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H1 Inleiding 

‘De tijd komt nooit meer terug. Maar de voorbije tijd laat wel ideeën en objecten na waarvan 

wij, in beginsel, de culturele erfgenamen zijn.’ 

(M. Kuipers) 

‘GAMMA Oudenoord moet blijven’ zo luidde een pamflet 

dat begin 2010 werd uitgereikt aan klanten van de 

bouwmarkt. In verband met een herinrichting van 

Oudenoord moest de GAMMA wijken. Vlakbij GAMMA 

staat het karkas van de historische Lubro bakkerij. 

Ondanks dat de met hekken omgeven kale vlakte niet 

bepaald nostalgische gevoelens oproept, is het karkas van 

de fabriek een uniek stuk industrieel erfgoed. De bakkerij 

voorzag begin twintigste eeuw heel de stad van brood en was een begrip in Utrecht. Het bedrijf dat 

produceerde tot 2004 is onlosmakelijk met de stad verbonden en is een mooi voorbeeld van een 

industriecomplex uit de wederopbouw periode. 1 GAMMA Oudenoord wil graag zijn intrek nemen in 

dit industrieel erfgoed. Het wil met 

behoud van de historische elementen 

een fraaie bouwmarkt realiseren.2 

Omdat de projectontwikkelaar nog 

niet wil meewerken, heeft de GAMMA 

aan klanten gevraagd om een reactie 

te tekenen voor behoud van dit uniek 

stuk erfgoed. Door deze vorm van 

herbestemming blijft er zowel een 

bouwmarkt als industrieel erfgoed behouden in het centrum van Utrecht. 

 Het pamflet zorgde voor een eerste aanzet tot het schrijven van deze scriptie. Meermalen 

fietste ik langs het karkas van de Lubro bakkerij en ik was lange tijd benieuwd wat er op deze plek 

zou komen. Het pamflet maakt duidelijk dat behoud één stap is, maar dat dit moet worden gevolgd 

door stap twee: herbestemming. Naast deze petitie vormde het artikel ‘Herbestemming van een 

sojafabriek’ in GM Kwadraat een inspiratiebron voor het thema van deze scriptie. In het artikel werd 

                                                           
1
 K. Volkers, 20 vensters op industrieel erfgoed (Utrecht 2006) 64-65. 

2
 http://www.gammautrecht.nl/zo-is-het-nu.html, 8 juni 2010. 

Figuur 1.1 Lubro bakkerij, 1971 (Utrechts 
Archief) 

1.2 Plan voor herbestemming Lubro bakkerij. GAMMA met Grand 
Cafe de Oude Lubro (GAMMA Utrecht) 

http://www.gammautrecht.nl/zo-is-het-nu.html
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de Domstad bestempeld als ‘industriestad van betekenis’. Volgens auteur Hans Buiter is veel van het 

industrieel erfgoed verdwenen en illustreren nog maar enkele fabrieken de Utrechtse 

industrialisatie.3 Het artikel vormde de aanzet tot het denken over de selectie van industrieel 

erfgoed. Waarom zijn veel Utrechtse fabrieken verdwenen en waarom wordt het Cereol complex wel 

bewaard? Wat is er veranderd in de omgang met het industrieel erfgoed? Wat zijn de sporen van het 

industrieel verleden in Utrecht? 

 Deze vragen vormen de basis van de scriptie die voor u ligt: Behoud of vernietiging? Omgang 

met het industrieel erfgoed in Utrecht. De scriptie is grofweg ingedeeld in een theoretisch en een 

praktisch gedeelte, waarin ik  de omgang met het industrieel erfgoed in de Domstad bestudeer. Het 

theoretisch gedeelte begint met een inleiding over de betekenis en noodzaak van cultureel erfgoed, 

waarna ik me richt op de ontwikkeling en betekenis van industrieel erfgoed. Waar komt de term 

vandaan? Welke ontwikkelingen zijn er geweest? Wat betekent industrieel erfgoed nu? Hoe is het 

beleid geïnstitutionaliseerd? Wat is het belang van industrieel erfgoed en welk verhaal vertelt het 

erfgoed? Na het uiteenzetten van de theorie en de betekenis van industrieel erfgoed ga ik in 

hoofdstuk 4 in op het beleid na de keuze voor behoud. Hoe kan een keuze gemaakt worden tussen 

behoud of vernietiging? Wat zijn de mogelijkheden tot herbestemming? Welke rol speelt en wat zijn 

de gevolgen van het toerisme voor het industrieel erfgoed? Hoe kan industrieel erfgoed het verhaal 

van vroeger vertellen? 

 Omdat de industrie voor de ontwikkeling van Utrecht van enorm belang is geweest toets ik 

het theoretische vraagstuk aan de omgang met het industrieel erfgoed in Utrecht. Waar en wanneer 

is bescherming van het Utrechts industrieel erfgoed begonnen? Hoe heeft het beleid zich 

ontwikkeld? Is de Utrechtse ontwikkeling bijzonder ten opzichte van de theorie? Ter illustratie van de 

omgang met het industrieel erfgoed in Utrecht zoom ik aan het einde van mijn scriptie in op de 

fabrieken Werkspoor, Demka en Cereol. Alledrie de fabrieken zijn van enorme  betekenis geweest 

voor de stad en kennen een sterke binding met de wijk. Cereol met Oog in Al en Werkspoor en 

Demka met Zuilen. Van de fabrieken in Zuilen is heel weinig bewaard, terwijl het Cereol complex 

grotendeels behouden is gebleven. Wat voor keuzes en op welke grond zijn keuzes omtrent behoud 

of vernietiging gemaakt? Waarom de ene fabriek wel en de ander niet? 

 Voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen heb ik gebruik gemaakt van vele 

publicaties over industrieel erfgoed. Naast het bekijken van enkele documentaires heb ik gespeurd in 

het archief van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Het speurwerk in archieven naar 

overgeleverde bronnen uit het verleden, blijft één van de meest interessante aspecten van de studie 

                                                           
3
 H. Buiter, ‘Herbestemming van een sojafabriek’, GM kwadraat 1 (1996) 7-9. 



  

  O
m

ga
n

g 
m

et
 h

et
 in

d
u

st
ri

ee
l e

rf
go

ed
  

6 

 

Geschiedenis. Met veel plezier heb ik daar heel wat uurtjes doorgebracht. Naast dit speurwerk heb ik 

het Museum van Zuilen bezocht waar ik een tijd gesproken heb met dhr. Scharenburg. Het gesprek 

met de enorm gepassioneerde heer Scharenburg, dat integraal in hoofdstuk 7 verwerkt is, wakkerde 

mijn interesse in het industrieel verleden van Utrecht nog meer aan.  
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H2 Erfgoed als begrip 

‘Sommige veranderingen gaan snel, andere langzaam. Het is lang geleden dat alleen de 

seizoenen wisselden en de wereld verder hetzelfde leek te blijven.’ 

(Digna Sinke) 

Erfgoed heeft zich in de laatste decennia van de twintigste eeuw een belangrijke positie verworven in 

de moderne westerse samenleving. Het is een belangrijk element van de historische cultuur 

geworden. In eerste instantie was geschiedenis het exclusieve domein van historici. De kritische 

benadering binnen het historisme was lange tijd vrijwel de enige wetenschappelijke vorm van 

omgang met het verleden.1 Centraal binnen het historisme stond het principe bloss zeigen wie es 

eigentlicht gewesen  van Leopold von Ranke. Met dit principe leverde hij een belangrijke bijdrage aan 

de ontwikkeling van geschiedenis als moderne wetenschap. Zijn kritische methode, gebaseerd op 

strenge bronnenkritiek en onpartijdigheid van de historicus, zouden de basis gaan vormen voor de 

professionalisering en verwetenschappelijking van de geschiedenis in de negentiende en twintigste 

eeuw.2 

 Toch zijn dit volgens historicus Kees Ribbens niet de enige vormen van omgang met het 

verleden en wanen historici zich ten onrechte monopolist. Binnen het academisch onderzoeksveld is 

er vanaf de jaren zeventig een groeiende aandacht voor andere manieren om met het verleden om 

te gaan. De beleving van het verleden buiten de wetenschappelijke kring om wordt onderzocht. 

Hierbij staat het verleden in dienst van het heden centraal.3 Naast deze academische aandacht voor 

nostalgie en herinnering, ontstaat het besef dat ‘het verleden bestaat en bezocht kan worden’4. Veel 

mensen houden zich bezig met geschiedenis. De historische cultuur die ontstaat als gevolg van een 

reactie op de modernisering en de snelle sociale veranderingen kent tal van uitingen. De rol van de 

massamedia is hierbij niet te onderschatten want in één keer worden grote groepen bereikt met 

historische informatie.5 Het beeld van het verleden is hiermee veelzijdiger en democratischer 

geworden. Meer mensen hebben toegang tot en voelen zich betrokken bij het verleden.6 

De erfgoedcultus is echter geen product van de moderne samenleving. Historicus Rob van 

der Laarse wijst erop dat de erfgoedcultus al een lange traditie kent. Al vanaf de Romeinse tijd 

                                                           
1
 K. Ribbens, Een eigentijds verleden. Alledaagse historische cultuur in Nederland 1945-2000 (Hilversum 2002) 

9. 
2
 http://www.geschiedenis.nl/index.php?go=home.showBericht&bericht_id=207, 23 mei 2010. 

3
 Ribbens, Eigentijds verleden, 21. 

4
 Ibidem, 29. 

5
 Ibidem, 126-127. 

6
 Ibidem, 29, 33. 

http://www.geschiedenis.nl/index.php?go=home.showBericht&bericht_id=207
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worden materiële kunstobjecten op grote schaal verzameld. Het historisch toerisme is geworteld in 

twee tradities. Eén van de eerste aspecten van het historisch toerisme was de Europese Grand Tour 

waarin het reizen langs het klassieke erfgoed van Europa centraal stond. Naast deze Grand Tour is 

het historisch toerisme geworteld in de Romantiek. In deze tijd van het toenemende nationalisme 

groeide het idee van een eigen cultureel erfgoed.7 

History versus heritage 

De democratisering van geschiedenis en de veelzijdigheid van het omgaan met het verleden heeft 

vanuit intellectuele hoek ook veel tegenstand opgeroepen. Onder andere Patrick Wright heeft zich 

zeer kritisch uitgelaten over de manipulerende wijze waarop met erfgoed wordt omgegaan. Volgens 

hem wordt het verleden gebruikt ‘om een geïdealiseerde en kitscherige Disney-versie van de 

geschiedenis aan het publiek te kunnen aanbieden’.8 Het verwijt dat voor het historisch besef het 

valse bewustzijn van de erfgoedindustrie in de plaats is gekomen, is de kern van het moderne 

erfgoeddebat.9 Eenzelfde mening heeft de Amerikaanse historicus David Lowenthal die beide 

omgangsvormen met het verleden scheidt in history versus heritage. Hij keert zich niet zozeer tegen 

alle vormen van erfgoed, maar wel tegen de nostalgische omgang met het verleden. Hij trekt history 

en heritage uit elkaar omdat beiden volgens hem andere doelen nastreven. Belangrijk element hierin 

is waarheidsvinding. De historicus is op zoek naar waarheden die wetenschappelijk verantwoord zijn, 

de erfgoedspecialist construeert vaak een gewenst verleden.10  Heritage probeert daarbij continuïteit 

te bewerkstelligen met het heden met als doel ‘a declaration of faith in that past’, terwijl historici het 

verleden willen benaderen in zijn eigen termen.11 Bij erfgoed draait het, aldus Rob van der Laarse, 

‘niet om argumenten, maar om gevoelens, niet om bestudering maar om verering, niet om plausibele 

interpretaties maar om  een absoluut geloof in de eigen versie van het verleden’.12 Raphael Samuel 

onderschrijft de scheiding tussen erfgoed en geschiedenis, al is er volgens hem geen sprake van een 

nieuwe situatie en is er niets anders dan voorheen. Geschiedenis is volgens hem een ‘hybride 

kennisvorm’ waarbij samensmelting tussen heden en verleden op vele wijzen kan worden geuit. 

Daarnaast wijst hij, ondanks de tegenstelling, op een gemeenschappelijk streven: het op een 

voorstelbare en begrijpelijke wijze vorm geven aan de geschiedenis.13 

                                                           
7
R. van der Laarse (red), Bezeten van vroeger. Erfgoed, identiteit en musealisering (Amsterdam 2005), 1-2. 

8
 Ribbens, Eigentijds verleden, 30. 

9
 Van der Laarse, Bezeten van vroeger, 9. 

10
 D. Lowenthal, The Heritage Crusade and the Spoils of History (Cambridge 1998), x-xi. 

11
 Ribbens, Eigentijds verleden, 32-33. 

12
 Van der Laarse, Bezeten van vroeger, 10. 

13
 Ribbens, Eigentijds verleden, 29-30. 
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 Het tot stand brengen van een relatie tussen verleden, heden en toekomst is een belangrijke 

functie van erfgoed. Volgens Pierre Nora is het verleden tot een afzonderlijke wereld geworden en 

bieden lieux de mémoire een alternatief voor die breuk. Tastbare plaatsen, gebeurtenissen en 

objecten kunnen herinneringen oproepen aan het verleden en daarmee een gevoel van continuïteit 

bieden.14 De rol van ‘ankerplaatsen van de herinnering’15 komen op een zelfde manier  tot uiting in 

de door de docenten van de master Cultureel Erfgoed gehanteerde definitie. Cultureel erfgoed 

omvat ‘materiële objecten en immaterieel symbolische praktijken die verwijzen naar of afkomstig 

zijn uit het verleden, waarvan de presentatie en representatie in het heden dient om een vorm van 

continuïteit te bewerkstelligen tussen verleden, heden en toekomst’.16  

 De brugfunctie van erfgoed tussen verleden en heden is een gevolg van de vlucht die de 

erfgoedcultus heeft genomen in de tweede helft van de twintigste eeuw. Naast Pierre Nora die vond 

dat het verleden verworden was tot een afzonderlijke wereld, wijst Kees Ribbens ons op de steeds 

sterker wordende kloof tussen verleden en heden. De kloof is volgens hem niet alleen een gevolg van 

snelle modernisering en het verdwijnen van een vertrouwde wereld, maar ook van differentiatie van 

activiteiten en functies, democratisering en individualisering. Gemeenschappelijke waarden, normen 

en identiteit worden zelf ingevuld. Daarnaast is het besef gegroeid dat het heden daadwerkelijk 

anders is dan het verleden. Het besef is gekomen dat algemene verklaringen niet gelden, simpelweg 

omdat het heden en verleden teveel verschillen.17 

Omdat erfgoed ‘ieder mogelijk object en onderwerp kan omvatten uit alle voorbije tijden’ 

kan elke specifieke groep zich een bepaald verleden toe-eigenen. Sterker nog, volgens Rob van der 

Laarse is erfgoed ‘per definitie verplaatst en toegeëigend. Als bezit wordt het al snel een icoon van 

nationale, religieuze of etnische identiteit’.18 Het verschaffen van identiteit is een belangrijke 

betekenis van het gebruik van erfgoed. Ondanks dat het eigen unieke erfgoed veelal gebaseerd is op 

fantasie, mystificatie en vergissingen, onderscheidt het erfgoed ons van anderen.19 Bij toe-eigening 

van erfgoed gaat identiteit dus boven authenticiteit. Er is alleen oog voor gewaardeerde aspecten 

van het verleden, collectieve trauma’s worden verdrongen.20 Marieke Kuipers erkent dit gevaar van 

falsificatie en pleit voor het bewaken van de ‘chrono-diversiteit’ van onze samenleving. Volgens haar 

hebben wij in een ‘polychrone cultuur (…) een verantwoordelijkheid om erfgoed over te dragen en 

(…) om de verschillende tijdlagen herkenbaar te houden’. Als we niet authenticiteit boven identiteit 

                                                           
14

 Ribbens, Een eigentijds verleden, 37-38. 
15

 Van der Laarse, Bezeten van vroeger, 53. 
16

 Hendrik Henrichs, college erfgoed audiovisueel (7 september 2009) 
17

 Ribbens, Eigentijds verleden, 47-50. 
18

 Van der Laarse, Bezeten van vroeger, 13. 
19

 Kees Ribbens, Eigentijds verleden, 31. 
20

 Van der Laarse, Bezeten van vroeger, 14-15. 
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stellen, kunnen belangrijke hoofdstukken uit de geschiedenis visueel uitgewist worden. Onze taak is 

om dit te voorkomen en het erfgoed te behouden als ‘goede culturele rentmeesters’ en het te 

koesteren voor toekomstige generaties.21 

Onze obsessie voor erfgoed hangt samen met de betekenis van het erfgoed voor onze 

identiteit. Uit angst voor teloorgang wordt het predicaat erfgoed toegekend aan iconische 

objecten.22 Niet alleen angst voor teloorgang, vernieuwing of verandering is echter een motief voor 

behoud van cultuur. Ook positieve aspecten van erfgoed – ‘schoonheid, zeggingskracht, ouderdom, 

identiteitswaarde, verankering’ –kunnen een motief zijn om op te treden als cultuurbeschermer.23 De 

identiteitswaarde die wij ontlenen of toekennen aan het erfgoed kan dus zowel positief als negatief 

een uitwerking hebben. Het gevaar van falsificatie en mystificatie bij een dergelijk gebruik van 

erfgoed is groot, maar niet onontkoombaar. Bij een juist gebruik van erfgoed komt een relatie tot 

stand tussen verleden en heden om het beeld van de samenleving, vanuit ons perspectief, te tonen. 

 

Erfgoed kent een enorme veelzijdigheid en er zijn veel tegenstrijdigheden tussen het gebruik, toe-

eigening en de beleving van erfgoed. Daarnaast heerst er een spanningsveld tussen erfgoed en 

geschiedenis. Desondanks heeft erfgoed zich een belangrijke positie verworven op het academisch 

onderzoeksveld omdat het betekenis geeft aan het constructieve karakter van identiteit, herinnering 

en samenleving. In het volgende hoofdstuk zal duidelijk worden dat de interpretaties en 

tegenstrijdigheden bij cultureel erfgoed in het groot, bij industrieel erfgoed in het klein terug te 

vinden zijn. 

 

                                                           
21

 M. Kuipers, Conserveren in de wegwerpmaatschappij; pleidooi voor een polychrone cultuur. Oratie 
(Maastricht 2001) 27, 37-38. 
22

 Van der Laarse, Bezeten van vroeger, 11-12. 
23

 Kuipers, Conserveren in de wegwerpmaatschappij, 6-7. 
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H3 Industrieel erfgoed 

‘Je kan niet meer langs de muren lopen, de stenen aanraken en even denken dat het een andere 

tijd is. De eerste fabrieken zijn verdwenen.’ 

(Digna Sinke) 

Ruim tweehonderd jaar geleden bedacht men in Engeland methodes om niet langer per stuk of met 

de hand te moeten produceren. In deze methodes werd geld geïnvesteerd en men ontwikkelde 

machines om meer  en goedkoper te produceren. Door nieuwe uitvindingen werd de energie voor 

deze machines niet langer aangeleverd door mensenhanden, maar door paarden, water- en 

stoomkracht. Mensen bedienden de machines die een onderdeel uitmaakten van een 

productieketen. Vanwege de nieuwe energiebronnen was het noodzakelijk en voordelig om de 

machines te clusteren in één gebouw. Die gebouwen werden fabrieken genoemd.1 Het was het begin 

van een tijdperk van veranderingen; van een agrarische naar een industriële samenleving en van een 

wereld ingericht op huisnijverheid naar fabrieksarbeid. Deze ontwikkeling, die vanwege de enorme 

impact op de samenleving de industriële revolutie wordt genoemd, verspreidde zich vanuit Engeland 

naar het vaste land van Europa. De industriële revolutie heeft zich met grillige golfbewegingen in de 

afgelopen tweehonderd jaar door ontwikkeld en vormt als geheel de basis voor onze huidige 

samenleving. 

 Evenals de industriële revolutie die opkwam vanuit Engeland, ontstond daar ook de 

zogenoemde beweging industrial archaeology. De term kwam op vanuit het idee dat ‘de sporen van 

de industriële omwenteling en de daaruit voortgevloeide ontwikkeling en bloei’ niet uitgewist 

mochten worden.2 In 1955 is M. Rix één van de eerste wetenschappers die de term gebruikte in een 

publicatie. Hij ziet archeologie als de studie van de materiële cultuur van een voorbije periode. 

Industrial archaeology is volgens hem ‘recording, preserving in selected cases and interpreting the 

sites en structures of early industrial activity, particularly the monuments of Industrial Revolution’.3 

Andere wetenschappers zijn van mening dat deze term niet de gehele lading dekt. Raistrick stelt dat 

de grote kracht van industriële archeologie niet alleen ligt in het centraal stellen van de materiële 

overblijfselen van de industriële cultuur, maar ook in ‘bringing together the humanities of the social 

and economic historian and the special skills and knowledge of the technician’.4 Evenals Raistrick is 

                                                           
1
 Niets voor de eeuwigheid, Digna Sinke, NOS, 13-03-1992 

2
 J.A. van Dalen e.a., Nieuw gezicht op oud werk. Industriële archeologie: introductie en bibliografie (Rotterdam 

1986) 15. 
3
 Dalen, Nieuw gezicht op oud werk, 24. 

4
 Ibidem, 17. 
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Cossons van mening dat industriële archeologie in feite een culturele archeologie is omdat het 

onderzoek zich zou moeten richten op een (materiële cultuur) als onderdeel van de ontwikkeling van 

een samenleving. Het multidisciplinaire karakter van de industriële archeologie wordt al in de 

beginjaren benadrukt. Om dit te onderstrepen komt de term industrieel erfgoed op die volgens 

wetenschappers het veelzijdige karakter van de overblijfselen van de industriële samenleving beter 

duidelijk maakt. Internationale consensus wordt in 1978 bereikt met de volgende definitie van 

industrieel erfgoed: ‘the (…) physical evidence (such as landscapes, sites, structures, plant, 

equipment, products and other fixtures and fittings); as well as its documentation’.5 

Het Nederlandse begrip industrieel erfgoed  

Nederland kende een relatief late industriële revolutie ten opzichte van andere Europese landen. 

Eenmaal gestart was het wel een echte revolutie vanwege het hoge tempo van verandering. In 1837 

waren er amper 72 stoommachines in ons land en was de industriemolen kenmerkend voor de 

Nederlandse industrie. In record tempo industrialiseerde Nederland zich na 1850, wat te zien was  

aan de groei van het aantal stoommachines. Binnen twintig jaar was dit aantal gestegen naar 392.6 

Het land veranderde snel van een land met ‘slechts enkele kernen van industriële bedrijvigheid tot 

een land van moderne nijverheid’. Daarbij was in Nederland geen sprake van een geografisch 

gelijktijdige ontwikkeling maar voltrok de industriële revolutie zich op verschillende momenten op 

verschillende plekken. 7 

 Waar in Engeland in de jaren vijftig al het debat ontstond rondom overblijfselen van de 

industriële cultuur, begon de discussie in Nederland over industrieel erfgoed pas in de vroege jaren 

zeventig. De eerste term die voldoende werd geacht om de lading te dekken was ‘monumenten van 

bedrijf en techniek’ of ‘de studie van industriële monumenten’. Al gauw bleek echter dat de term 

niet zinvol was omdat duidelijkheid ontbrak over de precieze definitie van een monument.8 In 

Nederland pleitten Peter Nijhof en Adriaan Linters, pioniers van industrieel erfgoed in Nederland en 

België, voor een bredere definitie. Peter Nijhof vond dat zowel ‘technisch historische, archeologische, 

architectuur historische en sociaal-economische aspecten’ onderdeel dienden te zijn van het 

multidisciplinaire onderzoeksterrein ‘met betrekking tot de fysieke overblijfselen van verouderde 

vormen van bedrijf en techniek’.9 Het belang van dit onderzoek was volgens Linters het willen weten 

                                                           
5
 Ibidem, 24. 

6
 M. Bosscher, ‘De status quaestionis van de industriële archeologie in Nederland’, Industriële archeologie 3 

(1982) 3. 
7
 W. Rietbergen, ‘Beschermen en behouden van bedrijfsmonumenten’, Monumenten 10 (1986) 6-7. 

8
 Dalen, Nieuw gezicht op oud werk, 17. 

9
 Rietbergen, ‘Beschermen en behouden monumenten’, 7. 
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van ‘hoe ons heden door het materiële verleden bepaald wordt’.10 Het industrieel erfgoed vervult op 

deze wijze dezelfde functie als we al hebben gezien bij cultureel erfgoed, het verbindt het verleden 

met het heden om continuïteit te bewerkstelligen in onze samenleving.  

Een andere belangrijke functie van industrieel erfgoed is de mogelijkheid tot relativering en 

correctie. Ons beeld van het verleden wordt gevormd aan de hand van enkele overblijfselen. Deze 

overblijfselen kunnen ons beeld van de geschiedenis corrigeren. Ons leven speelde zich niet alleen af 

in mooie paleizen of kastelen. Ondanks dat fabrieken ‘poelen van ellende zijn voor velen’ zijn er 

redenen genoeg om het industrieel erfgoed te bewaren. Met het levend houden van de herinnering 

door middel van gebouwd erfgoed kan een te sprookjeachtige benadering van het verleden 

gecorrigeerd worden.11 Daarnaast moet er het besef zijn dat het een niet representatieve selectie 

van overblijfselen uit het verleden is. Uit de verschillende perioden van overheersing door bepaalde 

groepen worden verschillende zaken behouden of vernietigd. Nu ook nog worden te vaak alleen 

monumenten bewaard die leuk ogen, oud zijn of een bepaalde nostalgische sfeer uitstralen.12 Het 

industrieel erfgoed kan geschikt zijn als historische bron, maar aanvullend bronmateriaal is wel nodig 

bij het onderzoeken van het verleden. 

Daarnaast kan het industrieel erfgoed een belangrijke bron zijn om de ontwikkeling van een 

stad of regio te schetsen. Fabrieken zijn symbolen van tijd en ruimte. Toen de rijkdom toenam, moest 

de fabriek de macht en rijkdom van het bedrijf uitstralen. Er werden architecten ingehuurd om het 

fabrieksgebouw de grandeur van het bedrijf te laten uitstralen. Was het gebouw goed, dan moest 

het product ook wel goed zijn zo was de gedachte. Fabrieken werden statussymbolen en 

herkenningspunten in de stad. De gebouwen ontwikkelden zich van smalle hoogbouw naar 

gigantische blokken van staal en glas.13 Met de studie van industrieel erfgoed kan een bouwkundige 

constructie ontleed worden, maar kan ook een sociaal-economisch tijdperk in stad en land in beeld 

gebracht worden. Zo vormt het erfgoed een dialoogfunctie tussen history en heritage.  

Ontwikkeling van het onderzoeksveld 

Volgens Peter Nijhof, verbonden aan de toenmalige Rijksdienst voor de Monumentenzorg, kunnen 

de jaren zeventig bestempeld worden als ‘het tijdperk van de sloper en van de opgeblazen 

schoorsteen’.14 In de jaren zestig veranderde Nederland sterk van industrieel karakter en waren 

traditionele bedrijfstakken als textiel, leer en steen op hun retour. Veel industriële gebouwen 

verloren hun functie en het bouwen van woningen werd in deze jaren belangrijker geacht. In het 

                                                           
10

 Dalen, Nieuw gezicht op oud werk, 20. 
11

 ‘Monumenten van bedrijf en techniek’, Tweede Natuur, NOS, 29-04-1984 
12

 Dalen, Nieuw gezicht op oud werk, 18-19. 
13

 Tweede Natuur, NOS, 29-04-1984 
14

 P. Nijhof, ‘Behoud in situ’, Industriële archeologie 11 (1984) 94. 
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dichtbevolkte Nederland waar ruimte schaars is, betekende dit voor de fabriekspanden de sloop. In 

de jaren zeventig verdwenen veel potentiële bedrijfsmonumenten. Bedrijven in de sector van 

commercie en dienstverlening hadden de toekomst, de traditionele industrie werd gezien als 

‘hinderlijk, milieuvervuilend *en een+ gelukkig afstervend verschijnsel’.15 

 In dit tijdperk van gemiste kansen ontstond een groei van verschillende particuliere 

initiatieven tot behoud van industrieel erfgoed. Op zowel regionaal als lokaal vlak ontstonden vele 

organisaties die zich druk maakten om het behoud van fabrieken. Daarnaast werden er veel 

publicaties uitgebracht waardoor de aandacht voor industrieel erfgoed toenam. De vrijwilligers 

binnen deze organisaties werden gedreven door een enorme passie en gedrevenheid voor het nog 

jonge vakgebied. Vanuit deze enorme stroom van initiatieven ontstond het symposium Industriële 

Archeologie, gehouden in 1974 aan de Technische Hogeschool te Delft, en de eerste activiteit die 

enige structuur aanbracht in het chaotische veld. De nadruk op dit symposium, niet zo vreemd gezien 

de locatie, lag op de bouwtechnische kant waardoor de invloed enigszins beperkt bleef.16 De Britse 

invloed op de ontwikkelingen in Nederland werd duidelijk door de aanwezigheid van M. Rix en N. 

Cossons op het symposium in Delft. Zij stelden dat industriële archeologie niet alleen het 

conserverende behoud van bouwwerken inhield en dat het meer was dan een subdiscipline van de 

architectuurgeschiedenis.17 

 Om tot meer structureel beleid te komen was het noodzakelijk om een landelijke 

koepelorganisatie in te stellen. In 1976 werd de Vereniging tot behoud van Monumenten van Bedrijf 

en Techniek opgericht. Het doel van de stichting was om een landelijk beleid te ontwikkelen voor 

concreet behoud. Vanwege verschillende redenen kwam deze stichting nooit van de grond en was er 

juist weer sprake van een toename van de regionale en lokale organisaties. Ondanks de grote 

verscheidenheid aan organisaties begin jaren tachtig, bestonden er onderling wel veel 

overeenkomsten in doelstellingen en activiteiten. Naast het uitbrengen van nieuwsbrieven en 

publicaties, waren de activiteiten vooral gericht op inventarisatie en documentatie.18 

 Volgens historicus-socioloog Van den Eerenbeemt was een dergelijke wildgroei van 

organisaties niet verkeerd. Volgens hem zou ‘de tijd (…) zelf wel uitmaken welke van de spontaan 

opgekomen planten het natuurbos zullen gaan vormen’. Duizend bloeiende bloemen leverden 

                                                           
15

 P. Nijhof, ‘Behoud in situ’, 94. 
16

 H.F.J.M. van den Eerenbeemt, ‘Industriële archeologie in Nederland; verleden, heden en toekomst’, 
Industriële archeologie 11 (1984) 56. 
17

 Bosscher, ‘status quaestionis’, 5. 
18

 P. Nijhof, ‘Behoud in situ’, 97-100. 
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volgens hem ‘uiteindelijk een interessanter bestand op dan (…) een planmatig en rigide aangelegd 

bos’.19 

 Uiteindelijk kwam het begin jaren tachtig toch tot een organisatie die moest zorgen voor de 

noodzakelijke landelijke coördinatie. Voor behoud van onder andere kerken, kastelen en molens 

bestond al het samenwerkingsverband Stichting Nationale Contactcommissie 

Monumentenbescherming (NCM). Op initiatief van Stichting Bedrijfsmonumenten Midden-Holland 

was de NCM bereid om zorg te dragen voor de totstandkoming van een landelijke organisatie. 

Tegelijkertijd was in 1981 voor het eerst het tijdschrift Industriële Archeologie verschenen. In deze 

tijd van de zoektocht naar een meer constante bedding werd in 1982 het Landelijk Overleg 

Monumenten van Bedrijf en Techniek (LO-MBT) opgericht. 20 Een platform waarbij ‘de diverse 

ingebrachte draden uiteindelijk tot één geheel geweven zullen worden’.21 

 De stichting LO-MBT opereerde de eerste twee jaar op informele wijze. Door de snel 

toenemende belangstelling voor industrieel erfgoed nam de behoefte aan een krachtigere 

organisatie toe. In 1984 werd de Federatie Industrieel Erfgoed Nederland opgericht, kortweg de 

FIEN. Van groot belang was dat voor het eerst officieel werd gesproken van een federatie voor 

industrieel erfgoed in plaats van industriële archeologie of monumenten van bedrijf en techniek. De 

term moest, volgend op het pleidooi van onder andere P. Nijhof in de jaren zeventig, onderstrepen 

dat het niet alleen ging om ‘infrastructuur, gebouwen, machines en produkten (…) maar ook om de 

sociale aspecten, en om alle andere bronnen voor bestudering van het industrieel verleden’.22 

Voorbeelden van bronnen zijn bedrijfsarchieven, afbeeldingen en films maar ook oral history. Die 

FIEN groeide eind jaren tachtig en begin jaren negentig gestaag verder en uiteindelijk bestond de 

federatie in 1998 uit zestig aangesloten clubs.23  

In navolging van de FIEN werd in 1985 als zusterorganisatie de Stichting Documentatie- en 

Informatiecentrum voor het Industrieel Erfgoed Nederland (DIEN) opgericht. Doel van deze 

organisatie was om met behulp van vrijwilligers al het industrieel erfgoed in Nederland te 

inventariseren en te documenteren. De inventarisatie verliep echter moeizaam en in 1987 werd door 

de Rijksdienst voor de Monumentenzorg de geldkraan dichtgedraaid. De Rijksdienst had het idee om 

een grootscheeps landelijk inventarisatieproject op te starten waarvan industrieel erfgoed onderdeel 

zou zijn.24 

                                                           
19

Van den Eerenbeemt, ‘Industriële archeologie in Nederland’, 58. 
20

 H.R.T. Weevers, Op de bres voor industrieel erfgoed 1984-1989 (Haarlem 1989) 9. 
21

 Van den Eerenbeemt, ‘Industriële archeologie in Nederland’, 57. 
22

 Weevers, Op de bres, 10. 
23

 J.A. van Dalen, ’20 jaar industrieel erfgoed in Nederland’, Erfgoed van industrie & techniek 3 (1998) 79. 
24

 Van Dalen, ‘20 jaar IE in Nederland’, 79. 
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Wetgeving 

Alvorens in te gaan op het Monumenteninventarisatie Project (MIP) lijkt het me zinvol om een korte 

blik te werpen op de wetgeving rondom monumenten. De eerste aanzet tot een wettelijke regeling 

was al van 1910 en kwam van de Nederlandsche Oudheidkundige Bond (NOB). Voor die tijd spanden 

met name Victor de Stuers en J.A.  Alberdingk Thijm zich in voor het behoud van oude gebouwen. De 

ontwikkelingen gingen echter langzaam, want pas in 1933 verscheen voor het eerst een Voorloopige 

lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst. Tot een daadwerkelijk wetsvoorstel 

kwam het in deze jaren nog niet. In 1950 was die aanzet er wel en werd de Tijdelijke Wet 

Monumentenzorg afgekondigd: alle gebouwen die op de Voorloopige Lijst stonden mochten niet 

worden gesloopt zonder toestemming van de minister. Na moeizame politieke ontwikkelingen werd 

uiteindelijk in 1961 de Monumentenwet van kracht.25 

 Het esthetisch criterium vormde de basis van deze wet waarmee schoonheid boven 

geschiedenis geplaatst leek te worden. Alleen minimaal vijftig jaar oude gebouwen die van belang 

waren vanwege ‘hun schoonheid, hun betekenis voor de wetenschap of hun volkskundige waarde’ 

verdienden de term monument.26 Het merendeel van de rijksmonumenten bestond uit woonhuizen, 

boerderijen, kerken en molens. Vanwege de geringe esthetische waarde leken industriële panden 

niet in aanmerking te komen voor behoud. Dit veranderde met de wetsherziening van 1988. Niet 

langer gold alleen het esthetische criterium, maar ook de cultuurhistorische waarde werd bepalend. 

Daarnaast kwamen de bevoegdheden bij de lagere overheden te liggen.27 Objecten werden niet 

meer alleen maar in hun historische, architectonische en ruimtelijke  context begrepen, maar ook in 

een bepaald sociaal-economisch tijdperk. In deze zin konden ook Monumenten van Bedrijf en 

Techniek opgevat worden.28 Toch bood de Monumentenwet niet altijd zekerheid. Ten tijde van de 

‘opruimwoede’ in de stad, het doorbreken van oude stadscentra voor het verkeer, was er weinig 

weerstand vanuit de overheid tegen het vernietigen van dit cultureel erfgoed. Volgens journalist Jaap 

Huisman, een liefhebber van het cultureel gebouwd erfgoed, is het doel van de Monumentenwet 

niet zozeer het beschermen maar is het doel om alerter te worden. Voordat overgegaan wordt tot 

vernietiging biedt de Monumentenwet een goed aanknopingspunt om goed na te denken over de 

gevolgen van sloop, aldus Jaap Huisman.29 

 Het landelijk opgestarte Monumenteninventarisatie Project scoorde volgens Van Dalen een 

onvoldoende op het terrein van industrieel erfgoed. Er was alleen oog voor regionale objecten 

                                                           
25

 Ribbens, Eigentijds verleden, 75-76. 
26

 Ibidem, 76. 
27

 Van Dalen, ‘20 jaar IE in Nederland’, 79. 
28

 Rietbergen, ‘Beschermen en behouden monumenten’, 8. 
29

 ‘Het behoud van het cultureel gebouwd erfgoed in Nederland’, De Ochtenden, AVRO, 09-02-2000 
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waardoor grote fabriekscomplexen die landelijk beeldbepalend waren, buiten de selectie vielen. 

Daarbij waren de fietsende kunst- en architectuurhistorici, die de inventarisatie op zich namen, 

vooral geïnteresseerd in de buitenkant van objecten. Door dit esthetisch criterium wat nog steeds de 

boventoon voerde viel veel potentieel industrieel erfgoed buiten de boot.30  

 Ondanks het mislukken van dit project op het terrein van industrieel erfgoed bleef de 

aandacht van de overheid groot. Om de schade in te halen en duidelijkheid te scheppen voor 

toekomstig beleid werd, ondanks de al opererende stichting FIEN, besloten tot het oprichten van de 

Commissie Industrieel Erfgoed. De Commissie bracht in 1990 de nota Industrieel Erfgoed en de kunst 

van het vernietigen uit en sprak daarin van een chaotisch veld. Een ‘fascinerend netwerk’ en geen 

diskwalificatie, zo typeerde de Commissie het chaotische karakter van het industrieel erfgoed.31 Het 

belangrijkste probleem was niet het behoud van het erfgoed, maar de selectie. Vernietiging zou op 

grote schaal moeten gebeuren en behoud zou moeten worden beperkt tot enkele objecten. 

Aanbeveling van de Commissie was om een centrum voor industrieel erfgoed op te richten dat orde 

kon brengen in de chaos van het industriële erfgoed.32 

Publieke aandacht 

De aanbeveling van de Commissie was niet aan dovemans oren gericht en het rijk richtte in 1992 het 

Projectbureau Industrieel Erfgoed (PIE) op. Taak van het Projectbureau was om binnen vier jaar de 

achterstand in kennis over het industrieel erfgoed op te halen. Het Projectbureau voerde 43 

branchestudies uit waarin de relatie werd gelegd tussen een specifieke bedrijfstak en het erfgoed. 

Met deze studies ontwikkelde de PIE zich tot het nationale aanspreekpunt op het gebied van 

industrieel erfgoed.33 Daarnaast gaven de branchestudies inzicht in wat wel behouden moest worden 

en wat niet. Naar aanleiding hiervan kon een selectiebeleid gemaakt worden. 

 Na dit eerste project ontstond binnen de PIE het idee om het industrieel erfgoed 

aantrekkelijker te maken voor een groot publiek. Het werd noodzakelijk geacht om een breder 

draagvlak te creëren voor het behoud en herstel. Naar Brits voorbeeld, 1993 was daar het Jaar van 

het Industrieel Erfgoed, besloot de PIE om eenzelfde themajaar op te zetten in 1996. Door het hele 

jaar heen vonden zowel landelijk als lokaal georganiseerde activiteiten plaats. Naast de Krant van het 

Jaar, met een oplage van 200.000, stonden landelijke evenementen als Nationale 

Monumentenstudiedag, Nationaal Museumweekend, Open Monumentendag en de landelijke 

fietsdag in het teken van industrieel erfgoed. 
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 Van Dalen, ‘20 jaar IE in Nederland’, 79-80. 
31

 P. Nijhof (ed.), Het industrieel erfgoed en de kunst van het vernietigen (2e druk; Zeist 1990) 12. 
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Volgens Erik Nijhof, destijds verbonden aan het Projectbureau Industrieel Erfgoed, was 

ruimschoots voldaan aan de doelstelling en was ‘in het Jaar een belangrijke oogst (…) binnen 

gehaald’. Er was een enorme aandacht geweest voor het industrieel erfgoed en het draagvlak voor 

behoud en herstel was aanzienlijk vergroot.34 De rol van de media was hierbij groot. In het Jaar van 

het Industrieel Erfgoed was onder andere de documentaire Niets voor de Eeuwigheid (Digna Sinke, 

1992) te zien en brachten zowel de KRO als TELEAC een serie uit over industrieel erfgoed. Vanwege 

dit succes werd het Projectbureau in 1997 opgeheven, de oorspronkelijk bedoelde vier jaar waren 

ruimschoots voorbij en de noodzaak tot voortzetting viel weg. De ingezette lijn werd voortgezet door 

de Rijksdienst met een coördinerende taak, het Service- en Adviesbureau Industrieel Erfgoed 

Nederland (STABIEN) voor behoud van het roerende erfgoed en BOEI, verantwoordelijk voor het 

geven van ‘lichtende voorbeelden van verantwoorde herbestemming’ van een select aantal 

industriële complexen.35  

Kenmerkend voor de activiteiten in 1996 was dat het merendeel regionaal georganiseerd 

werd. Veel regio’s herontdekten hun eigen industrieel verleden en namen het op in diverse 

brochures en verwijzingen. Dit was ook niet zo vreemd aangezien we al eerder zagen dat er geen 

sprake was van een gelijk verspreide ontwikkeling door heel Nederland. In elke regio voltrok de 

industriële revolutie zich anders. Het industrieel verleden werd onderdeel van de regionale identiteit. 

Het industrieel erfgoed kreeg volop voet aan de grond en ‘wordt erkend als een onderdeel van het 

culturele erfgoed in bredere zin’.36  

De ontwikkelingen hebben zich in de jaren 2000 doorgezet. Op Europees gebied is 

geprobeerd om boven de regionale verschillen uit te stijgen door de European Route of Industrial 

Heritage te ontwikkelen. Omdat de bakermat van de industriële revolutie lag in Noordwest-Europa 

en de invloed voor Europa groot was, is de industriële geschiedenis volgens de projectgroep een 

voorbeeld van gemeenschappelijk Europees erfgoed. Het project, dat in 2002 is begonnen, is een 

samenwerking tussen Engeland, Duitsland en Nederland met als doel om de industriecultuur in 

Europa te beschermen. Inmiddels zijn aan de hand van circa 60 belangrijke industriemonumenten 

regionale en thematische routes ontworpen. In Nederland de HollandRoute Amsterdam/IJmond en 

de Euregio Maas-Rijn, het industriële gebied rondom Maastricht, Luik en Aken.37 Naast het 

beschermen van het erfgoed, moeten de routes toeristen aansporen om het industrieel erfgoed te 

bezoeken. Niet alleen om het plaatselijk toerisme aan te zwengelen, maar ook om de Europese 

                                                           
34

 E. Nijhof, ‘Jaar van het industrieel erfgoed: oogsttijd?’, De Fabriek 2 (1997) 2-3. 
35

 Van Dalen, ‘20 jaar IE in Nederland’, 80-81. 
36
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verbondenheid te benadrukken.38 Dat dit beleid succesvol is geweest is af te meten aan het 

uitroepen van het Ruhrgebied tot Culturele hoofdstad van Europa 2010. Het gebied dat bekend 

stond om zijn zware industrie, is veranderd van een grauw industriegebied tot een moderne en hippe 

cultuurmetropool. Veel fabrieken, hoogovens en schachtliften zijn omgebouwd tot culturele en 

toeristische attracties.39 

 De ontworpen routes passen in het beleid van de laatste jaren om in plaats van alleen maar 

oog te hebben voor losse objecten, de nadruk te leggen op erfgoed ensembles. ‘Het geheel *is+ vaak 

meer dan de som der delen’ en door het bewaren van ensembles en industrielandschappen kan de 

cultuurhistorische waarde en de betekenis voor regio en sector verduidelijkt worden. De ensembles, 

in hun oorspronkelijke omgeving, vertellen meer dan de losse objecten.40  

In de beginjaren waren vooral particuliere initiatieven erg belangrijk voor het beschermen en 

behoud van de industriecultuur in Nederland. Nog steeds spelen particuliere initiatieven een 

belangrijke rol. Een voorbeeld daarvan is de weblog industriecultuur, de Virtuele Fabriek, 

onderhouden door een liefhebber van industrieel erfgoed. Doel van deze website is om de 

waardering voor de industriecultuur te verhogen.41 De weblog maakt gebruik van veel nieuwe media 

en de Virtuele Fabriek heeft dan ook een eigen YouTube kanaal.42  

 

Sinds de jaren zeventig is er veel veranderd. De wereld van het industrieel erfgoed heeft een enorme 

ontwikkeling doorgemaakt. Vanuit een kleine groep van vrijwilligers en liefhebbers van industrieel 

erfgoed is een enorm veld ontstaan waarop vele professionele organisaties actief zijn. Op dit veld 

spelen vrijwilligers nog steeds een grote rol als aanjager van bescherming van de industriecultuur. 

Wat met name opvalt is het enorm toegenomen draagvlak in zowel de samenleving als bij de 

overheid. Er is veel meer oog gekomen voor het belang van het bewaren van de industriecultuur. De 

aaibaarheid van industrieel erfgoed lijkt er steeds minder toe te doen, de cultuurhistorische waarde 

lijkt bepalend te worden. Waar de jaren zeventig nog het tijdperk waren van de sloper, is het nu 

vrijwel onmogelijk om industrieel erfgoed zomaar te vernietigen door de vele organisaties die actief 

zijn op dit gebied. Aan de hand van wetgeving en beleid van de professionele organisaties, kan op 

een verantwoorde manier een keus gemaakt worden tussen behoud of vernietiging. In hoofdstuk 4 

ga ik dieper in op deze keus en de mogelijkheden tot herbestemming. 

                                                           
38

 http://www.erih.net/nl/topmenu/over-erih.html, bezocht op 28 mei 2010 
39

 http://www.ruhr2010.nl/, bezocht op 24 mei 2010 
40

 Volkers, 20 vensters, 14, 27, 32-33. 
41

 http://www.industriecultuur.nl/?page_id=2, bezocht op 28 mei 2010 
42

 Voor het YouTube kanaal de Virtuele Fabriek: http://www.youtube.com/user/metubefw  

http://www.erih.net/nl/topmenu/over-erih.html
http://www.ruhr2010.nl/
http://www.industriecultuur.nl/?page_id=2
http://www.youtube.com/user/metubefw
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H4 Behoud en dan…? 

‘Wie wat bewaart, die heeft wat.’ 

Zoals al vermeld in hoofdstuk 2 vond de Commissie Industrieel Erfgoed niet zozeer dat behoud het 

belangrijkste probleem was, maar de selectie van het industrieel erfgoed. Niet alles kan en moet 

bewaard willen worden. De tijd kan immers niet stilgezet worden en de loop van de geschiedenis kan 

niet ontkend worden. Er moet een reële verhouding zijn tussen het oude beeld en de snel 

veranderende wereld.1 Behoud vraagt offers en vernietiging is volgens de Commissie onherroepelijk.2 

Een verantwoorde selectie is dus noodzakelijk. De esthetische benaderingswijze was in eerste 

instantie het belangrijkste criterium voor behoud. De primaire kwaliteit van het object was de 

beleving van schoonheid, aldus E. Nijhof.3 De nadruk lag sterk op de vorm, moderne industriële 

gebouwen waren alleen interessant als ze symbool stonden voor de moderniteit en vooruitgang. 

Ondanks de verruiming van de Monumentenwet in 1961 waarin een glijdend leeftijdscriterium werd 

vastgesteld waardoor ook jongere gebouwen in aanmerking kwamen voor behoud, bleef de 

esthetische benaderingswijze overeind staan. Eind jaren zeventig werd de functionele en contextuele 

benadering belangrijker. Het ging niet langer om de vorm, maar de waarde van het object als 

toonbeeld van sociaal economische en technische ontwikkelingen van de negentiende eeuw ging 

gelden.  

 Naast deze benaderingswijzen gaat het in de praktijk echter maar om één ding: geld. De 

vraag over behoud of vernietiging moet met name beantwoord worden op economische gronden. 

Het erfgoed moet op economische basis geëxploiteerd kunnen worden wil het van behoud verzekerd 

zijn. Voor een succesvolle herbestemming is een rendabele economische exploitatie cruciaal.4 Het 

voortgezet gebruik van industrieel erfgoed is cruciaal omdat de kosten voor behoud als museaal 

object gigantisch zijn. Enkel het roerend erfgoed als machines en gereedschappen kunnen een 

museale functie krijgen, maar de industriële complexen en industrielandschappen zijn simpelweg te 

groot om op een zinvolle manier te tonen op een museale wijze. 

Herbestemming 

Herbestemming van industrieel erfgoed is nog een jong proces. Eén van de eerste visionairen op dit 

gebied was A. Hendriks die door de explosie in de bouwproductie aan het denken werd gezet. In 

                                                           
1
 W.F. Denslagen, Romantisch modernisme. Nostalgie in de monumentenzorg (Amsterdam 2004) 12-13. 

2
 P. Nijhof, Kunst van het vernietigen, 21. 

3
 E. Nijhof, ‘Omgang met het verleden’, 3-4. 

4
 P. Nijhof. en Ed Schulte, Herbestemming industrieel erfgoed in Nederland (Zutphen 1994) 10. 
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plaats van de naoorlogse bouwwoede pleitte hij voor ‘een productie van vervanging en rehabilitatie 

ten koste van een uitbreidingsproductie’. Een aantal studiedagen en symposia gaven begin jaren 

tachtig inhoudelijk vorm aan deze visie en er werd een werkverband opgesteld tussen architectuur 

en industriële archeologie.5 

Het herbestemmen van industrieel erfgoed is een complex proces. Het vindt plaats op 

verschillende schaalniveaus. Kleine fabrieken kunnen in aanmerking komen voor behoud, maar ook 

grote industrielandschappen. Een voorbeeld van een groot behouden industrielandschap is de 

Zaanstreek. De Zuid-Limburgse mijnen zijn echter na sluiting vrijwel helemaal verdwenen. Ondanks 

de enorme betekenis van de mijnen voor de streek, stond bij herinrichting van het landschap het 

milieu centraal. De streek veranderde van zwart naar groen.6 Ensembles zijn als geheel lastiger te 

herbestemmen maar in de afgelopen tijd zijn er zat voorbeelden van succesvolle herbestemming van 

een groot fabriekscomplex. Een bekend voorbeeld is de ombouw van een hoogovencomplex van 200 

hectare tot een landschapspark in Duisburg-Nord. In de jaren negentig ontstond hier een park met 

‘wilde vegetatie (…) en stilgelegde industriegebouwen’.7 

 Een ander schaalniveau is de grootte van het bedrijfscomplex. Het complex kan bestaan uit 

vele losse panden en vaak is er op één complex sprake van een heel netwerk steegjes, pakhuizen en 

machines. Integraal behoud is hier vrijwel onmogelijk en vaak wordt er dan gekozen voor een 

partiële herbestemming. Omdat alleen behoud niet voldoende is en het vaak een langdurig proces is 

om een nieuwe eigenaar te vinden, word industrieel erfgoed vaak tijdelijk herbestemd. In de 

leegstaande gebouwen is een veelgebruikte vorm het benutten van de ruimte als theater of atelier. 

Vanaf begin jaren zeventig trok het Bewegingstheater door leegstaande kerken en bedrijfsgebouwen 

met een voorstelling waarbij het object centraal stond.8 

Permanente herbestemming is natuurlijk de meest ideale vorm van behoud. Alvorens er 

duidelijkheid is over de toekomst van het pand, dienen zich in eerste instantie vaak al problemen 

voor als verloedering en vernieling. Voor behoud van het pand is het zaak om snel toekomstige 

gebruikers te vinden om deze problemen voor te zijn. Om tot ideeën te komen is al enkele keren een 

prijsvraag toereikend geweest. Om de herbestemming van de Westergasfabriek te Amsterdam te 

versnellen werd in 1992 een prijsvraag uitgeroepen waarop maar liefst 331 reacties ingediend 

werden.9 

                                                           
5
 P. Nijhof, Herbestemming, 23. 

6
 Ibidem, 11-12. 

7
http://www.erih.net/nc/nl/ankerpunten/detail.html?user_erihobjects_pi2[pointer]=0&user_erihobjects_pi2[

mode]=1&user_erihobjects_pi2[showUid]=15196&user_erihobjects_pi2[regionalroute]=0&user_erihobjects_pi
2[anchorOnly]=1, 4 juni 2010 
8
 P. Nijhof, Herbestemming, 13-14. 

9
 Ibidem, 26. 

http://www.erih.net/nc/nl/ankerpunten/detail.html?user_erihobjects_pi2%5bpointer%5d=0&user_erihobjects_pi2%5bmode%5d=1&user_erihobjects_pi2%5bshowUid%5d=15196&user_erihobjects_pi2%5bregionalroute%5d=0&user_erihobjects_pi2%5banchorOnly%5d=1
http://www.erih.net/nc/nl/ankerpunten/detail.html?user_erihobjects_pi2%5bpointer%5d=0&user_erihobjects_pi2%5bmode%5d=1&user_erihobjects_pi2%5bshowUid%5d=15196&user_erihobjects_pi2%5bregionalroute%5d=0&user_erihobjects_pi2%5banchorOnly%5d=1
http://www.erih.net/nc/nl/ankerpunten/detail.html?user_erihobjects_pi2%5bpointer%5d=0&user_erihobjects_pi2%5bmode%5d=1&user_erihobjects_pi2%5bshowUid%5d=15196&user_erihobjects_pi2%5bregionalroute%5d=0&user_erihobjects_pi2%5banchorOnly%5d=1
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Met de ingrepen die tijdens het herbestemmingsproces aan bod komen is het de vraag in 

hoeverre er nog sprake is van zinvol behoud. De enkele overblijfselen staan in een sterk gewijzigde 

omgeving of hebben een functieverandering ondergaan waardoor het historische beeld moeilijk voor 

te stellen is.10 Toch denk ik dat aan de hand van deze enkele overblijfselen het verhaal van het 

vroegere industriële complex verteld kan worden. Liever iets, dan niets.  

Industrieel erfgoed als toeristische attractie 

Naast de functionele herbestemming als verantwoord hergebruik van industrieel erfgoed, biedt het 

toerisme een ander uitgangspunt. Cultureel erfgoed en toerisme zijn steeds afhankelijker van elkaar 

geworden. Het erfgoed is van belang als bron voor de toeristische sector en tegelijkertijd is de 

erfgoedsector afhankelijk geworden van de inkomsten van toeristen.11 Bij historici bestaat echter 

weinig waardering voor deze vorm van vermaak. Het verleden lijkt niet serieus te worden genomen. 

Deze kritische benadering past in de in hoofdstuk 1 behandelde tegenstelling tussen history en 

heritage.  De cultuurliefhebber staat tegenover de moderne toerist die net zo lief winkelt als een 

erfgoed site bezoekt. Geschiedenis en authenticiteit hoeven hierbij niet zo nauw genomen te 

worden. Ondanks de neerbuigende houding van historici hebben eigentijdse vormen van vermaak 

veel raakvlakken met geschiedenis en lijkt ‘het verleden (…) in volle hevigheid aanwezig’.12 

Volgens P. Nijhof werden in de jaren zeventig leegstaande fabrieken vooral herbestemd tot 

sociale huurwoningen, buurt- en wijkcentra en andere sociaal-culturele instellingen. Dit was mogelijk 

omdat de overheid de herbestemming subsidieerde. Met het wegvallen van deze subsidies 

verzakelijkte de markt en werden fabrieken herbestemd tot appartementen en winkelcentra. Een 

voortrekkersrol op het gebied van toeristische herbestemming werd ingenomen door Hennie van der 

Most, een ondernemer die verschillende monumenten al in de jaren zeventig een toerismefunctie 

gaf. Hij bouwde een bontweverij om tot een enorm uitgaanscomplex en een leegstaande 

aardappelmeelfabriek werd een speelparadijs voor kinderen. Zijn grootste project was het 

ombouwen van de nooit afgemaakte kerncentrale Kalkar tot Kernwasser Wunderland, net over de 

grens in Duitsland.13 De combinatie tussen industrieel erfgoed en toerisme komt verder tot bloei in 

de rijke jaren negentig. De toegenomen welvaart en vrije tijd in combinatie met het succesvolle Jaar 

van het Industrieel Erfgoed leidde tot een enorme groei van aandacht en interesse voor het 

industrieel erfgoed.14  

                                                           
10

 Ibidem, 16. 
11

 Y. Ezendam (ed.), Het verleden van de toekomst. Tien visies op de rol van cultureel erfgoed (Utrecht 2000) 43. 
12

 Ribbens, Eigentijds verleden, 122-123. 
13

 P. Nijhof, ‘Leisure en industrieel erfgoed’, Monumenten 9 (2003) 6. 
14

 P. Nijhof, ‘Leisure’, 4-5. 
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 De invloed van toerisme is groot op het erfgoed en kan twee kanten op werken. 

Vanzelfsprekend brengen bezoekers geld in het laatje, geld dat kan worden gestoken in research, 

aankopen en restauratie van het industrieel erfgoed. Toeristische uitbaters willen een totale erfgoed 

experience bieden met draaiende machines. Op deze wijze kan worden geprobeerd om de bezoeker 

een zo authentiek mogelijke tijdsbeeld te geven van het industriële verleden.15 Volgens Camille 

Oostwegel, eigenaar van hotels en restaurants in historische panden in Zuid-Limburg, moet een 

monument leven. Met het inrichten van monumenten tot horecaverblijven wordt volgens hem ‘de 

gast als het ware deelgenoot van de geschiedenis’.16 Naast het winstbelang dat dergelijke 

horecabedrijven door het bieden van stijlvolle uitgaansgelegenheden succesvol nastreven, is ook een 

groot aantal monumenten gered door deze vorm van herbestemming. Een gerestaureerd en 

opgewaardeerd monument is van grote betekenis voor de toeristische sector. 

Hier wringt echter ook de schoen. Het opwaarderen van een fabriekscomplex kan grote 

gevolgen hebben voor de authenticiteitswaarde. Voor de bezoeker moet het complex voldoen aan 

de verwachtingen van een dagje uit, de bezoeker wil een ervaring als in een attractiepark. Vanwege 

de enorme vlucht die de toeristische erfgoedsector heeft gemaakt moeten de erfgoedattracties zich 

onderscheiden door service, aantrekkelijkheid en de kwaliteit van de bezoekerservaring. Dit wringt 

met de authenticiteitsgedachte rondom het behouden van het erfgoed. Attractiepunten die worden 

toegevoegd aan het industrieel erfgoed kunnen zorgen voor misleiding en foutieve historische 

interpretatie. Om de aantrekkelijkheid van de erfgoedbeleving te vergroten ligt er het gevaar op de 

loer om het verleden ‘op te schonen, steriel te maken en te ontdoen van historische sporen’. 

Industrieel erfgoed vertelt namelijk niet alleen het verhaal van vooruitgang en modernisering van de 

samenleving, maar het is ook een drager van verdrongen trauma’s.17 Het verhaal van de arbeiders en 

de negatieve gevolgen van de industriële revolutie voor de gezondheid, voor het gezinsleven, voor 

het milieu en stedelijke ontwikkeling in Nederland kunnen niet opzij geschoven worden. Ondanks dat 

er ongetwijfeld andere plekken zijn waar dit verleden getoond kan worden, is dit pijnlijke verleden 

onderdeel van de industriële cultuur die onder andere gesymboliseerd wordt met behulp van 

industrieel erfgoed. In de toeristische sector lijkt echter geen plek te zijn om dit verhaal te vertellen 

omdat dit ten koste gaat van de kwaliteit van de bezoekerservaring.  

Een dergelijke overontwikkeling, waarbij de nadruk meer lijkt te liggen op toerisme en 

recreatie dan op het culturele aspect, kan leiden tot desinteresse bij de cultureel geïnteresseerde. 

Aantasting van de uitstraling en van de authenticiteit zal de aantrekkingskracht van het erfgoed 

                                                           
15

 B. Goodall (ed.), ‘Industrial Heritage and Tourism’, Built Environment 2 (1993) 98-99. 
16

 Ezendam, Het verleden van de toekomst, 28. 
17

 Van der Laarse, Bezeten van vroeger, 15, 75. 
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ondergraven.18 Zonder rekening te houden met het belang van history kan het er toe leiden dat het 

‘toerisme datgene vernietigt wat de toeristen komen bekijken’.19 

 

Van belang lijkt mij dat het lerende aspect wordt gecombineerd met het toeristisch aspect. Met de 

huidige ontwikkelingen op het gebied van informatieoverdracht lijken er genoeg mogelijkheden te 

zijn om zowel een toeristische ervaring als een historische sensatie te bieden op het gebied van 

industrieel erfgoed. Op deze wijze kan de history beter verteld worden bij toeristische dan bij 

functionele herbestemming, waarbij oude panden vaak niet meer te herkennen zijn en er geen 

ruimte is voor het vertellen van de industriële geschiedenis.  

Naar de praktijk 

De omgang met het industrieel erfgoed heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt. In een 

tijdsbestek van enkele tientallen jaren is het chaotische veld, waarin lokale vrijwilligers het initiatief 

hadden, veranderd naar een veld waar landelijke organisaties sturing geven aan de omgang met het 

industrieel verleden. Niet alleen het beleid is veranderd, maar ook het paradigma: tegenwoordig 

wordt de functionele waarde van groter belang geacht dan de esthetische waarde. Het industrieel 

erfgoed vormt een dialoog tussen verleden, heden en toekomst. Het Jaar van het Industrieel Erfgoed 

is enorm belangrijk geweest voor de ontwikkeling van het onderzoeksveld en de belangstelling van 

de samenleving. Het belang van de industriële geschiedenis van Nederland wordt steeds groter 

geacht en breed gedragen door zowel organisaties op bestuurlijk, onderzoeks- en toeristisch vlak.  

Er zijn dus enorme veranderingen geweest in de omgang met het industrieel verleden. Maar 

hoe vertalen dergelijke grote theoretische veranderingen zich in de praktijk? Als casus wordt in de 

komende hoofdstukken de omgang met het industrieel verleden in Utrecht onderzocht, als 

voorbeeld van de vertaalslag van theorie naar praktijk. Hoe is met het industrieel erfgoed in Utrecht 

omgegaan en hoe is dit in de loop der tijd veranderd? Wie waren belangrijke initiatiefnemers? Wat is 

behouden en wat is vernietigd? 

                                                           
18

 P. Nijhof, ‘Leisure’, 7. 
19

 Ezendam, Het verleden van de toekomst, 45. 
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H5 Utrecht – Industriële ontwikkeling 

‘Vanuit Amsterdam komend doemen ze recht boven de einder van de snelweg op: de twee 150 

meter hoge schoorstenen (…). Eenmaal Utrecht binnengereden (…) vertelt de geur van koffie de 

reiziger meteen dat hij in de Domstad in aangekomen. Domstad?’ 

(H. Buiter) 

 

Rond het midden van de negentiende eeuw had Utrecht vooral een regionale functie. Enkele 

nationale functies had de stad vooral op het gebied van cultuur en handel. Ondanks dat Utrecht 

duidelijk nog geen industriestad was, telde Utrecht in 1850 tien fabrieken met een stoommachine.1 

Van enorm belang voor de industriële ontwikkeling van Utrecht was de centrale ligging van de stad. 

Toch was deze strategische positie niet altijd even vanzelfsprekend en moest Utrecht 

meermalen strijd leveren om deze positie te behouden. Vanwege de steeds zwaarder wordende 

schepen nam na 1850 de betekenis van de Vecht, de Catharijnesingel en de Vaartse Rijn af. Om groei 

te garanderen werden nieuwe verbindingen aangelegd vanuit Amsterdam. De bedoeling was om een 

kanaal te graven door de Gelderse Vallei, buiten Utrecht om. Na een enorm verweer vanuit Utrecht 

werd besloten tot het graven van het Merwedekanaal, langs de stad Utrecht. Na de opening in 1892 

vestigden zich vele verschillende bedrijfstakken aan dit kanaal. Voor een halve eeuw zou dit kanaal 

                                                           
1
 K. Volkers, Sporen van bedrijvigheid. Historische reeks Utrecht (Utrecht 1985) 29. 

Figuur 5.1 De Domtoren tezamen met hoge schoorstenen, uit het noordwesten, 1915-1925 
(Utrechts Archief) 
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de belangrijkste industriële ontwikkelingsas zijn, aldus P. Nijhof.2 Met dit kanaal kon Utrecht mee 

profiteren van de gunstige ligging tussen Amsterdam en Duitsland. Al snel bleek echter dat deze 

‘kikkersloot’ te klein was voor de scheepvaart en kon het getouwtrek weer beginnen. Opnieuw was 

sprake van aanleg door de Gelderse Vallei, opnieuw kwam Utrecht in het verweer. Vanwege het 

protest van Utrechtse fabrikanten, handelaren en de burgermeester Fockema Andreae  koos de 

provincie en het rijk voor het Utrechtse tracé.3 Na vertragingen vanwege de economische crisis van 

de jaren dertig en de Tweede Wereldoorlog werd in 1952 het Amsterdam-Rijnkanaal in gebruik 

genomen.4 Naast de vaarwegen waren de spoorwegen van enorm belang voor de ontwikkeling van 

Utrecht. Na ingebruikname van de verbindingen tussen Amsterdam-Utrecht en Utrecht-Rotterdam 

ontwikkelde Utrecht zich na 1855 tot een nationaal spoorwegknooppunt. Toen ook nog eens de lijn 

Amsterdam-Utrecht werd doorgetrokken naar het snel groeiende Ruhrgebied, kreeg Utrecht er een 

belangrijke verbinding bij. In deze tijd waren er verschillende spoorwegmaatschappijen actief die 

allen hun hoofdkantoor en werkplaats in Utrecht hadden.5 Het unieke ensemble van 

bedrijfsgebouwen aan het Moreelsepark zijn een gevolg van deze clustering van spoorwegbedrijven 

in Utrecht.6 

Deze ontwikkeling van het waterwegen en spoorwegnet zorgde voor een enorme impuls 

voor de stad. De werkgelegenheid nam toe en Utrecht werd aantrekkelijk als vestigingsplaats voor 

diensten en industrieën. Ondanks dat bijvoorbeeld de bierbrouwerijen uit de binnenstad verdwenen, 

viel met name de groei van de industriesector op. Aan de Vaartse Rijn ontstond een lang lint van 

bedrijfsterreinen. Door deze groei slibde de stad eind negentiende eeuw steeds verder dicht. De 

bevolkingsdruk werd vanwege de toegenomen werkgelegenheid hoog en zaken als hygiëne, 

openbare orde en volksgezondheid werden prangende vraagstukken. De gemeente Utrecht bracht 

daarom eind negentiende eeuw een aantal verbeteringen aan. De riolering werd verbeterd, er 

werden nieuwe waterpompen aangelegd en de gemeente stichtte een eigen gasfabriek voor de 

stadsverlichting. Begin twintigste eeuw werd de eerste elektriciteitscentrale opgericht.7 

In 1909 werkte 41 procent van de Utrechtse bevolking in de industriële sector. Steeds meer 

mensen werkten in fabrieken die naar de rand van de stad trokken. Veel grote industriële 

ondernemingen kozen begin twintigste eeuw voor Utrecht als vestigingsplaats. Op het terrein tussen 

het Merwedekanaal en het spoor vestigde zich het Amsterdamse bedrijf Werkspoor, twee jaar later 

                                                           
2
 P. Nijhof, ‘Utrecht als industriestad’, Erfgoed 4 (1999), 110. 

3
 M. van den Heuvel, Fabrieken! Industrieel erfgoed in de gemeente Utrecht (Utrecht 2010) 19. 

4
 F. Baudet, 1852-2002 Utrecht in bedrijf (Utrecht 2002) 18-19. 

5
 Baudet, Utrecht in bedrijf, 19-20. 

6
 Volkers, Sporen van bedrijvigheid, 37. 

7
 Van den Heuvel, Fabrieken!, 12-13. 
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kwam de vaste toeleverancier van staal, Demka, erbij. De komst van deze bedrijven bevestigde het 

beeld van Utrecht als metaalstad. Al in de negentiende eeuw hadden in Utrecht zich vele machine- 

en metaalfabrieken gevestigd.8 In de jaren tien vestigden ook Douwe Egberts en Ulbe Twijnstra’s 

Oliefabriek zich in de regio Utrecht. De gemeente Utrecht bleef door aanleg van nieuwe 

industriegebieden, zoals Lage Weide in de jaren vijftig, en nieuwe infrastructuur een belangrijke 

aanjager van de industriële ontwikkeling. Een andere belangrijke rol had de gemeente, in 

samenwerking met het bedrijfsleven, bij het tot stand komen van de eerste Jaarbeurs in 1917. In de 

loop der jaren trok de Jaarbeurs steeds meer mensen en kwam Utrecht bekend te staan als 

Jaarbeursstad.9 Omstreeks 1930 werkte driekwart van de Utrechtse bevolking in de industriesector, 

of de sector handel en verkeer die daarmee samenhing.10  

Vanzelfsprekend was de situatie in de jaren dertig vanwege de wereldwijde economische 

crisis voor Utrecht minder gunstig. Tijdens de daaropvolgende Tweede Wereldoorlog groeide de 

Utrechtse economie weer iets, mede vanwege het samenwerken van bedrijven als machinefabriek 

Jaffa en auto- en motorenfabriek Jongerius met de Duitse bezetter. Rond 1945 lag de Utrechtse 

industrie vrijwel stil maar na de oorlog maakte de Utrechtse industrie tijdens de jaren vijftig en zestig 

een bloeiperiode door. Het Amsterdam-Rijnkanaal was gereed en op het industrieterrein Lage Weide 

vestigden zich de eerste fabrieken. Vooral de metaalsector groeide enorm, ondermeer vanwege de 

vele herstelwerkzaamheden van de oorlogsschade aan het spoor en bruggen. De gemeente Utrecht 

bleef de groei stimuleren en ontwikkelde plannen om de infrastructuur, zowel de weg- water- en 

spoorwegen, te verbeteren. Ondermeer het idee om de buitengrachten te dempen voor een 

binnenstadsring voor auto’s was een voorbeeld van de ijverige werkhouding die de gemeente aan de 

dag legde.11 

De ommekeer voor de industriële sector kwam eind jaren zestig. In 1965 bood de industriële 

sector nog werk aan 58.000 mensen, drie jaar later was dit aantal geslonken tot 51.000 banen. De zo 

belangrijke metaalsector voor de stad werd het hardst getroffen door de neergang, van de ruim 

5.000 banen die eind jaren zestig verloren ging waren er maar liefst 4.000 in de metaalsector.12 Voor 

de teruggang van de industriële sector waren verschillende oorzaken. Naast de toenemende 

concurrentie van goedkoper producerende Oost-Europese landen, trokken vanwege ruimtegebrek en 

steeds strenger wordende milieueisen Utrechtse bedrijven naar andere regio’s. Onder andere 

loodpletter Hamburger en machinebouwer Jaffa zetten de activiteiten elders voort. Bedrijven die 

                                                           
8
 Volkers, Sporen van bedrijvigheid, 39-40. 

9
 Van den Heuvel, Fabrieken!, 15-17. 

10
 Volkers, Sporen van bedrijvigheid, 71. 

11
 Van den Heuvel, Fabrieken!, 19-21. 

12
 Baudet, Utrecht in bedrijf, 37. 
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werden overgenomen konden het soms nog langer volhouden, maar op den duur was sluiting 

onvermijdelijk voor metaalbedrijven als Werkspoor en Demka. Gaandeweg verdween min of meer de 

gehele Utrechtse zware industrie. De stad ontwikkelde zich verder tot een dienstenstad en ‘de 

kantoorpanden verdrongen in de jaren zeventig en tachtig de fabriekspijpen’.13 De universiteit werd 

de grootste werkgever en tezamen met de Jaarbeurs profileerde Utrecht zich als stad van handel, 

kennis en cultuur. Momenteel is maar ongeveer 5 procent werkzaam in de Utrechtse industriële 

sector.14  

 

Ondanks de ommezwaai van de Domstad van industrie naar dienstensector was de industriële sector 

van groot belang geweest voor de ontwikkeling van Utrecht tot vierde stad van Nederland. Het 

overgebleven erfgoed vormt daarvan heden ten dage nog het enige bewijs, of zou het bewijs daarvan 

moeten leveren. 

                                                           
13

 Ibidem, 72. 
14

 Van den Heuvel, Fabrieken!, 21. 
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H6 Utrecht – Industrieel erfgoed 

‘Opdat ook wanneer niet meer ’s avonds de geur van brood over de Vecht zweeft, de 

geschiedenis van deze nijverheid in gestolde vorm in gebouwen of apparaten bewaard blijft’. 

(H. Buiter) 

Veel van de restanten van het rijke industrieel verleden van Utrecht zijn verdwenen. Van fabrieken 

als Demka, Werkspoor en loodpletterij Hamburger resten nog slechts enkele tastbare overblijfselen. 

De oude fabriekscomplexen moesten plaats maken voor woningen of autowegen. Een eerste 

keerpunt vormde het Avery/Hooghiemstra complex aan de Breedstraat. In 1972 kocht de stad 

Utrecht dit complex aan om te slopen voor de aanleg van een rondweg. Al snel bleek echter dat de 

rondweg niet doorging en begin jaren tachtig kwam het complex leeg te staan. Er waren 

verschillende optionele huurders, maar de financiën kwamen niet rond. Uiteindelijk werd het grote 

pakhuis, het oudere gedeelte van het complex, in 1985 gekraakt door zwervers, muzikanten en 

kunstenaars. De gemeente Utrecht maakte samen met andere partners snel andere plannen en op 

basis van een haalbaarheidsonderzoek bleek dat behoud van het gehele complex enorme kosten met 

zich meebracht. De gemeente besloot daarop om het oude pakhuis Hooghiemstra te slopen en het 

nieuwere Avery gedeelte te behouden. Verschillende historische groeperingen, waaronder de net 

opgerichte Werkgroep Industriële Archeologie Utrecht (WIAU), verzetten zich echter tegen de sloop 

van het ‘chateaux d’industrie’.1 Volgens de werkgroep was het gebouw een belangrijk industrieel 

monument. Mede als gevolg van de hevige protesten besloot de gemeente Utrecht om het hele 

complex te behouden en het te herbestemmen als een bedrijfsverzamelgebouw.2 Toen de 

gemeenteraad uiteindelijk akkoord ging met een onderzoek tot behoud, reageerde de 

                                                           
1
 P. Nijhof, Herbestemming, 103-104. 

2
 http://www.hooghiemstra.com/OverHooghiemstra/Historie.aspx, bezocht op 3 juni 2010. 

Figuur 6.1 Hooghiemstra, 1913 (Utrechts Archief) Figuur 6.2 Hooghiemstra, 1993 (Utrechts Archief) 

http://www.hooghiemstra.com/OverHooghiemstra/Historie.aspx
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verantwoordelijk wethouder gepikeerd ‘U speelt met vuur’.3  Utrecht maakte geschiedenis met een 

eerste belangrijke redding van een monument van bedrijf en techniek. 

 De WIAU ontstond op grond van een overleg tussen de Stichting Federatie Industrieel 

Erfgoed en Oud-Utrecht. De eerste bijeenkomst was in februari 1985 met 15 geïnteresseerden, de 

officiële oprichting was op 22 april 1985. Tegelijkertijd verscheen in de Historische Reeks Utrecht, 

een reeks die startte in 1983 en twee maal per jaar uitkwam met een onderwerp uit de Utrechtse 

geschiedenis, een deel over het industrieel verleden van de stad: Sporen van bedrijvigheid van Kees 

Volkers.4 Dit was één van de eerste publicaties uitgegeven over het industrieel erfgoed van één 

specifieke stad en tezamen met het behoud van Hooghiemstra ‘liep Utrecht voorop’, aldus mede 

initiatiefnemer van de WIAU Peter Nijhof.5 Toch is de vraag gerechtvaardigd of Utrecht daadwerkelijk 

een aanjager was van het behoud van industrieel erfgoed. Midden jaren tachtig waren al vele 

organisaties actief en in de jaren zeventig was elders in het land al debat ontstaan rondom het 

bewaren van industrieel erfgoed. Door te kiezen voor de benaming ‘archeologie’ ging Utrecht voorbij 

aan de ontwikkeling van de term tot industrieel erfgoed. Daarnaast was de Utrechtse ontwikkeling 

ook erg afhankelijk geweest van particuliere initiatieven. Als het aan de gemeente Utrecht lag was 

Hooghiemstra immers gesloopt. 

 Eén van de eerste activiteiten van de WIAU was het organiseren van ‘Uitgewerkt’, een 

fototentoonstelling in het voorjaar van 1986 over het Utrechts industrieel erfgoed. Bijzondere 

aandacht werd hierbij besteed aan Hooghiemstra. Het was een succesvolle tentoonstelling omdat er 

veel belangstelling was vanuit de kant van de wethouders. Dit was bijzonder omdat de belangstelling 

voor dit specifieke erfgoed nog nieuw was.6 De werkgroep bleef daarna actief, maar met elf leden 

kwam er, behalve lezingen en excursies, nog maar weinig van de grond. Ondanks het pleiten door de 

werkgroep voor behoud van de biscuitfabriek Pally aan de Kanaalweg, werd de fabriek in 1989 

gesloopt. Een klein hoogtepunt voor de werkgroep was het behoud en renovatie van een Cornwall-

stoomketel, die tevoorschijn was gekomen bij de sloop van het gemaal Lageweide.7 Het grote 

hoogtepunt van de WIAU was, voordat deze uitging als een nachtkaars, vanzelfsprekend het behoud 

van Hooghiemstra dat ‘geheel op haar conto *mag+ worden bijgeschreven’.8 Volgens mij is het 

behoud van Hooghiemstra als industrieel erfgoed object echter niet zo bijzonder als door 

betrokkenen wordt geschetst. Hooghiemstra had, vanwege zijn kasteelachtige uitstraling, een 

                                                           
3
 H. Buiter, Fabriekswerk (Utrecht 1997) 74. 

4
 Volkers, Sporen van bedrijvigheid, omslag, 80. 

5
 P. Nijhof, ‘Utrecht als industriestad’, 112. 

6
 http://www.usine-utrecht.nl/informatie.aspx?ID=170, bezocht op 3 juni 2010. 

7
 Weevers, Op de bres, 28-29. 

8
 http://www.usine-utrecht.nl/informatie.aspx?ID=170, bezocht op 3 juni 2010. 

http://www.usine-utrecht.nl/informatie.aspx?ID=170
http://www.usine-utrecht.nl/informatie.aspx?ID=170
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enorme esthetische waarde en was een grote blikvanger. Het behoud van dit object was hierdoor 

vanzelfsprekend makkelijker rond te krijgen dan het behoud van de biscuitfabriek Pally, die als 

typisch industrieel object vooral een cultuur-historische waarde en weinig esthetische waarde had.  

Utrechts Jaar van het Industrieel Erfgoed 

Tot aan het Jaar van het Industrieel Erfgoed was er weinig beweging in het debat rondom het 

Utrechts industrieel erfgoed. Met dit Jaar kwam er echter weer een nieuwe stroom van 

enthousiasme op gang. Binnen het Jaar organiseerden vele organisaties activiteiten in Utrecht, waren 

er verschillende tentoonstellingen en opende de Douwe Egberts fabriek eenmalig haar deuren. 

Belangrijkste aanjager vormde Het Historisch Hart van Nederland, een projectbureau dat zich bezig 

hield met het cultuurhistorisch toerisme in de provincie Utrecht. Speciaal voor het Jaar van het 

Industrieel Erfgoed werd de projectgroep uitgebreid met een aantal deskundigen op dit gebied. De 

activiteiten werden gegroepeerd rondom het thema ‘Industrie en Water’. Het Historisch Hart van 

Nederland bracht in het voorjaar een brochure uit en in het najaar verscheen een overzichtskaart 

met daarop veertig industriële objecten in Utrecht.9 

Net voor de start van het Jaar van het Industrieel Erfgoed kreeg in 1995 de 

industrieel erfgoedsector in Utrecht een nieuwe impuls door de oprichting van de 

Utrechtse Stichting voor het INdustrieel Erfgoed (USINE) als opvolger van de 

afgestorven WIAU. Ondanks dat de rol van USINE tijdens het Jaar beperkt bleef, de 

stichting werd niet genoemd in de lijst met meewerkende organisaties, ging USINE 

voortvarend van start en bracht het een eigen bulletin uit. USINE kon voortbouwen op het vergrote 

draagvlak dat was ontstaan na het Jaar, zowel bij de lokale bevolking als bij de gemeente Utrecht. 

Het belang van het industrieel erfgoed voor de stad Utrecht werd erkend. De industrie was een 

belangrijk ankerpunt van de identiteit van Utrecht voor een lange periode in de 20e eeuw en het 

erfgoed vormde daar een afspiegeling van. Dit beeld werd uitgedragen door de USINE. 

20 vensters 

Aan het begin van deze eeuw leidde de toegenomen aandacht voor de betekenis van de industrie 

voor de ontwikkeling van Utrecht, tot een opdracht van het provinciebestuur aan de USINE om een 

lijst te maken die een beeld gaf van al het Utrechts industrieel erfgoed. De verkenning moest inzicht 

geven in de vraag in hoeverre het industrieel erfgoed belangrijk is/was voor de identiteit van steden 

en regio’s. USINE maakte een basisinventarisatie die werd ingedeeld naar deelregio. Vanuit deze 

enorme waslijst aan industriële objecten werd een Top 100 selectie gemaakt. Om de selectie beter 

                                                           
9
 Van Loon, Evaluatierapport, 24-25. 
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inzichtelijk te maken heeft USINE gekozen om vanuit deze Top 100 een selectie te maken van 20 

vensters waarvan ‘de waarde nog onvoldoende wordt onderkend’ of waarvan ‘de toekomst (…) 

onzeker is’. Nadruk werd gelegd op ensembles en niet zozeer op losse objecten omdat volgens USINE 

de aandacht voor losse objecten al groot genoeg was.10 In de stad Utrecht bevonden zich vijf 

vensters: 

- Ensemble Merwedekanaal. Een conglomeratie van een nog grotendeels gave 

kanaalgebonden infrastructuur als sluiscomplexen, zeven monumentale bruggen en dienstwoningen. 

Drie kanaalgebonden industriecomplexen waaronder het Cereol-complex.11 

- Pegus-centrales. Twee centrales die een landmark functie vervullen aan de rand van de 

stad. Beide centrales staan aan het Amsterdam-Rijnkanaal, met elkaar verbonden door een tunnel. 

De nog in functie zijnde centrales zijn een zeldzaam voorbeeld van fraai vormgegeven 

kanaalgebonden industrie.12 

- Werkspoorcomplex met Werkspoorhaven. Het bedrijf Werkspoor was van enorm belang 

voor Utrecht. Niet alleen waren er vele inwoners werkzaam en verrees tuindorp Elinkwijk rondom de 

fabriek, het bedrijf typeert ook Utrecht als voormalig spoorwegstad. Veel is gesloopt, enkele 

authentieke hallen staan nog overeind. Toppunt van het ensemble is de oude brug van 

Werkspoorhaven, die verscholen zit op het industrie en bedrijfscomplex. 

- Industriebuurt Vaartse Rijn. Uitgestrekt gebied met veel kleinschalig erfgoed. Vooral de 

steen- en pannenbakkerijen floreerden hier.13 Aan de hand van de Belvédère-studie Vaart in de 

Vaartse Rijn is onderzocht op welke wijze stadsvernieuwing en behoud van historische fragmenten 

hand in hand kunnen gaan. Doel van het project is verleden, heden en toekomst met elkaar te 

verbinden in het Vaartse Rijngebied. Nieuwe ontwikkelingen worden door het Erfgoedhuis en 

architectuurcentrum Aorta aan elkaar gekoppeld.14  

- Lubro-bakkerij. Utrechtse bakkerij, gelegen aan de Vecht, die de hele stad van brood 

voorzag. De fabriek, ontworpen door H.F. Mertens, is een fraai voorbeeld van een industriecomplex 

uit de wederopbouw periode. De fabriek is gebouwd volgens een nieuw-zakelijke stijl die verwant is 

aan de Delftse school. De fabriek was nog in functie tot 2004.15 Momenteel wordt het gehele gebied 

Zijdebalen geherstructureerd door de gemeente Utrecht. Het karkas van de fabriek staat nog 

overeind, zeer waarschijnlijk neemt bouwmarkt GAMMA-centrum zijn intrek hierin. 

                                                           
10

 Volkers, 20 vensters, 6-7. 
11

 Ibidem, 38-39. 
12

 Ibidem, 57-58. 
13

 Ibidem, 62-63. 
14

 http://www.vaartindevaartserijn.nl/vaartserijn/aanleiding.htm, bezocht op 4 juni 2010. 
15

 Volkers, 20 vensters, 64-65. 

http://www.vaartindevaartserijn.nl/vaartserijn/aanleiding.htm
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 Volgend op deze verkennende studie door USINE in 2006 verschenen nog een aantal 

publicaties over industrieel erfgoed. In het boekje Industrieel erfgoed in Utrecht gaf 

architectuurcentrum Aorta, werkzaam aan bijvoorbeeld Vaart in de Vaartse Rijn, 14 voorbeelden van 

industrieel erfgoed. Onder andere Cereol, Demka en Hooghiemstra werden beschreven in dit boekje 

dat werd uitgebracht rond de tentoonstelling ‘Brown Fields’ in 2005. In deze expositie werd de 

historie en ontwikkeling van de industriële gebouwen toegelicht.16 In 2008 bracht StadsOntwikkeling 

Fabriekssporen Industrieel erfgoed in de gemeente Utrecht uit. De publicatie gaf een overzicht van de 

overblijfselen van Utrecht als industriestad. De allernieuwste uitgave, Fabrieken! van adviseur 

cultuurhistorie en monumenten Marijke van den Heuvel, past in het beeld van de jaren nul waarin de 

cultuurhistorische waarde bepalend is. In het boek heeft Van den Heuvel niet alleen oog voor de 

objecten, maar plaatst ze het erfgoed in zijn cultuurhistorische context. Niet alleen het werk in de 

industriële sector zelf wordt beschreven, ook de sociale context en het leven van de Utrechtse 

arbeiders krijgt aandacht. 

Utrechtse herbestemming 

Uit de enorme toename van publicaties blijkt dat het industrieel erfgoed leeft binnen Utrecht. 

Ondanks dat aan het begin vooral particuliere initiatieven nodig waren, zoals bij Hooghiemstra en de 

opkomst van de WIAU, heeft ook de gemeente Utrecht het licht gezien. Het Jaar van het Industrieel 

Erfgoed is van groot belang geweest voor de huidige ontwikkelingen. USINE werd opgericht, de 

gemeente Utrecht wakker en het draagvlak onder Utrechters vergroot. Uit de diverse verkenningen 

bleek dat er nog vele sporen van bedrijvigheid zijn. Ondanks de, soms onvermijdelijke, sloop van 

industrieel erfgoed lijkt de stad Utrecht zich bewust van de cultuurhistorische waarde van het 

erfgoed voor de stad. Het industrieel erfgoed is identiteitsbepalend voor de stad Utrecht zoals ze zich 

heeft ontwikkeld. Met dit besef en de 

inventarisatie zoals die is gemaakt, is de stad er 

echter nog niet want er moet ook naar 

gehandeld worden. De stad Utrecht lijkt zich 

niet altijd bewust van deze rol want bij 

herbestemming blijft particulier initiatief van 

enorm belang. 

 Eén van de mooiste voorbeelden 

hiervan is het herbestemmen van de UTD 

fabriek tot een evenemententerrein in de jaren 

                                                           
16

 http://www.aorta.nu/?pagina=meer&type=agenda&id=58, bezocht op 4 juni 2010. 

Figuur 6.3 De Fabrique, evenemententerrein met behoud 
van industriële elementen 

http://www.aorta.nu/?pagina=meer&type=agenda&id=58
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negentig. Het terrein van de olie- en veekoekenfabrikant Ulbe Twijnstra, later gefuseerd met 

mengvoederfabriek Delfia (UTD), ligt nog net binnen de huidige gemeentegrenzen. Het 

herbestemmen tot evenemententerrein was op  initiatief van een echtpaar uit Maarssen dat onder 

de naam ‘de Fabrique’ het terrein herinrichtte met behoud van het historische en industriële 

karakter. Op het terrein zijn in de vele authentiek gebleven ruimtes een kartbaan en diverse 

feestruimtes opgezet. Het behoud van dit gehele ensemble is des te opmerkelijker omdat het 

complex geen wettelijke bescherming geniet. De succesvolle herbestemming is dan ook helemaal te 

danken aan het particuliere initiatief.17 Het bijzondere is dat de Fabrique zich laat leiden door de 

historie en niet alle sporen uitwist. De website van de Fabrique legt juist de nadruk op de 

authenticiteit en op de unieke erfgoedbeleving. Het promotiefilmpje is daar een voorbeeld van en 

zoomt in op de authentieke sporen van het verleden.18  

  Toch is het niet alleen maar particulier initiatief dat een rol speelde. Wel degelijk heeft de 

gemeente Utrecht zelf ook initiatieven ontplooid. Voorbeelden daarvan zijn onder andere de 

participerende rol tijdens het Jaar van het Industrieel Erfgoed, het uitbrengen van publicaties en de 

steun aan USINE. Een goed praktijkvoorbeeld van de rol van de gemeente vormt Vaart in de Vaartse 

Rijn. Het rijk ontwikkelde eind jaren negentig de Nota Belvedere met als doel om de inzet van 

cultuurhistorie te stimuleren bij ruimtelijke ontwikkeling.19 De stad Utrecht heeft deze Nota 

aangegrepen om subsidie los te krijgen voor het onderzoeksproject Vaart in de Vaartse Rijn. Tezamen 

met andere partijen heeft dit geleid tot inzicht in de ontwikkeling van het gebied met behoud van de 

historische aspecten. 

 

Om de verschillen te typeren in de omgang met het industrieel verleden in de jaren zeventig, tachtig 

en nu wil ik ter afsluiting inzoomen op de omgang met het erfgoed van drie specifieke Utrechtse 

bedrijven: Werkspoor, Demka en Cereol.

                                                           
17

 Volkers, 20 vensters, 60-61. 
18

 http://www.defabrique.nl/locatie.php, 4 juni 2010. Zie voor het filmpje: 
http://www.defabrique.nl/youtube.php?id=-ZMJ2OFTD_Y  
19

 E. van der Werdt, ‘Behoud door ontwikkeling’, Oud Utrecht (oktober 2003) 117. 

http://www.defabrique.nl/locatie.php
http://www.defabrique.nl/youtube.php?id=-ZMJ2OFTD_Y
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H7 Uitgelicht – Werkspoor, Demka en Cereol 

‘en wat overbleef was een “stukkie braak land”. De werkers zelf (…) bleven achter. Verbitterd, 

trots, sommigen ook nu nog geëmotioneerd, anderen gelaten of onverschillig. Maar allen met 

een verhaal…’ 

(H. Bode) 

Machinefabriek Werkspoor 

Vanaf 1913 werd er een enorm 

industrieel complex gebouwd op een 

30 hectare groot terrein aan het 

Merwedekanaal. Opdrachtgever van 

de bouw was het Amsterdamse 

bedrijf Werkspoor. Omdat het bedrijf 

groeide en er geen ruimte meer was 

voor uitbreiding in Amsterdam, 

besloot de directie om een deel van 

de productie in de omgeving van Utrecht op te zetten. Het terrein in Zuilen was voor Werkspoor 

ideaal. De ligging was zeer gunstig ten opzichte van de fabriek in Amsterdam en het terrein had 

goede ontsluitingsmogelijkheden via spoor- en waterwegen. Door Werkspoor werd op het terrein 

een haven aangelegd en de wagonmakerij en constructiewerkplaats werden uit Amsterdam 

overgeheveld naar Utrecht. In 1915 ving de 

productie van onder andere spoorwagons 

en stalen constructies voor grote bruggen 

aan.1  

 Vooral na de Tweede Wereldoorlog 

beleefde Werkspoor zijn hoogtijdagen. 

Tijdens de wederopbouw kreeg het bedrijf 

enorm veel opdrachten om bruggen en 

spoorwegen te herstellen. Door het fuseren 

met Stork tot de Verenigde 

Machinefabrieken in 1954 groeide het 

                                                           
1
 T. Baars, Werkspoor & Demka te Zuilen (Utrecht 1980), 60-61, 65-66, 71-72. 

Figuur 7.1 Complex Werkspoor, 1938 (Het Utrechts Archief)  

Figuur 7.2 Complex Werkspoor, 1964 (Het Utrechts Archief) 
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bedrijf in de jaren die volgden nog verder. Ondanks nog enkele grote orders werd in 1969 duidelijk 

dat Werkspoor in de problemen zat, vooral door de toenemende concurrentie uit goedkoper 

producerende Europese landen. In dat jaar werd de afdeling staalconstructies gesloten, gevolgd door 

de sluiting van de afdeling voor het spoorwegmateriaal in 1970. Ondanks dat de gieterij haar 

werkzaamheden doorzette tot in 1982, hield het bedrijf Werkspoor in 1972 op te bestaan.2 

 De betekenis van Werkspoor voor Zuilen, later Utrecht, was enorm. Het bedrijf zorgde goed 

voor haar werknemers. Om te voorzien in huisvesting besloot de directie al snel tot het oprichten van 

tuindorp Elinkwijk, rondom de fabriek. Al in 1916 werden de eerste ‘frisse, praktische 

arbeiderswoningen’ afgeleverd.3 Voor het personeel werden sportvelden aangelegd en was er een 

ontspanningsgebouw. Bij het bedrijf werkten enorm veel Zuilenaren en het was drie keer zo groot als 

Demka. 

Nederlandsche Staalgieterij J.M. de Muinck-Keizer 

De komst van Demka hing samen met de komst 

van Werkspoor naar de regio Utrecht omdat de 

fabriek een belangrijke toeleverancier was voor 

Werkspoor. De Groninger ijzergieterij die werd 

geleid door J.M. De Muinck-Keizer produceerde 

voor het hele land en was op zoek naar een 

centraal gelegen plaats. In eerste instantie kreeg 

hij een aanbod van de directeur van Werkspoor 

om grond van zijn terrein te pachten, maar voor 

De Muinck-Keizer was dit terrein te klein. 

Uiteindelijk werd de nieuwe vestigingsplaats van 

de fabriek toch Zuilen. Schuin tegenover 

Werkspoor lag een 4 ha groot terrein, met 

uitbreidingsmogelijkheden, ingeklemd tussen 

het spoor en het Merwedekanaal. Na wat 

moeilijkheden bij de bouw van de fabriek vond 

de uiteindelijke opening in 1915 plaats.4 De fabriek groeide door samenwerking met de 

Nederlandsche Hoogovens in IJmuiden en sloot belangrijke contracten in de jaren dertig met de 

staalindustrie in de Benelux. Arbeiders werden gehuisvest in nieuwe woningen in Zuilen.5  

                                                           
2
 Buiter, Fabriekswerk, 110-111. 

3
 Baars, Werkspoor & Demka, 75-76. 

4
 Ibidem, 64-67, 72-74. 

Figuur 7.3 Complex Demka, 1965 (Utrechts Archief) 
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 De Nederlandsche Staalgieterij J.M. de Muinck-Keizer, oftewel Demka vanaf 1921, kende 

gouden tijden in de jaren vijftig en breidde, met steun van de overheid, uit aan de overzijde van het 

kanaal. Arbeiders konden deze plek bereiken met een voetbrug die bij de spoorbrug was 

aangebouwd. Op het hoogtepunt van haar bloei werkten bij Demka tweeduizend mensen. Voordat 

de fabriek in de jaren zestig volledig in handen kwam van Hoogovens, was Demka een familiebedrijf.6 

 Vanaf midjaren zestig ging het bergafwaarts met Demka en vonden er ingrijpende 

reorganisaties plaats. In 1966 werd de afdeling speciaalstaal gesloten, in 1977 volgde de staalgieterij 

waardoor alleen de walserij nog in productie bleef. Uiteindelijk leidde de buitenlandse concurrentie 

en de Europese staalcrisis tot het definitieve einde in 1983.7 De fabrieken Werkspoor en Demka die 

tezamen ontzettend belangrijk geweest waren voor de wijk Zuilen, waar zoveel mensen afhankelijk 

waren van de metaalindustrie en verbonden waren met de fabrieken, bestonden niet meer. De 

verslagenheid was enorm. De ondernemingsraad publiceerde een zwartboek en hield een directeur 

een dag lang gegijzeld. Voorkomen van de sluiting lukte echter niet.8 Vrijwel het enige wat nog restte 

waren de herinneringen van de arbeiders. 

Stichtse Olie- en Lijnkoekenfabriek 

Aan het begin van de twintigste eeuw besloten enkele Utrechtse veehouders de Coöperatieve 

Stichtsche Olie- en Lijnkoekenfabriek (SOL) op te richten. Doel van de Stichtse Boerenbond was om 

goedkoper te produceren dan andere fabrieken en om de kwaliteit van de veekoeken te garanderen. 

De fabriek werd gebouwd aan het Merwedekanaal zodat de grondstoffen op eenvoudige wijze 

aangevoerd konden worden. Er werd 

een aanlegplaats voor schepen gemaakt 

en een loskraan opgericht. De 

fabrieksgebouwen werden ontworpen 

door de Utrechtse architect G. Ebbers en 

waren ‘fraai gedecoreerde gebouwen 

voorzien van Jugendstil-elementen’.9 In 

de jaren vijftig breidde de fabriek steeds 

verder uit en nam het het hele 

aandelenpakket over van Hooghiemstra, 

wat leidde tot sluiting van de productie 

                                                                                                                                                                                     
5
 Van den Heuvel, Fabrieken!, 48-49. 

6
 H. Bode, Sporen van staal. Demka: het verhaal van de arbeiders (Utrecht 1987) 15-16. 

7
 Bode, Sporen van staal, 16. 

8
 Buiter, Fabriekswerk, 114. 

9
 Buiter, Fabriekswerk, 75-76. 

Figuur 7.4 Complex SOL, 1937 (Utrechts Archief) 
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aan de Wittevrouwensingel. Ook nam de SOL een silo over van fabriek de Korenschoof in Lage 

Weide, waardoor de fabriek nu twee silo’s in gebruik had. Door alle verbouwingen werd de hand van 

de architect steeds minder zichtbaar en oogde het terrein rommelig. Beeldbepalend was het gebouw 

met pijpen en buizen, het extractiegebouw, dat werd gebouwd na de Tweede Wereldoorlog toen de 

SOL overging tot chemische verwerking van soja-bonen. Tot aan 1973 bleef de SOL zelfstanding, in de 

jaren daarop volgden verschillende buitenlandse concerns die er de scepter zwaaiden.  

De fabriek, onder de naam Cereol Benelux, bleef uiteindelijk tot in 2002 produceren. Het 

Cereol-complex kwam in de jaren negentig steeds vaker in het nieuws door stank- en geluidsoverlast. 

Ondanks dat onderzoek uit wees dat er geen normen werden overschreden, bleef een gevoel van 

onbehagen hangen bij de bewoners van de nabijgelegen wijk Oog in Al. De Utrechtse 

milieuwethouder Van den Bergh achtte de negatieve invloed van het bedrijf op de kwaliteit van de 

leefomgeving te groot. Ondanks de goede cijfers van Cereol en maatregelen tegen de overlast aan 

het begin van deze eeuw, werd het bedrijf weggekocht door de gemeente Utrecht. Het kostte de 

gemeente 16.8 miljoen euro.10 

Zuilens erfgoed 

De fabrieken Demka en Werkspoor sloten in het tijdperk dat er nog weinig werd nagedacht over het 

bewaren van industrieel erfgoed. Tegelijkertijd met de sloop van Demka, midjaren tachtig, ontspon 

zich echter het initiatief tot behoud van Hooghiemstra. Er ontstond dus het besef dat ook 

industriegebouwen een verleden konden vertellen. 

 Bij de sluiting van Werkspoor was dit besef er echter nog niet. Ondanks dat is er toch nog het 

één en ander bewaard gebleven van het immense fabriekscomplex, waaronder de authentieke brug 

bij Werkspoorhaven. Volgens ‘zuiloloog’ dhr. Scharenburg is dit niet het gevolg van industrieel 

erfgoed beleid, maar waren de hallen nu eenmaal van gedegen kwaliteit waardoor functionele 

herbestemming een goed alternatief voor sloop was. In de overgebleven hal van Werkspoor zit nu 

onder andere het kinderspeelparadijs Kidzcity. Verderop op het terrein is Central Studios gevestigd in 

een oude loods, waarbij nog steeds gebruik wordt gemaakt van authentieke bedrijfskranen.  

 Naast deze loodsen is het ontspanningsgebouw, gebouwd met gasdichte en bomvrije ruimtes 

in 1939, behouden. Op deze plek hebben vermoedelijk veel Zuilense kinderen het Sinterklaasfeest 

gevierd. Met het gevaar op de loer van sloop voor de aanleg van de Spoorlaan, kwam er een 

discussie op gang over de cultuurhistorische waarde van dit gebouw. In 2009 is er zelfs in het Antje 

                                                           
10

 B. de Vries, Meyster’s Buiten. De herbestemming van de Cereolfabriek in Utrecht (Utrecht 2008) 12-13. 
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Drijver Paviljoen een tentoonstelling gewijd aan dit gebouw.11 Het gebouw staat er nog steeds en het 

lijkt erop dat, door het wegvallen van de Spoorlaan plannen, het gevaar van sloop is afgewend. 

 Ondanks dat Demka later 

gesloopt werd dan Werkspoor is van 

Demka vrijwel niets over gebleven. 

Het enige wat rest van de fabriek is 

een straatnaambordje ‘Demkaweg’. 

Aan de overzijde van het kanaal, aan 

de Sophialaan, staan nog wel twee 

overblijfselen van de Demka fabriek 

na de uitbreidingen na de Tweede 

Wereldoorlog. De smederij en het 

kantoorgebouw uit 1965 vormen 

hiermee het enige tastbare erfgoed 

van de fabriek. Beide gebouwen zijn echter niet bewust bewaard vanuit een erfgoedgedachte, maar 

alleen vanwege het feit dat beide gebouwen nog nuttig genoeg waren. 

 Zoals we al eerder al bemerkten is particulier initiatief vaak van enorm belang voor het 

bewaren van industrieel erfgoed. In Zuilen is dit niet anders. Initiatiefnemer bij het tonen van het rijk 

industrieel verleden van Zuilen is dhr. Scharenburg. Al 25 jaar geleden begon hij met het bewaren 

van alles wat met de geschiedenis van Zuilen te maken had. In 2009 werd een droom voor hem 

werkelijkheid: met steun van de gemeente Utrecht opende hij het Museum van Zuilen.12 In dit 

museum is een belangrijke plaats weggelegd voor het erfgoed van Werkspoor en Demka. De nadruk 

ligt hierbij op Werkspoor omdat dit bedrijf 

de trots van Zuilen was. Werkspoor was 

drie keer zo groot als Demka en leverde 

herkenbare en tastbare producten op. 

Zuilenaren waren trots op de vele 

bruggen en spoorwagons die uit de 

fabriek in Zuilen kwamen. 

 Met het initiatief van Scharenburg 

lijkt de gemeente wakker geschud. Het 

besef dat Werkspoor en Demka een 

                                                           
11

 http://www.museumvanzuilen.nl/nieuwsarchief.html, blog oktober 2009, bezocht op 7 juni 2010. 
12

 ‘Museum van Zuilen medio 2009 een feit!’, Zuilense Nieuwsbode, extra editie (15 januari 2009) 1. 

Figuur 7.6 Monument SIK 335, nabij station Utrecht-Zuilen, 2009 

Figuur 7.5 Voormalige Demka fabriek, 1990 (Utrechts Archief) 

http://www.museumvanzuilen.nl/nieuwsarchief.html
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belangrijke rol hebben gespeeld in de Utrechtse geschiedenis is bij de gemeente doorgedrongen. 

Steun is er dan ook volop en niet alleen voor het museum. In 2007 werd er redding gezocht voor een 

oude locomotief, de SIK 335. Het idee werd geopperd om de locomotief, waarvan Werkspoor er vele 

bouwde, te plaatsen in de wijk Zuilen. De gemeente omarmde dit idee en hielp mee met de 

uitvoering. In juni 2008 werd de Sik geplaatst bij station Utrecht-Zuilen waarmee de Sik het eerste 

monument werd ter herinnering aan de grootste industriële werkgever van Utrecht.13 Op dit 

moment is Dhr. Scharenburg bezig met het verwerven van een deel van de gesloopte brug bij 

Zaltbommel, gebouwd door Utrechts Werkspoor. 

Oog in Al 

Het fabriekscomplex van Cereol heeft, ondermeer vanwege de aanpassingen en uitbreidingen na de 

Tweede Wereldoorlog, een ‘intrigerend conglomeraat van gebouwen, loodsen en silo’s 

opgeleverd’.14 Nog voor de sluiting is dit complex in het kader van het Monumenten Inventarisatie 

Project door de Rijksdienst voor Monumentenzorg van monumentaal belang geacht. In 2001 werd 

het hele ensemble op de rijksmonumentenlijst geplaatst. De omschrijving legt de nadruk op de 

bijzondere architectonische stijl van de verschillende gebouwen. De fabriek is volgens de 

Rijksmonumentendienst van algemeen belang ‘vanwege de cultuurhistorische waarde als functioneel 

onderdeel van karakteristiek fabriekscomplex uit het eerste decennium van de 20e eeuw. Voorts 

vanwege de architectuurhistorische waarde als goed voorbeeld van een fabriek uitgevoerd naar een 

evenwichtig ontwerp geïnspireerd op de Franse chateaux industriel met een zorgvuldige detaillering 

uit het begin van de 20e eeuw’.15 

 Het belang van het gebouw was dus duidelijk en na het uitkopen van de eigenaar moest de 

lege fabriek op een juiste wijze herbestemd worden. De gemeente was zich bewust van de 

cultuurhistorische waarde van het complex, maar wilde ook geld terug zien van de 16.8 miljoen euro. 

In een Cultuurhistorische Effectrapportage (CHER) waartoe de gemeente Utrecht opdracht had 

gegeven, werd het geheel van de sferen rondom het Merwedekanaal (de wijk Oog in Al, het 

sluizencomplex, park Oog in Al, Rijksmunt en Cereol complex) als kernwaarde van het gebied gezien. 

Het advies was om deze industrieel ruimtelijke opzet te respecteren en waar mogelijk te bewaren, en 

dat op te nemen in de nieuwbouwplannen. 

 In de uiteindelijke plannen van Meyster’s Buiten, in samenspraak met onder andere BOEi, is 

deze industrieel ruimtelijke opzet terug te zien. Toch gaat het vooral om een sfeerimpressie van het 

industrieel verleden omdat veel authentieke elementen al vakkundig verwijderd zijn. Ik wil twee 

                                                           
13

 http://www.museumvanzuilen.nl/nieuwsarchief.html, blog juni 2008, bezocht op 7 juni 2010. 
14

 Stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitplan SOL (Utrecht 2005) 17. 
15

 De Vries, Meyster’s Buiten, 13-15. 

http://www.museumvanzuilen.nl/nieuwsarchief.html
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voorbeelden geven van, wat ik wil noemen, fake-herbestemming. De twee authentieke silo’s zijn in 

2008 gesloopt en daarvoor in de plaats komt op het terrein een rond appartementencomplex dat 

geïnspireerd is op de oude silo’s. Het tweede voorbeeld betreft de schoorsteen als landmark. De 

huidige schoorsteen is afgebroken, maar de landmark wordt behouden met een liftschacht die als 

een soort schoorsteen boven het gebouw uit zal steken.16 

 De enige authentieke elementen van het industrieel complex die overeind zijn blijven staan 

zijn de betonnen silo’s en de kern van de fabriek. In dit fabrieksgebouw is een bibliotheek gepland, in 

het directiegebouw zal horeca worden gerealiseerd. Bijzonder aan het totaal plan is, als vorm van 

erfgoed, dat er geprobeerd wordt om het Cereol complex te gebruiken voor het af maken van de 

‘harmonische compositie van het plan Berlage-Holsboer’. Er wordt aangesloten bij de 

stedenbouwkundige structuur van het originele stedenbouwkundige plan.17 De opzet is om het 

complex te verbinden met de wijk Oog in Al, het park en het Merwedekanaal. Woonwijk en park 

vormen dan één geheel, aansluitend op de oorspronkelijke ideeën van Berlage en Holsboer. Het 

zwaartepunt van het totale complex zal een dominant gebouw van elf lagen zijn die verwijst naar het 

voormalige extractiegebouw. Op deze manier vindt er een ‘eigentijdse vertaling (…) van de 

Cereolfabriek naar woongebouw’ plaats.18 

 Helaas gebeurde er iets rampzaligs 

met het monumentale fabrieksgebouw op 

30 juni 2008. Een enorme brand verwoestte 

grotendeels de oude fabriek. Gelukkig bleek 

uit onderzoek in het najaar van 2008 dat 

herstel bouwkundig gezien mogelijk zou 

moeten zijn. Gemeente Utrecht  en 

Meyster’s Buiten besloten hierop om een 

vervolgonderzoek in te stellen.19 De 

kredietcrisis gooide echter opnieuw roet in het eten. Meyster’s Buiten achtte zichzelf niet in staat om 

de nieuwbouwplannen rondom het monumentale gebouw te realiseren en vroeg de gemeente 

Utrecht om een nieuw plan te ontwikkelen. Op dit moment zijn de gemeente Utrecht en Meyster’s 

Buiten in overleg om de consequenties van de brand en de kredietcrisis voor het 

                                                           
16

 Ibidem, 23-24. 
17

 Stedenbouwkundig plan, 21. 
18

 Ibidem, 23-24. 
19

 http://www.meystersbuiten.nl/nieuwsbrieven/611500021_JAN/nieuwsbrief.html, bezocht op 7 juni 2010.  

Figuur 7.7 Uitgebrand karkas van de sojafabriek, 2008 (Utrechts 
Archief) 

http://www.meystersbuiten.nl/nieuwsbrieven/611500021_JAN/nieuwsbrief.html
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herbestemmingsproces in beeld te brengen.20 Doorgaan met herbouw lijkt de voorlopige uitslag van 

dit overleg. 

 

De gemeente Utrecht is zich steeds meer bewust geworden van het belang van het bewaren van het 

industrieel erfgoed. Waar in de jaren zeventig en tachtig er geen aandacht was voor behoud van het 

erfgoed van Werkspoor en Demka, is dat er begin 21e eeuw wel. De cultuurhistorische waarde van 

het Cereol complex wordt zo belangrijk geacht dat zelfs na een grotendeels verwoestende brand er 

wordt geijverd om dit erfgoed te bewaren en op een goede manier te herbestemmen. Ook in Zuilen 

speelt de gemeente een actievere rol dan voorheen. 

 Toch is het niet alleen maar hosanna voor het industrieel erfgoed. Bij de herbestemming van 

het Cereol complex is aangetoond dat het niet zozeer om de authenticiteit gaat van het hele 

complex, maar dat het met name gaat om de industriële sfeer die men wil benadrukken. Een hele 

belangrijke rol hierin spelen economische afwegingen. Zeker in tijden van crisis blijkt dat 

herbestemming wel eens op het tweede plan kan geraken. Dat gevaar is groot omdat er nog steeds 

geen duidelijkheid is over het hergebruik van het karkas van de Cereol fabriek. Voor de Zuilense 

fabrieken is het al te laat en de gemeente mag zich dan ook niet op de borst slaan met de activiteiten 

die het daar nu onderneemt. Daar is het simpelweg te laat voor. Daarnaast ligt het werk toch 

voornamelijk in handen van Scharenburg. De gemeente Utrecht lijkt zich niet bewust van de waarde 

van de overgebleven restanten van Werkspoor. Het idee van de gemeente Utrecht om de Spoorlaan 

aan te leggen ten koste van het authentieke ontspanningsgebouwtje van Werkspoor, is daar een 

voorbeeld van. 

                                                           
20

 http://www.meystersbuiten.nl/nieuwsbrieven/611500025_NOV/nieuwsbrief.html, bezocht op 7 juni 2010.  

http://www.meystersbuiten.nl/nieuwsbrieven/611500025_NOV/nieuwsbrief.html
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H8 Conclusie 

’20 jaar geleden vroegen mijn ouders vertwijfeld aan mij, waarom ik mij in vredesnaam in mijn 

spaarzame vrije tijd voor oud roest interesseerde. (…) Vele jaren *werd+ de draak gestoken met 

de belangstelling voor industrieel erfgoed. Nu worden artikelen voor mij bewaard en uitgeknipt 

(…) en is het de gewoonste zaak van de wereld.’ 

(J.A. van Dalen) 

Het industrieel erfgoed heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Pas in de jaren zeventig kwam 

de discussie opgang over het behoud van de restanten van de voor Nederland zo belangrijke 

industrie. Rijkelijk laat, want inmiddels was al veel gesloopt. Toch is er heden ten dage gelukkig nog 

heel veel te vinden. Naast bedrijfsfilms, archieven, producten en herinnering als vorm van erfgoed is 

het gebouwd industrieel erfgoed alsnog van groot belang geacht om te bewaren voor toekomstige 

generaties. 

 Van groot belang in de ontwikkeling van draagvlak voor behoud is het Jaar van het Industrieel 

Erfgoed geweest. In dit jaar maakten in een korte tijd heel veel mensen kennis met het industrieel 

erfgoed en werd het draagvlak enorm vergroot. Het Jaar was een gouden zet van het Projectbureau 

Industrieel Erfgoed want ondanks dat het chaotische veld al overzichtelijker was geworden door het 

overheidsbeleid, zorgde het Jaar voor een toename van draagvlak en financiële mogelijkheden. De 

ontwikkeling van het industrieel erfgoed heeft zich verder doorgezet in de jaren 2000 met als 

hoogtepunt het Ruhrgebied als Culturele Hoofdstad van Europa in 2010. In een tijdsbestek van 

amper veertig jaar is het industrieel erfgoed een gevestigde orde binnen zowel de wetenschappelijke 

als populaire omgang met het verleden. 

 Ondanks dat mag er niet alleen maar sprake zijn van een jubel stemming. Nog steeds is het 

particulier initiatief van enorm belang en is het de gepassioneerde burger die ingrijpt wanneer een 

uniek stuk erfgoed dreigt te verdwijnen. De fabrieken zijn vaak van enorme betekenis geweest 

waardoor bij de dreiging van sloop er veel mensen gevonden kunnen worden die zich verbonden 

voelen met het toekomstig lot van het erfgoed. Naast het afhankelijk zijn van particulier initiatief, 

speelt de esthetische waarde nog steeds een belangrijke rol. Ondanks dat er de afgelopen veertig 

jaar een ommezwaai is geweest van behoud op grond van esthetische waarde naar behoud op grond 

van cultuurhistorische waarde, speelt eerstgenoemde nog steeds een enorme rol. Nog steeds 

worden voornamelijk ‘aaibare’ plekken behouden. 

 Hoe hebben deze ontwikkelingen zich vertaald naar de praktijk? De Utrechtse omgang met 

het industrieel erfgoed volgt in grote lijnen de theoretische veranderingen, waarbij de chronologie 
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zowel in theorie en praktijk vrijwel gelijk loopt. Utrecht liep volgens mij zeker niet voorop en er was 

pas sprake van structureel beleid na het Jaar 1996. In de jaren zeventig, tachtig en tot in de jaren 

negentig was er weinig oog voor de cultuurhistorische waarde van industrieel erfgoed. De rol van de 

WIAU was hierin niet onderscheidend omdat de werkgroep eind jaren tachtig langzaam afstierf. Het 

behoud van Hooghiemstra was geen uitzondering op deze ontwikkeling omdat de esthetische 

waarde, vanwege de kasteelachtige uitstraling, enorm hoog was. Werkspoor en Demka zijn vrijwel 

helemaal verdwenen en alleen de nog bruikbare hallen zijn behouden vanwege functiebehoud. Dit 

had niets te maken met enige vorm van erfgoed ideaal dan ook. 

 Dit beleid veranderde midden jaren negentig met het Jaar van het Industrieel Erfgoed. 

Tegelijkertijd werd de USINE gesticht als opvolger van de WIAU en waaide er een nieuwe frisse wind 

door  Utrecht. Met het Jaar  en het stichten van de USINE is de gemeente Utrecht wakker geschud. 

Belangrijk voorbeeld daarvan is het behoud van Cereol op grond van vooral cultuurhistorische 

waarde en de uitgebreide Belvedere-studie Vaart in de Vaartsche Rijn. Daarnaast is door de USINE 

een uitgebreide inventarisatie gemaakt van al het industrieel erfgoed in Utrecht en omstreken. 

Opvallend in Utrecht is wel dat ondanks het landelijk toenemen van de rol van het toerisme binnen 

industrieel erfgoed, er in de Domstad weinig aandacht is voor het toeristisch potentieel van het 

Utrechts industrieel erfgoed.  

 Ondanks het Jaar en de USINE blijft ook in Utrecht het particulier initiatief van enorm belang. 

Ondanks dat de gemeente meewerkt aan het vertellen van de industriële geschiedenis van Zuilen, 

ligt het volledige initiatief bij de heer Scharenburg. Zonder hem zou er in de stad waarschijnlijk niks 

herinneren aan Werkspoor en Demka. Voor het behoud van het Cereol complex is het na de brand 

en de kredietcrisis ook nog maar afwachten wat er uiteindelijk overblijft van de mooie ideeën aan 

het begin van deze eeuw. 

 Uiteindelijk kan er gesteld worden dat het industrieel erfgoed een enorme ontwikkeling door 

heeft gemaakt en er beleid is ontwikkeld tot behoud of vernietiging, wel met een chaotisch karakter. 

Ondanks de vele actoren op het gebied is het particulier initiatief nog steeds van doorslaggevend 

belang en gelden oude beperkingen als  de rol van esthetiek en financieel draagvlak anno 2010 nog 

steeds. De theorie en praktijk blijken elkaar hierin nauwelijks te ontlopen en Utrecht vormt dus een 

mooi voorbeeld van de omgang met het industrieel verleden. 

 Het chaotische karakter, het fascinerende netwerk zoals al is gesteld in de nota Industrieel 

erfgoed en de kunst van het vernietigen uit 1990, vind ik wel de charme van het industrieel erfgoed. 

Elk restant van het industrieel verleden is uniek en moet op zichzelf beoordeeld worden op gronden 

van erfgoedwaarde. Het is maar goed dat hier geen rekensom voor is. Het levendige aspect van de 

omgang met het industrieel verleden is charmant en geen diskwalificatie. 
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