucht of 
rookgassen, die boven in de oven geblazen worden en die evenals de klei naar beneden gaan. De heetste 
gassen (van 500—800° C) komen dus met koude, vochtige kleigrond in aanraking. De grond wordt bij zijn 
langzame beweging door de droogtoren geleidelijk verwarmd en gedroogd en doordat daarbij de grond 
goed geroerd wordt, is de droging zeer gelijkmatig. De gassen koelen daarbij af, zodat de bijna droge grond 
op de onderste plaat met gassen van ongeveer 120° C in aanraking komt. Door middel van een exhaustor i 
worden de hete gassen nu afgezogen, waarbij kleistof wordt meegenomen. Dit stof wordt afgescheiden in een 
cycloon j, waarna men de gassen laat ontsnappen. De gedroogde kleigrond, die dan nog ongeveer 4—5  
vocht bevat, wordt door een afvoerkoker k en een jakobsladder l naar een silo n gevoerd, vanwaar hij in een 
kollergang o valt. De silo n dient om de toevoer naar de koller-gang regelmatig te doen plaatsvinden. In de 
kollergang o wordt de kleigrond gemalen, waarna de gemalen klei in de koker p terechtkomt. De uitgang van 
de kollergang is door een zeef afgesloten, die alleen de fijne deeltjes doorlaat. Kluitjes en grotere stukken 
blijven in de kollergang, totdat zij helemaal fijngemalen zijn. Een volgende jakobsladder brengt de klei in 
een ontluchter q, een droogtoren van verkleind formaat, waar de hete lucht of rookgassen niet over de klei, 
maar door de holle platen stromen. Daarbij verdampt weer een deel van het vocht uit de kleigrond en de 
waterdamp, die daarbij ontstaat, verdringt de lucht uit de kleigrond. Na het verlaten van de ontluchter komt 
de kleigrond via een soort silo in de vormen, waarna geperst wordt. De kleigrond is nu zeer rul en er is dus 
een grote druk nodig, om die grond tot vaste blokken te persen. Deze pers is een zeer vernuftig bedachte 
machine, waar de vormelingen geleidelijk onder een druk van 500—600 kg/cm2 komen, waarna zij door de 
pers uit de vorm worden gestoten en gereed zijn om gebakken te worden. Dit geschiedt in een gewone 
vlamoven.  
 

 
Bron verantwoording: 
Dubbele klinkers of Klinkerkeien - Adr. van de Koppel - Klei nr. 2, 1917 
Onze Bouwmaterialen dl.II, Kunststeen - J.A. van der Kloes - Amsterdam 1928 
Mededelingen van het laboratorium de N.V. De Vlamovenstraatklinker - nr. 1, 1932 
Octrooiaanvrage van de N.V. “De Vlamovenstraatklinker” te Zeist - Klei 1936 blz.  245-247 
Bestrating - Dr. Ir. D. Thoenens en W. Drillenburg - 1941 
Klinkerbestratingen - T. Huitema - 1948 
Baksteengids III - KNB-1965 
Baksteen fabricage in Nederland 1850-1920 - G.B. Jansen - Zutphen 1987 
En krans van Steenovens – Dr. G.B. Jansen – Utrecht 1995 
Interview op 29-10-2002 met: J. Willemse, oud werknemer van Steenfabriek De Bylandt, werkzaam geweest op vanaf 
1961, laatstelijk als hoofd productie. 
Kleurenfoto’s: R.A.J. Vermeulen – Voorburg – 2002 
 

 
Voorburg 2002 

Berichten 
 
SHG Excursie 2003 

De jaarlijkse 
excursie zal ons 
naar verwachting 
dit keer in Losser 
brengen. Zoals u 
weet staat hier een 
oude steenfabriek 
waarin voorheen de 

zogenaamde 
Ossesteen 

gebakken werd in 
een authentieke 

ringoven. Het bedrijf, dat vorig jaar gesloten 
is, is door de Gemeente Losser aangekocht. 
Thans is een eerste fase van restauratie bijna 
afgesloten en zal het complex gaan dienen als 
entree voor de Landesgartenschau (Laga) 

waarin Gronau en Losser een grote rol spelen. 
Na de Laga zal het complex verder worden 
aangepakt waarna de restauratie in 2005 zal 
zijn afgerond. Er moet dan een compleet 
keramisch centrum zijn ontstaan rond de oude 
steenfabriek, waar tot voor kort de familie 
Damer de scepter nog zwaaide. Onze excursie 
zal dus Losser als doel hebben waarbij we de 
ontwikkelingen van deze restauratie zullen 
kunnen aanschouwen. Daarnaast zal een 
bezoek aan de Landesgartenschau mogelijk 
zijn. Te zijner tijd zult u de gebruikelijke 
aaankondiging met programma toegezonden 
krijgen. Een en ander onder voorbehoud kunt 
u alvast de datum noteren: 
 
 

Vrijdag 13 juni 2003 
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Vorderingen in Losser  

Met een transportband gaan de slechte delen van 
de muren naar buiten en worden daar door een 
soort zeef geschud zodat de stenen die bruikbaar 
zijn worden hergebruikt (zie volgende foto) 

 
De Gemeente Losser heeft de restauratie van 
de steenfabriek overgedragen aan het LAGA 
Projectbureau. Bestuurlijk verantwoordelijk 
namens de gemeente is de burgemeester zelf. 
Het LAGA projectbureau heeft voor de 
restauratie van de steenfabriek 
Ingenieursbureau Eelerwoude ingeschakeld. 
Verantwoordelijk voor de restauratie is de 
heer Frank Klement van dat bureau, zijn 
rechterhand is Randy Leeper die feitelijk de 
komende maanden de ‘bedrijfsleider’ van het 
project is en zowel bouwtechnisch als 
inhoudelijk de koers bepaalt.  
Geconstateerd is dat er heel veel is gepraat 
over de toekomstige plannen voor de 
steenfabriek, maar dat er een achterstand is 
ontstaan bij de echte uitvoering ervan. Vanuit 
het LAGA-budget is de komende maanden 
1,8 miljoen euro beschikbaar voor de 
steenfabriek. Dat is minder dan gepland. Er 
moeten dan ook prioriteiten worden gesteld: 
de oven zal worden gerepareerd.  
Boven op de oven, die gedeeltelijk zal worden 
bestraat, kunnen eventuele tentoonstellingen 
worden ingericht. De vormloods zal worden 

gerepareerd en zoveel mogelijk machines 
zullen aan de praat worden gebracht. Hiermee 
is een groep vrijwilligers onder leiding van de 
echtgenoot van de burgemeester enthousiast 
bezig. Aan de droogloodsen wordt voor de 
LAGA niets meer gedaan, een klein stukje 
ervan aan de achterzijde van het terrein wordt 
ingericht als entree. Op het terrein zal een tent 
worden geplaatst met horecavoorzieningen. 
Waarschijnlijk wordt hier een bescheiden 
tentoonstelling opgezet met als thema de 
historie van de baksteenfabricage. Voorts 
wordt er een tijdelijk parkeerterrein aangelegd 
en om de kleiput kan gewandeld worden. 
Bezien wordt nog of en op welke wijze het 
smalspoor kan worden ingezet. 
In april moet dit alles gerealiseerd zijn om de 
stromen bezoekers te kunnen ontvangen. 
Zoals elders in dit blad gemeld, zal ook de 
SHG-excursie de LAGA als doel hebben. Een 
uitstekende gelegenheid om deze bijzondere 
fabriek te kunnen zien in een ‘tussenfase’ wat 
de restauratie van het gehele complex betreft. 

Om de gewelfronding mooi te krijgen zijn speciale 
zgn. tapse "kierstenen" gebakken voor zowel de 
steen omhoog als de steen op z'n plat. 

 
Son 
Na de sluiting van de Terca vestiging Lobith 
III waarbij 50 werknemers naar ander werk 
moesten omzien is sinds augustus vorig jaar 
wederom een bedrijf van Terca Baksteen 
gesloten. Het betreft hier de vestiging in Son 
bij Eindhoven waar op dat moment 19 
werknemers werkzaam waren. Terca is 
onderdeel van Wienerberger (zie ons vorige 
nummer) en heeft in Nederland ruim 600 
werknemers. 
 
Deest 
De dakpannenfabrieken Koramic in Deest, 
waar wij enige jaren geleden op bezoek waren 
met onze jaarlijkse excursie heeft een nieuwe 
dakpan met een verweerde uitstraling op de 
markt gebracht. De verwering is terug te 



 9 

vinden op zowel de rode- als de gesmoorde 
(blauwe) dakpannen. Het bedrijf stelt dat het 
beste resultaat wordt verkregen door beiden 
door elkaar te gebruiken. 
 

Lathum  
In Lathum bij Arnhem staan de opstallen van 
de voormalige steenfabriek De Koppenwaard. 
Deze fabriek wordt thans rijksmonument. Het 
gebied rondom de vroegere vlamoven maakt 
onderdeel uit van de ecologische 
verbindingszone. Zowel het rijk, de provincie 
Gelderland als de gemeente Angerlo hecht 
een groot belang aan de natuurontwikkeling 
daar. Dit omdat er reeds bijzondere 
watervogels in het gebied voorkomen.  

Wim van Bentem, eigenaar en directeur van 
de Utrechtse Houdstermaatschappij W.J. van 
Bentem wil thans de vervallen fabriek 
restaureren, nadat de Rijksdienst voor de 
Monumentenzorg een onderzoek naar alle 
steenfabrieken in Gelderland had afgerond. 
De Koppenwaard met als bouwjaar 1918 
kwam als bijzonder waardevol uit dit 
onderzoek.  
Twee jaar na de sluiting werd in 1994 om 
veiligheidsredenen de schoorsteen 
opgeblazen. In tegenstelling tot het project 
van de Bovenste Polder in Wageningen krijgt 
dit complex geen functie als woon- en 
atelierbestemming. Wel wil men het verhaal 
van de steenbakkerij voor publiek 
toegankelijk maken. De restauratie-architect 
Kees Tak onderzoek eveneens de 
wederopbouw van de schoorsteen. 
De eigenaar van de Lathumse steenfabriek 
rekent erop dat met de verkoop van het zand 
en met subsidies van de overheden de 
restauratiekosten van De Koppenwaard 
kunnen worden bekostigd. 
 
Neede 
De oude kleigroeve in Neede wordt 
binnenkort gereconstrueerd. Het zal dan weer 
mogelijk zijn om langzaam met een 
smalspoortreintje de voormalige kleigroeve in 

te gaan. Het is de bedoeling dat Weeskesgaete 
zoals deze groeve heet, aan de Kerkhofweg 
wordt hersteld waarbij over een lengte van 
circa zestig meter de vlier en de berken zullen 
verdwijnen terwijl de eiken blijven staan. Het 
miocene zand zal weer zichtbaar worden 
gemaakt. De groeve is tot in de jaren dertig in 
gebruikt geweest. Het Rijk, de provincie en de 
gemeente maken het project financieel 
mogelijk Vanaf 23 januari 2003 zal de 
kleigroeve toegankelijk zijn voor publiek 
aldus Thomas Lijfering van de 
Gebiedscommissie Neede-Borculo in de 
Twentsche Courant Tubantia van 26 
november 2002. 
 
Storm  
Op 27 oktober woedde er in Nederland weer 
eens een flinke storm. Het gevolg laat zich 
steeds raden. Daags na de storm loopt het 
storm bij de handelaren in vooral oude 
bouwmaterialen. Zij hebben dan de handen 
vol om mensen aan dakpannen te helpen. 
Vooral jacht op bijzondere en zeldzame 
pannen is soms een moeizame. Het Brabants 
dagblad meldde hierbij een vermakelijk 
voorval op de werf van dakpannenhandelaar 
Van Ingen in Den Dungen: "Vanmorgen 
kwam een man samen met zijn vrouw langs 
voor een partij dakpannen die hij nergens 
meer kon krijgen. Toen hij ze uiteindelijk 
gevonden had, was hij zo blij dat hij met zijn 
dakpannen vertrok en zijn vrouw bij ons 
achterliet." 

Op de foto ter illustratie een overzicht van de 
voorraad zoals de firma Bogers die paraat 
heeft staan. 
 

Restauratiebeurs 2003  
De beurs vormt wederom het informatie- en 
communicatieplatform, het zakelijk 
marktplein en een uniek netwerkcentrum. 
Deelnemers aan de Nederlandse 
Restauratiebeurs presenteren nieuwe 
ontwikkelingen, branchetrends, producten en 
diensten, vakmanschap, visies, plannen, 
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regelingen, financieringen, technieken, 
opleidingen etc. Kortom: een breed scala aan 
actuele informatie, praktische aanpak en 
uitvoering, innovatie en wetenschappelijke 
verdieping. De buitenlandse bijdrage hierin 
wordt geleverd door Duitse, Belgische (met 
name de aan Nederland grenzende euregio's) 
en Engelse organisaties, instellingen en 
bedrijven Correspondentieadres De 
Nederlandse Restauratiebeurs, Postbus 1, 
5430 AA Cuijk tel: 0485-322922 Fax : 0485-
322944 e-mail : info@restauratiebeurs.nl 
De expositie zal worden gehouden in de 
Brabanthal van het Brabanthallencomplex, 
Diezekade 2 te 's-Hertogenbosch, van 
donderdag 15 mei t/m zaterdag 17 mei 2001. 
De expositie is geopend voor bezoekers op 
donderdag 15 mei van 10.00 tot 22.00 uur, op 
vrijdag 16 mei van 10.00 tot 18.00 uur en op 
zaterdag 17 mei van 10.00 tot 17.00 uur. 
 

Kampen 
Onlangs is de restauratie van het Gotisch Huis 
te Kampen gereed gekomen. Daarbij is het 
originele dak met holle en bolle pannen weer 
geheel hersteld. Adviseur in deze was Huub 
Mombers die door de Rijksgebouwendienst, 
eigenaar van dit pand, werd ingeschakeld. De 
aanleiding hiertoe vormde het dak zelf. 
Hierop lagen 15

e
 eeuwse dakpannen. Alle 

onderpannen zijn nog origineel, ca. 500 jaar 
oud, en konden gehandhaafd blijven, terwijl 
negentig procent van de bovenpannen 
vervangen moesten worden. Deze 90 procent 
is bij de Kleiwarenfabriek Gebr. Ginjaar in 
Leiderdorp tot stand gekomen. De 
gedeeltelijk met de hand gemaakt pannen 
werden in allerlei kleurschakeringen 
geglazuurd. De reden hiervan is dat in het 
verleden ook met dakpannen was ingeboet uit 
verschillende IJsselsteden, en zodoende het 
dak een mengeling was van kleuren en ook 
ongeglazuurde exemplaren, “je moet de 
geschiedenis niet willen wijzigen.”, is zijn 
overtuiging.   

Op de foto zien we Huub Mombers het 
eindresultaat keuren. 

IJzendoorn 
De Gelderse Milieufederatie heeft een zaak 
aangespannen om de sloop te voorkomen van 
de oude en al sinds 1987 niet meer 
functionerende steenfabriek bij IJzendoorn. 
Ook de Bond Heemschut en de gemeente 
Kesteren willen dat de fabriek een 
rijksmonument wordt. Het lijkt er vooralsnog 
op dat alleen de rechter in Arnhem nog voor 
redding van de fabriek kan zorgen. Door een 
fout van de gemeente Kesteren moest een 
sloopvergunning afgegeven worden op 
verzoek van de eigenaar. 
 
Wijk bij Duurstede  
De plannen rond de herontwikkeling van de 
steenfabriek Bosscherwaard zijn inmiddels in 
een vergevorderd stadium. Eigenaar en 
initiatiefnemer de heer Bieleveldt wil het 
terrein rond de steenfabriek gaan inrichten als 
een "Cultuurplaetse” en de ringoven laten 
restaureren. 

Sinds 1991 wordt de steenfabriek niet meer 
gebruikt. De heer Bieleveldt kon dit terrein in 
1994 huren en vestigde daar zijn bedrijf Robi 
B.V. In 1998 kocht hij dit terrein. In eerste 
instantie zullen de niet oorspronkelijke 
productiehallen worden gesloopt, zodat alleen 
de ringoven als belangrijkste bouwwerk 
overblijft. Deze oven is uniek in de provincie 
Utrecht. De bedoeling is dat dit 
rijksmonument zal worden gerestaureerd. 
Hiervoor ziin de planvoorbereidingen in gang 
gezet. 
Het produktieproces van de baksteenfabricage 
zal in de vorm van een permanente 
tentoonstelling in de steenoven op gezette 
tijden te zien zijn. De steenoven verkeert nog 
in een uitstekende staat en kan zo worden 
gebruikt. Gedacht wordt bijvoorbeeld aan een 
glazen expositierumte. De oven is van 1923 
tot 1990 in gebruik geweest. Rond 1956 
waren er ongeveer 45 man werkzaam. Het 
aantal stenen dat werd gefabriceerd lag 
destijds op 60.000 per dag. Oudbedrijfsleider 
de heer Koolwijk weet alles van de fabricage 
van stenen en zal zeker een grote hulp zijn bij 
de uitvoering van de plannen.  

mailto:%20info@restauratiebeurs.nl
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Het gehele terrein zal als "cultuurplaetse' 
worden ingericht. Een nieuwe landschapstuin 
zal de verbindende schakel worden tussen de  
diverse  bouwwerken. In het ontwerp 
wordt op artistieke wijze het winnen van klei 
en de omzetting daarvan in steen, zichtbaar 
gemaakt. ook de contouren van de gesloopte 
bouwwerken zullen op herkenbaar blijven. De 
bestaande voorraadberg klei met de restanten 
van het spoorlijntje zullen tevens onderdeel 
worden van het gehele landschapsconcept. 
Landschapsarchitecten de heer H. van der 
Wielen en de heer R. Brons zullen uitvoering 
geven aan de plannen. Na de goedkeuring van 
deze plannen, die wordt verwacht in maart 
2003, zal het nog ongeveer 2 jaar duren 
voordat het terrein opengesteld kan worden.  
'De steenfabriek Bosscherwaard, zoals het er nu 
uitziet. 
  
Spijk 
De rijnoever vanaf Lobith tot Spijk werd 
volledig beheerst door de aanwezige 
steenfabrieken. Veel bedrijven zijn reeds 
verdwenen en andere zijn gemoderniseerd. De 
ringovens in Spijk zijn allen verdwenen. Op 
deze plaats staat thans een vestiging van 
HUWA baksteen. Een moderne fabriek waar 
tientallen miljoenen bakstenen jaarlijks de 
fabriek verlaten. Alle oude opstallen zijn 
daartoe reeds een aantal jaren geleden 
afgebroken. De enige tastbare herinnering 
staat langs de rijnoever in de vorm van een 
oude loskraan. Deze werd in de jaren dertig 
gebouwd op een laad- en loskade voor het 
overladen van steenkool voor de ringovens 
van de Hollands-Duitse steenfabriek.  

Sinds kort staat deze kraan op de 
rijksmonumentenlijst en zal een werkgroep 
van de Heemkundevereniging Rijnwaarden en 
de Maatschappij Tot Nut van het Algemeen 
zich inzetten om financiele middelen bijeen te 
brengen op deze loskraan te herstellen en te 
conserveren. De gemeente Rijnwaarden, waar 
Spijk onder valt, heeft reeds een 
subsidiebedrag beschikbaar gesteld. Verroeste 

onderdelen zullen worden vervangen en het 
kraanhuisje hersteld. Een volledige restauratie 
behoort niet tot de mogelijkheden. 
 
Oosterhout en Esbeek 
Brada Baksteen, met vestigingen in 
Oosterhout en Esbeek, komt per 1 januari in 
handen van Wienerberger. De huidige flauwte 
in de markt en de wens van bouwstoffenreus 
Wienerberger om zich internationaal opnieuw 
te positioneren. De Oostenrijkers, waarover in 
het vorige nummer van deze Nieuwsbrief 
uitvoerig is geschreven, zijn in 28 landen 
actief met 230 fabrieken en houden 
momenteel al hun activiteiten tegen het licht. 
Directeur C. Damen heeft geen opvolging in 
de familie die het bedrijf met zijn circa veertig 
medewerkers voort zou kunnen zetten, 
waardoor deze stap nodig geacht werd. 
Het bedrijf beschikt over twee ovens die 
werken met bijzonder hoge temperaturen. 
Daardoor kunnen bijzondere kleuren worden 
verkregen in het assortiment. Sinds de 
topjaren 1998-‘99 met 60 miljoen stenen is de 
productie vanwege de gekrompen markt en de 
keuze voor exclusiviteit teruggebracht tot 40 
miljoen stenen. Brada is een vrij exclusief 
bedrijf. 
 
Literatuursignalering 

Het Geslacht Nagtegaal 
in en rondom Utrecht – 
1700 nakomelingen van 
Herman Nachtigall – 
Hans Karel Nagtegaal & 
Jan Nagtegaal – 
Delft/Vleuten 2002. Het 
boek is te verkrijgen door 
storting van € 29,- op rek. 
3000.17.006 t.n.v. J. 
Nagtegaal  Vleuten. (tel: 
030-6772202) 
In 1727 liet Hermann 

Nachtigall zich inschrijven in het dorp Zuilen 
en in 1734 zijn broer Evert Nachtigall , 
komende van Beeck in het Cleefsland. Sinds 
het jaar 2002 weten we dat dit Beeck-
Duisburg was, nu opgeslokt door de stad 
Duisburg. De beide broers huwden met twee 
meisjes uit het dorpje Zuilen die ook nog de 
naam van dit dorp droegen. Deze 
verbintenissen hebben geleid tot een grote 
familie Nachtegaal die al snel grotendeels 
Nagtegaal werd genoemd. In die eerste 
tientallen jaren vrij wispelturig en zeker niet 
consequent. Na de Napoleontische tijd met in 
1811 de invoering van gemeentelijke 
administraties, werd de naamgeving formeler 
en omgeven door wetgeving. Vanaf die tijd 
werd de naam vastgelegd en is het zo dat in 
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onze familie enkelen Nachtegaal maar het 
grootste deel Nagtegaal heten. Direct vanaf de 
vestiging in Zuilen heeft de familie zich bezig 
gehouden met het bakken van stenen en 
dakpannen en hebben dat geslachtenlang 
gedaan. Gedurende ruim 200 jaar hebben 
Nagtegalen hun brood verdiend met steen. 
Niet dat de sector veel geld opleverde, maar 
wel werk. Het lijkt erop dat ook het 
familieverband zorgde voor werk, door elkaar 
de bal toe te spelen. Zo pendelden Nagtegalen 
van de ene oven naar de andere, en vaak 
betrokken familieleden elkaar bij de kansen 
op werk en inkomen. Schippers, tichelaars, 
vormers, sjouwers, ovenbazen, allen 
werkzaam in gebieden, zoals Zuilen, die 
geschikt waren voor kleiwinning. Het vervoer 
ging over water , zowel de klei als de stenen 
of pannen. Vaak waren de ovens dicht bij 
steden gebouwd, want daar kwam de vraag 
vandaan. Rietveld bij Woerden, Willeskop bij 
Montfoort en Jutphaas onder Utrecht waren 
plaatsen waar Nagtegalen zich hebben 
gevestigd om van daaruit te voldoen aan de 
vraag naar bakstenen en dakpannen die 
ontstond door de groei van de steden zoals 
Utrecht, Leiden, Rotterdam en Amsterdam. 
 
SHG website komt goed over 
Zoals u weet heeft de Stichting Historie 
Grofkeramiek sinds juli 2002 een eigen 
website. Deze site blijkt naar de reacties goed 
te worden bezocht. Mede om deze reden wil 
het bestuur de mogelijkheid bieden om 
middels een logo van uw bedrijf een link te 
plaatsen naar uw website. In de tweede helft 
van 2002 hebben de bedrijven en instellingen 
die donateur zijn reeds een schrijven hiertoe 
ontvangen en hebben reeds een aantal 
bedrijven hier belangstelling voor getoond.  
Graag geven wij hierbij onze donateurs en 
aspirant begunstigers de mogelijkheid om 
eveneens een vermelding op onze site te 
verwerven. De kosten voor donateurs zijn € 
50,- (niet donateurs betalen € 100,-). Wij 
zullen de links dan in de komende maanden 
op de site operationeel maken. 
 

Restauratie steenfabriek 'de 
Bunswaard' in Weurt 

 
Sinds enige tijd wordt gewerkt aan de 
restauratie van de voormalige steenfabriek ''de 
Bunswaard'' in Weurt (gemeente Beuningen). 
Onder de rook van Nijmegen is de eerste van 
drie fasen aangevangen.  
De eerste fase bestaat uit het schonen van het 
terrein en het ontmantelen van de 
kapconstructie. Deze is na ruim veertig jaar 
leegstand in zeer slechte staat. Delen zoals 

balkhout uit de spanten en dakpannen die 
herbruikbaar zijn worden opgeslagen zodat 
deze bij de restauratie weer gebruikt kunnen 
worden. Tevens wordt door het Monumenten 
Advies Bureau uit Nijmegen een 
bouwhistorisch onderzoek uitgevoerd. Dat 
onderzoek heeft tot doel om bouwtekeningen 
te vervaardigen en tegelijk te beschrijven hoe 

het gebouw geconstrueerd is en wat er in de 
loop der tijd aan  veranderd is. Overigens zijn 
er maar weinig aanpasssingen geweest sinds 
de bouw in 1917 in opdracht van de familie 
Burgers die onder meer ook de Turkswaard, 
stroomafwaarts langs de Waal, in eigendom 
had. De Bunswaard is, in samenhang met de 
oude Waaloven uit de 19e eeuw en 
bijgebouwen zoals een boerderij een 
samenhangend ''ensemble'' en redelijk gaaf.   
Met de werkzaamheden is circa 70.000 Euro 
gemoeid, deze kosten komen voor rekening 
van de stichting De Bunswaard. Het 
werk wordt in nauw overleg met de 
Rijksdienst en medewerkers van de gemeente 
Beuningen uitgevoerd. De initiatiefnemers 
waren eerder betrokken bij het herstel en 
herbestemming van steenfabriek de Bovenste 
Polder (1923) in Wageningen. Dat project 
werd in 1998 afgerond. De stichting ontvangt 
70 procent rijkssubsidie, de overige middelen 
komen uit sponsoring en donaties.  
Langs de Waal is nog niet eerder een 
steenfabriek behouden. Alleen al vanwege het 
feit dat velen vroeger in deze industrie werk 
vonden - andere bedrijvigheid was er niet of 
nauwelijks naast de landbouw - is de 
steenoven letterlijk en figuurlijk een 
monument dat herinnerd aan die geschiedenis.  
Onder meer daarom heeft de stichting de 
Bunswaard als volgende (tweede) stap de 
restauratie van de schoorsteen in de planning. 
Deze schoorsteen is in vergelijking met 
andere schoorstenen bij steenfabrieken 
bijzonder van kwaliteit en rijk versierd. De 
naam ''Th. Burgers & Z'' herinnert aan drie 
generaties stenenbakkers. De restauratie van 
de schoorsteen is eind 2003 gepland.  
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Uiteindelijk gaat het om de restauratie van de 
steenoven, de laatste en derde stap. Daarvoor 
is het van belang dat er een economisch 
haalbare herbestemming wordt gevonden. In 
dat kader worden er gesprekken gevoerd met 
Rijkswaterstaat en de provincie om gezien het 
zwaarwegend maatschappelijk belang - het 
gebouw is een Rijksmonument - te komen tot 
een andere bestemming.  

Omdat over een steenfabriek elders in 
Gelderland nu gesprekken gaande zijn wordt 
die ontwikkeling met spanning gevolgd.  
Over de herbestemming van de Bunswaard is 
gesproken met het gemeentebestuur. Gezocht 
wordt niet alleen naar een haalbare 
herbestemming maar ook naar een functie of 
invulling die inwoners van Weurt en 
Beuningen de gelegenheid geeft om de 
historie van het gebouw te laten beleven. 
 

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: shg@tiscalimail.nl 

Abonnement te verkrijgen door aanmelding als vrien- 

denlid middels overmaking van min. € 15,- voor par-

ticulieren en € 50,- 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'. 

 
 

DAKPANNENFABRIEKEN-OVERZICHT  IN NEDERLAND 
samengesteld door H. Mombers, versie 01-2003 

 
In een eerder verschenen nummer van de Nieuwsbrief heb ik reeds vijf provincies in dit blad gepubliceerd. 
Thans ligt de volledige lijst voor u met aanvullingen uit de reacties op de eerste publicatie. Deze lijst van 
fabrieken en namen is tot stand gekomen na zéér veel uren speuren in catalogi, boeken maar vooral de namen 
op de dakpannen zelf die ik in mijn collectie heb. Ook de ijverige dakpannen-handelaren die mij spontaan 
berichtten als zij weer een nieuwe naam gevonden hadden ben ik dank verschuldigd. Indien er toevoegingen, 
verbeteringen en opmerkingen zijn hoor ik dat graag. Tel. 0487- 540 460.  

Huub Mombers 
 
Provincie :     FRIESLAND 
nr. vestigingsplaats   fabrikant / ‘fabrieksnaam’ 
0. 1 Leeuwarden    R. Vermeulen   (‘Achlum’) 
0. 2 Achlum    Draaisma & De Vries 
0. 3 Franeker    erven L.R. Fontein 
0. 4 Dokkum    Pieter Helder  
0. 5 Harlingen  (Makkum)   J. van Hulst (De Vries)  
0. 6 Makkum    De Vries 
0. 7 Makkum    ‘Kon. Tichelaar Makkum’ 
0. 8 Makkum    Lucas IJsbrandsz Britzel 1880-1920 
0. 9 Sneek     (J.) ‘Dijkstra  Kleiwaren b.v.’   
 
Provincie :     GRONINGEN 
nr. vestigingsplaats   fabrikant / ‘fabrieksnaam’ 
1. 1 Veendam    J.Duintjer Azn. 
1. 2 Zuidwolde    ‘Eureka’ 
1. 3 Feerwerd    Ezinga 
1. 4 Groningen    H.K.Onnes & Co. 
1. 5 Winneweer    ‘de Onderneming’ 
1. 6 Muntendam    Prins 1861, Giezen ca.1880 
Toelichting:   1. 6 Muntendam. Opgericht door Prins in 1861. ca. 1880 overgenomen door S.H. Giezen. De productie 
van deze fabriek is in 1961 gestopt en in 1963 gesloopt. Productie-modellen; holle dakpannen export naar Duitsland, 
gegolfde dakpannen (Friese-golf ?) Nederlandse en Friese markt. 
 
 



 14 

Provincie :     OVERIJSSEL 
nr. vestigingsplaats   fabrikant / ‘fabrieksnaam’ 
2. 1 Deventer    ‘de Vooruitgang’ 
 
Provincie :     GELDERLAND 
nr. vestigingsplaats   fabrikant / ‘fabrieksnaam’ 
3. 1 Wageningen    v.h. van Beek, de Vries 
3. 2 Wageningen    ‘Phoenix’  
3. 3 Kisveld (bij Neede)   wed. S.ten Bokkel & Huinink 
3. 4 Neede     erven W. ten Cate 
3. 5 Deest     DePaFa’ 1921, ‘Narvik’, ‘Koramic’ 
3. 6 Druten     Dericks & Geldens (D & G) 
3. 7 Giesbeek (gem. Angerloo)  G.J. Dibbets 
3. 8 Groesbeek (bij Nijmegen)   G.J. Hamer 1886, Hamer & Co. 
3. 9 Bemmel    G. Hermson ‘de Huyck’ 
3.10 Berg en Dal (op Holdeurn)  v.d. Wedden & de Kruyff  1880,  
3.11 Meddo (bij Winterswijk)  Overkamp 
3.12 Tiel / Eck en Wiel   A.J.van der Veen 
3.13 Rekken (bij Eibergen)   Wantia 
3.14 Etten (bij Doetichem)   I – H 
3.15 Ingen      R. en A.P. Gaasbeek 
Toelichting;  3.10 Berg en Dal.  De fabrieksgebouwen zijn in 1931 gesloopt. Nijmegen. ‘Hussenburg’, M.J. van Löben  
Sels ca.1911 W. Hammacher 1902  stoomdakpannen- fabriek  Berg & Dal 
  
Provincie :     UTRECHT 
nr. vestigingsplaats   fabrikant / ‘fabrieksnaam’ 
4. 1 Utrecht     W.Weener & Zn. 
4. 2 Utrecht     E. J. van Arkel (Arkel & Co.) 
4. 3 Utrecht     G.van den Broeke 
4. 4 Utrecht     J.C.van der Schroeff en Zn. 
4. 5 Utrecht     L.A.Snoek 
4. 6 Utrecht     A.J.Staatsen 
4. 7 Utrecht     Gebrs. van Wijngaarden 
4. 8 Woerden    Gebrs. de Koning 
4. 9 Woerden    ‘De Rijn”, “Rijnstreek”, “Woerdense”       
4.10 Woerden    B.van Wijk en Zn.  
4.11 Zuilen     J.W.Plomp & Zn. 
4.12 Zuilen     Weener 
4.13 Vianen     W.Weener en Zn. 
  
Provincie :     ZUID  HOLLAND 
nr. vestigingsplaats   fabrikant / ‘fabrieksnaam’ 
6. 1 Oudshoorn a/d Rijn   J.W.Clant, de Grauw & Muller, D. van Oordt & Co., (ná 

1918 veranderde Oudshoorn a/d Rijn in Alphen a/d Rijn),  
6. 2 Alphen a/d Rijn    J.Goedhart & Co. 
6. 3 Alphen a/d Rijn    H.van Leeuwen 
6. 4 Alphen a/d Rijn    van Rijn & Kloot, ‘ De Rijn’, Oosthoek & Zn. 
6. 5 Hazerswoude/Rijndijk   C. Filippo 
6. 6 Hazerswoude    Blanken (Nieuw Werklust),  
6. 7 Leiderdorp    Gebrs. Ginjaar 
6. 8 Leiderdorp    Gebrs. de Koning 
6. 9 Zoeterwoude    P.Koning & Zn. 
6.10 Kouderkerk a/d Rijn   C.M. Oppelaar 
6.11 Kouderkerk a/d Rijn   Gebrs. Oppelaar 
6.12 Oegstgeest    Gebrs. van Sillevoldt 
   
Toelichting; 
Van Oordt & Co.: productieproces verplaatst naar Woerden, K.D.N. 
De fabrieksgebouwen zijn in 1995 gesloopt. 
 
Provincie :     ZEELAND 
nr. vestigingsplaats   fabrikant / ‘fabrieksnaam’ 
7. 1 Middelburg    J.F. Fak Brouwer 
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Provincie :     NOORD BRABANT 
nr. vestigingsplaats   fabrikant / ‘fabrieksnaam’ 
8. 1 Ossendrecht (o.B.op Zoom)  Janssen & Hendriks, Hendriks & Steegh 
8. 2 Dorst (bij Breda)   J.Oomen 
8. 3 Baarle  Nassau    Pannen & Siersteenfabriek 

 
Provincie :     LIMBURG 
nr. vestigingsplaats   fabrikant / ‘fabrieksnaam’  
9. 1 Swalmen    wed. Alberts, M.Sanders, 1876 
9. 2 Swalmen    Gebrs. Benders & Co. 
9. 3 Thorn     Gebrs. Van De Boel 
9. 4 Swalmen    De Boschberg 
9. 5 Belfeld/Steyl    B.J. Canoy, 1892 
9. 6 Belfeld     Gebrs. Van Cleef 
9. 7 Echt      Gebrs. Cuypers 
9. 8 Echt     Stassen ( Echter steenfabriek ) 
9. 9 Susteren    Excelsior 
9.10 Tegelen    Excelsior 
9.11 Reuver     H. Feyen (1921) daarna Hekkens & Feyen 
9.12 Belfeld     J. Goossens ( 1888 W. Thijssen ) 
9.13 Swalmen    Gebrs. Hendriks 
9.14 Belfeld     L. Hendriks, 1876 
9.15 Swalmen    Hermans & Schouwenberg, H & S 1921 
9.16 Swalmen    Hermans & Simons, 1913 
9.17 Swalmen    A. Hermans, 1890 
9.18 Tegelen    A. Hermans, 1890 
9.19 Belfeld     A. Houben & J. Steegh ( voorheen Canoy ) 
9.20 Tegelen    A. Houben & J. Steegh ( voorheen Canoy ) 
9.21 Belfeld     J. Jacobs 
9.22 Belfeld     Jansen & Dings 
9.23 Reuver     Jansen & Willems 
9.24 Tegelen    Jos Kurstjens ( JeKa ) 
9.25 Buggenum    Kleiwarenfabriek Buggenum 
9.26 Tegelen    Laumans & Teeuwen 
9.27 Tegelen    Gebrs. Laumans, nadien KDN 
9.28 Reuver     Jac. Laumans, nadien KDN 
9.29 Swalmen    Leenen & Schouwenberg,   L.S.S. 
9.30 Swalmen    A. Menten & J.W. Wuts,1899 
      Kluytmans  Dobbelaere & Co., 1906 
      Swalmer Dakpannenfabriek 1926 
9.31 Echt     Meuwissen – De Valk – Phenix 
9.32 Belfeld     N.G.I.  ( Ned. Grês Industrie ) 
9.33 Swalmen                                      Gebrs. Noten 
9.34 Swalmen                                      Gebrs. J. en H. Ramakers , 1870 
9.35 Tegelen    L. De Rijk 
9.36 Swalmen    H. op ’t Roodt, 1870 
9.37 Swalmen    Gebrs. Rosbenders , 1926 
9.38 Tegelen    Russel & Tiglia  (Tegula) 
9.39 Tegelen    Alfred  Russel 
9.40 Tegelen    J.. Simons 
9.41 Swalmen    J.B. van Soest & Terstappen , 1909 
      Stoomdakpannenfabriek  Swalmen 
      Verenigde Swalmer Dakpannenfabriek 
9.42 Reuver     Jan Spee, 1819.    

Leonard van den Broek , 1828 
Willem Thijssen , 1888 

9.43 Echt     Stoomdakpannenfabriek Van Echt 
9.44 Reuver     Gebrs. Teeuwen 
9.45 Tegelen    Gebrs. Teeuwen 
9.46 Reuver     Teeuwen Grêswaren Industrie 
9.47 Tegelen    Paul Teeuwen 
9.48 Swalmen    Gebrs. Terstappen 
9.49 Tegelen    Huub Thissen 
9.50 Swalmen    A. Thomassen , 1863 
9.51 Reuver     Trienekens , 1919. 
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De Steenbazen van Maurik I, II en III 
 

door Frans Landzaat 
 

Het was de steenfabrikant Jacobus Splinter uit 
Willeskop(1) en eigenaar van de steenfabriek De 
Hoop die mij eens een anekdote  vertelde over de 
steenbakkerijen gelegen onder Maurik in de 
provincie Gelderland. In 1925 lagen daar namelijk 
drie steenovens zoals de Maurik I die het meest 
westelijk lag, dan oostwaarts de steen-fabriek van 
Binsbergen en v.d. Pol(2) en nog even verder de 
Maurik II. De Maurik I en II (3) waren van A.J.J. 
Jurens(voor zijn vrienden Toon) te Nijmegen.(4) 
Deze steenfabrieken zouden later weer behoorden 
tot de bekende Ankergroep. Bekend is dat de 
eigenaren niet zo vaak op hun fabrieken kwamen. 
Opvallend was al als deze 1x per week of in de 14 
dagen kwam. Dan moest er vast wat aan de hand 
zijn. Hij kon namelijk het werk gemakkelijk 
overlaten aan de “fabrieksbaas” die overigens 
“heer en meester” ter plekke was. De zaken 
werden door deze “bazen” behandeld van goed via 
minder goed tot helemaal niet goed. En de 
volksmond zei; “De meeste baze stele as de rave”. 

Groepje werkvolk bij een Abersonkleipers(?) op 
een steenfabriek te Maurik. Afgebeeld in het 
Weekblad De Katholieke Illustratie jaargang  
1936. 
 
“Het in het voorjaar van 1925 geweest zijn” aldus 
Jacobus Splinter, “en dat op de Maurik I  een 
ploeg volk bezig was turf te lossen uit de schuit 
van de Groninger turfschipper J. Manak en dat de 
heer Jurgens onverwachts op het toneel verscheen 
en even later kwam hij naar de waterkant gelopen 
en ging het schip op en ging tegen de schipper te 
keer dat de lading niet goed gestuwd was en na 
een minuutje of wat schelden maakt hij de 
schipper zelfs voor oplichter uit”. “De schipper”, 
zo vervolgde de heer Jac. Splinter, “had hierbij 
geen woord gezegd en zijn losploeg stond erbij te 
gniffelen, ook nadat de heer Jurgens was 
uitgeraasd.” “Vervolgens vroeg schipper Manak 
het woord”. “ De heer Jurgens stemde daarin toe 
en schipper Manak haalde diep adem en zei; “Als 
jij met 5 van je collega’s door Arnhem loopt en ik 
loop achter jullie en ik roep ‘dief ‘ dan kijken 
jullie alle 6 om.”  

Wie meer wil weten over het leven op een 
steenfabriek en zijn “bazen” en in het bijzonder de 
historie van de Maurik I, II, en III kan het beste 
beginnen met het boek “Steenovensvolk verhalen 
om te onthouden”(5)  en te beginnen te lezen met 
het hoofdstuk Kijk uit; Jan Baas! Een boeiend en 
interessant verslag hoe de Steenbazen werkelijk 
waren en ook weer afhankelijk van de eigenaren. 
Ook niet vergeten dat de verhalen over hen altijd 
een “eenrichtingsverkeer” is!   
  
Een onbekende 
steenbaas 
afgebeeld in het 
Weekblad De 
Stuwdam 
jaargang 1940. 
 
Genoemde 
steenfabrieken 
te Maurik zijn al 
lang niet meer 
in functie. De 
terreinen hebben 
reeds in 1988 
een recreatieve 
bestemming 
gekregen of werden nog gebruikt voor opslag van 
landbouwvoertuigen of stonden leeg.(6) 
 

Een nog bewaard gebleven 
steenvorm met de naam 
Maurik(spiegelschrift) in 
particulierbezit 
 

(1) Genoteerd in de 
winter 1979 bij steenfabrikant 
Jacobus Splinter(1905 – 1992) 
eigenaar van de voormalige 
steenfabriek De Hoop (1867-
1975) te Willeskop.       

(2) S.G. v.d. Pol & Co., 
Deze had ook een 
steenfabriek genaamd de 
“Steenwaard” (1872 –1965) te 
Eck en Wiel en  “De Hul” te 
Wamel.  

(3) De Maurik I van 
1861 – 1978). De Maurik II 
van 1906 – 1978 en de 

Maurik III van 1901 - 1968  
(4) Els Kwaks. blz. 101 en 102,  Voormalige 

Baksteenfabrieken in Gelderland Een cultuur-
historische verkenning. Rijksdienst voor 
Monumentenzorg. Zeist December 1988  

(5) Maud De Koninck en Hilde Marijnissen Ludo 
Vlind(red.) Steenovensvolk. Uitgeverij LINK 
Amsterdam  

       (6) Planologisch Instituut Nijmegen. Hergebruik 

voormalige baksteenfabrieken Van Kloostermop tot 

Interactieproces(1988)
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