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HGVU-lezing-op-locatie: mei 2009 

Beste leden, 

De lezing van mei vindt plaats bij Het Utrechts Landschap op Landgoed Oostbroek en staat in het 
teken van het Veranderend steenbal<kerijlandschap en met name de representatie en 
herbestemming ervan. Dit wordt toegespitst op de steenfabriek de Bosscherwaarden in Wijk bij 
Duurstede. 

Steenbakkerijen 
Ook al vormden steenfabrieken eeuwenlang een karakteristiek beeld in 
het Nededandse (rivieren-) landschap, ze hebben lange tijd weinig tot de 
verbeelding gesproken. Tot ver in de twintigste eeuw worden 
steenfabrieken voornamelijk genegeerd. Alleen op schoolplaten en in 
documentaires wordt aandacht geschonken aan deze karakteristieke 
Nederlandse bedrijfstak. Vanwege het halfagrarische primitieve karakter 
gold de traditionele steenbakkerij eigenlijk niet als een 'echte' industrie 
en was er weinig neiging tot identificatie met dit stukje verleden. Blijkbaar 
passen ze niet in de esthetische idylle van het mooie Nededand, aldus 
Karin Stadhouders (Stadhouders advies, cultuurhistorie en ruimtelijke 
ontwikkeling). Omdat echter de meeste steenfabrieken ver van de 
bewoonde wereld in de uiterwaarden lagen, stonden ze niemand in de 
weg en werden na bedrijfsbeëindiging meestal niet onmiddellijk gesloopt. 
Pas vanaf de jaren negentig van de twintigste eeuw werden, met de 
opkomst van nieuwe visies op natuur (oerlandschap) en waterbeheer, de 
oude steenfabrieken op grote schaal gesloopt Vanaf die tijd ontstond 
ook een tegenbeweging, eerst vooral onder een 'voorhoede' uit de 
creatief-intellectuele hoek. Pas de afgelopen jaren kunnen oude 
steenfabrieken zich verheugen in een actieve en groeiende 
belangstelling van erfgoedprofessionals, eigenaren en gebruikers, 
betrokken burgers en overheden. 

De Bosschenwaarden 
Langs de Nederrijn en Lek tussen Rhenen en Vianen ligt een groot aantal steenfabrieken. De meeste 
produceren al lang geen stenen meer, maar rond 1900 waren aan weerszijden van de rivier zo'n 
vijftien fabrieken in volle productie. De Bosscherwaarden in Wijk bij Duurstede is één van de 
steenfabrieken waar de laatste steen al geruime tijd geleden werd gebakken. De in 1923 gestichte 
fabriek met ringoven en karakteristieke schoorsteen is tegenwoordig een beschermd rijksmonument. 
Het Utrechts Landschap heeft in opdracht van de provincie Utrecht en in overleg met de huidige 
eigenaar een toekomstplan voor fabriek en terrein ontwikkeld. 
Sommige gebouwen krijgen een functie als informatiecentrum, expositieruimte of cultuurpodium, 
andere gebouwen worden gesloopt. De Bosscherwaarden moet een snijpunt worden van 
cultuurhistorie (steenfabriek), cultuur (exposities en manifestaties), natuur (ecologische hoofdstuctuur) 
en landschap (uiterwaarden, rivier). De spanning tussen het fabrieksterrein enerzijds en de 
omringende natuur en landschap anderzijds zorgt voor een bijzondere ervaring en beleving. Helaas 
kunnen we dat niet ter plekke op de Bosscherwaarden ervaren, omdat de verbouwing inmiddels in 
volle gang is. We bezoeken daarom het kantoor van Het Utrechts Landschap op Landgoed 
Oostbroek. Paul Vesters (Het Utrechts Landschap) zal ons daar de plannen toelichten. 

We willen graag van tevoren weten hoeveel mensen komen luisteren. Wilt u voor 8 mei aan ons 
doorgeven of u komt. Stuur een bericht aan meilezing@hgvu.nl of bel Louis Strous op 06-24637036. 

Locatie. Huize Oostbroek, Landgoed Oostbroek; Bunnikseweg 39 in De Bilt 
Datum: Dinsdag 12 mei 2009 
Tijd: 20.00 uur 
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