
Bakkersovens 

Brood moet worden gebakken en dat is in de 
loop der eeuwen met verschillende soorten 
ovens gebeurd. 

De ouderwetse oven 
De zogenaamde ouderwetse oven is de oud
ste bakkersoven, welke men in ons land kent. 
Van welke tijden deze oven dateert is niet 
bekend. Uit opgravingen, welke zijn gedaan in 
de oude Romeinse steden Pompei' en Hercu-
lanum, die in het jaar 79 door een geweldige 
uitbarsting van de vuurspuwende berg Vesu
vius onder een dikke laag as en lava zijn 
bedolven, is gebleken dat toen reeds sprake 
was van bakkersovens. 
De ouderwetse oven is geheel gebouwd van 
steen. De vloer, de zijkanten en de kruin van 
de bakruimte zijn gemetseld van vuurvaste 
steen, terwijl de ruimte boven de oven opge
vuld werd met zand om als isolatie van de 
warmte dienst te doen. 

Het stoken geschiedde in de bakruimte. Men 
spreekt in dat geval van directe verhitting. Als 
brandstof werd hout in de vorm van takke-
bossen, krullen (afval van timmerfabrieken) of 
turf gebruikt. Later werd olieverhitting toege
past. De olie werd in platte ijzeren bakken in 
de oven geschoven en af en toe verplaatst 
om een gelijke verhitting te verkrijgen. Ook 
werd er wel steenkool gebruikt voor de verhit
ting van de bakkersoven. Deze brandstof is 
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echter minder geschikt gebleken omdat 
steenkool nogal wat zwavel bevat. Bij ver
branding ontstaat er zwaveldamp, welke zich 
in de oven afzette en de smaak van het brood 
beïnvloedde. 

De ouderwetse oven leende zich bijzonder 
voor verhitting met olie door middel van een 
oliestook-inrichting. De warmte werd door 
verhitting in de oven geblazen. Deze manier 
van stoken werd zeer veel toegepast. Onder 
de oven bevond zich nog een ruimte, welke 
werd gebruikt als rijskast van het deeg of voor 
het drogen van hout, enzovoort. De schoor
steen bevond zich met een brede opening 
voorin de oven boven de ovendeur. Hierin 
bevond zich dikwijls nog een schuif om de 
trek van de schoorsteen te regelen. 

De oven moest bijna voor ieder baksel weer 
opnieuw worden opgestookt. Dat is dus niet 
erg economisch in gebruik, terwijl de hygiëne 
bij hout- en turfverbranding ook wel eens wat 
te wensen overliet. Hiertegenover stond dat 
de aanschaffingsprijs van deze ovens laag 
was en de bakaard goed kon worden 
genoemd. De goede bakaard van deze ovens 
vond zijn oorzaak in de afname van de tem
peratuur tijdens het bakken. Men noemt dit in 
vaktermen 'een afnemende hitte'. Deze afne
mende hitte is zeer gunstig voor het bakken 
van roggebrood. 

De heetwateroven 
Oorspronkelijk werd de heetwateroven van 
steen gebouwd evenals de heteluchtoven. 
Later werden deze ovens uitgevoerd in de 
zogenaamde staalbouw. Deze ovens beston
den uit een geraamte van metaal met geë
mailleerde platen of van geperst isolatieplaat. 
De open ruimten werden opgevuld met isola
tiemateriaal, meest stukken wol. Bij de heet-
waterovens vond de verhitting indirect plaats 
doorgeleiding en uitstraling van stalen buizen, 
gevuld met water. 

De techniek staat niet stil. De heetwateroven 
werd later verfijnd tot uitrolheetwaterovens en 
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'heetwaterovens met een hefoven' (de HENA-
oven). Met minder arbeidsuren kon er een 
nog beter produkt worden geleverd. De inves
teringen werden groter, maar er kon economi
scher worden gewerkt. 
De roosteroven is een andere vorm van een 
heetwateroven. Deze oven was speciaal 
geschikt voor het kleinbedrijf omdat die eco
nomisch in gebruik was. Vooral de brandstof
besparing was belangrijk. Het eigenlijke bak-
proces vond plaats in een zware stoomdichte 
kast met drie of vier bakruimten. 

Vloeistofoven 
Na de roosteroven komt de vloeistofoven. 
Achter de oven is een tank geplaatst waarin 
zich een zoutmengsel bevindt, hetwelk door 
middel van een vuurtje op temperatuur wordt 
gebracht. Wil men nu gaan bakken dan kon 
de bakker met behulp van een pomp de bui
zen met het mengsel vullen. 
Wanneer de temperatuur op de juiste hoogte 
was, zette men de pomp af en kon men gaan 
bakken. Het mengsel bleef op temperatuur 
zodat de oven weer snel klaar was voor het 
volgende baksel. 
Een ander voordeel was het uitermate kleine 
brandstofverbruik. Men kon alles stoken, hou
tafval, takkenbossen, cokes, briketten en vet-
kolen. 

Toen bakker Beszelsen in 1895 met zijn bak
kerij begon gebruikte hij de ouderwetse ste
nen oven, weike werd gestookt met takken
bossen of turf. Het moet rond 1915 geweest 
zijn dat de heetwateroven zijn intrede heeft 
gedaan, eveneens gestookt met hout of turf. 
In een later stadium werd ook steenkool als 
brandstof gebruikt en bakker Schimmel weet 
zich nog te herinneren dat zijn vader briketten 
stookte. 
Daarna kwam de periode van oliebranders die 
het vuur als het ware in de vuurmond spuw
den om de oven op temperatuur te krijgen. 
In het begin van de jaren zestig kwam er 
aardgas in Woudenberg en vanaf dat moment 
werd de met gas gestookte heetwateroven 
ingevoerd. Met dit systeem oven wordt nog 
steeds het brood gebakken en daarnaast 
gebruikt Schimmel enkele kleine elektrische 
ovens voor gebak- en banketartikelen. 

àh. 

Gasovens 
De broodovens in het bakkersbedrijf worden 
thans meestal met aardgas gestookt. Het sto
ken met gas is zindelijk en vergt hoegenaamd 
geen arbeid. De bakker behoeft niets anders 
te doen dan de gaskraan open te draaien en 
te zorgen dat het gas ontvlamt. De techniek 
zorgt er voor dat de oven op de juiste tempe
ratuur wordt gehouden. 

Elektrische ovens 
Elektrische ovens zijn hier te lande in brood
bakkerijen nog slechts weinig in gebruik. Deze 
ovens doen nog wel dienst bij banketbakkers. 
Als broodoven is de elektrische oven minder 
geschikt bevonden. De bakresultaten zijn min
der dan bij op gas gestookte ovens. Elektri
sche ovens zijn ook duur in gebruik. 

Bakkersovens in 100 jaar Schimmel 
Oude bakkerijgereedschappen. Uit de bakkerij 
van Schimmel: speculaasplank. 
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