
De industrialisatie van Vianen vanaf 
1850 

In dit artikel wordt de industriële ontwikke
ling van Vianen beschreven. Na een korte 
historische inleiding volgt een beschrijving 
van de industrialisatie, zoals die zich 
sedert 1854 in Vianen heeft voltrokken. 
De gegevens hierover zijn geput uit de 
archieven van de gemeente Vianen. 
Tevens zal aan de hand van twee rappor
ten over Vianen, die rond 1980 versche
nen, aandacht worden besteed aan de 
nevenverschijnselen, die met de industria
lisatie samenhangen. 

Voorgeschiedenis 

De oudst geschreven vermelding van de 
naam Vianen vinden we in een economi
sche context. Op 1 december 1271 ver
leende de Utrechtse bisschop Jan van 
Nassau aan Zweder van Beusichem het 
recht om tweemaal per jaar een markt te 
doen houden bij zijn burcht te Vianen. 
Deze regeling werd op 18 december 1335 
verder uitgebreid. Op die datum verleen
den Willem van Duvenvoorde en zijn 
echtgenote Heilwich van Vianen aan de 
inwoners van Vianen het recht om drie 
jaarmarkten en één weekmarkt op de 
woensdag te houden1. Hiervan resteren 
nu nog de jaarlijkse paardenmarkt in Octo
ber en de woensdagse weekmarkt. 
Vianen groeide geleidelijk uit tot een klei
ne stad. Het kreeg zijn eigen gilden. Het 
oudste gilde waarvan met zekerheid een 
jaartal bekend is (11 juli 1500) betreft het 
snijders- of kleermakersgilde2. Tot de 
opheffing van de gilden op 5 October 1798 
zijn in totaal 13 gilden bekend die in 
Vianen hebben bestaan3. De Viaanse nij
verheid was zodoende van 1500 tot 1800 
voor het grootste gedeelte in deze vereni
gingen georganiseerd. De belangrijkste 
industrieën in de zeventiende en achttien
de eeuw waren echter niet in het gildever-
band opgenomen (brouwerijen) of slechts 
met een gilde gelieerd (steenbakkers met 
de metselaars, de vingerhoedmakers met 
de smeden)4. Deze industrieën vervielen 
in de tweede helft van de achttiende 
eeuw. Op het dieptepunt van de economi

sche depressie van 1750-1760 probeerde 
de overheid in samenwerking met burgers 
nieuwe bedrijven op te zetten. Zo werd in 
1753 een 'kuuroord' opgericht en in 1762 
een 'kunstmachinefabriek' naar een uit
vinding van d'Arles de Linières5. Beide 
ondernemingen werden gevestigd op kas
teel Batestein en beide mislukten. De eer
ste omdat het project niet bij het publiek 
aansloeg, de tweede doordat de uitvinder 
door crediteurs werd achtervolgd, die het 
hem onmogelijk maakten zijn fabriek te 
laten draaien. 

Vianen was in de 19e eeuw onmisken
baar een plattelandsgemeente. Het ver
vulde de rol van voorzieningencentrum 
voor een beperkt agrarisch achterland6. 
Volgens het gemeenteverslag van 1829 
bestond in Vianen een chocoladefabriek 
met toepassing van paardekracht. Verder 
waren er een lijnbaan voor zwaar scheep-
stouw, een steenoven, een hoepelmake-
rij, drie weefgetouwen, een korenmolen 
en drie grutmolens. Touwwerk en stenen 
vonden afzet in de omgeving. 
In geen van de in het gemeenteverslag 
van 1843 opgesomde fabrieken, trafieken 
en bedrijven werd gebruik gemaakt van 
stoommachines of andere arbeidsbespa
rende mechanische hulpmiddelen. Alles 
geschiedde nog met de hand of met 
behulp van paarde- of windkracht voort
gedreven mechanieken. 

Hinderwetvergunningen 1854-19307 

Omstreeks 1895 begon in Nederland de 
lange opgaande conjunctuurgolf die het 
einde betekende van de sinds 1873 neer
gaande beweging. Deze daling tussen 
1873 en 1895 was veroorzaakt door de 
depressie in de landbouw die verband 
hield met de overweldigende aanvoer van 
goedkoop Amerikaans graan. De omslag 
naar een stijgende conjunctuurgolf, welke 
tot kort voor de Eerste Wereldoorlog aan
hield, hing samen met de ontdekking en 
de winning van goud in Zuid-Afrika8. 
Vinden wij hier iets van terug in Vianen? 
Als we kijken naar het aantal hinderwet
vergunningen, die gezien kunnen worden 
als graadmeter van de economische acti-



viteit, nam dit rond 1910 (dus de periode 
vóór de Eerste Wereldoorlog) sterk toe, 
ni. tot 28 vergunningen. In de voorgaande 
periode was hun aantal gering geweest. 
Een tweede piek met een nog groter aan
tal vergunningen zien we rond 1920. 
Deze treffen we landelijk eveneens aan. 
Na de wapenstilstand van 1918 werd de 
Nederlandse economie in de zomer van 
1919 gevolgd dooreen onmiskenbare 
hausse. Het hoogtepunt van de hausse 
viel in 1920, het daarop volgende diepte
punt in 19239 (zie tabel 1). 

Jaar aantal % Jaar aanta % 

1855 2 1,3 1895 2 1,3 
1860 1 0,6 1900 8 5,2 
1865 4 2,6 1905 7 4,5 
1870 3 1,9 1910 28 18,2 
1875 6 3,9 1915 16 10,4 
1880 3 1,9 1920 37 24,0 
1885 3 1,9 1925 17 11,0 
1890 5 3,2 1930 12 7,8 

Bron: GA Vianen, H inderwetvergunni nc en 1854-1930 

Tabel 1. Aantal afgegeven hinderwetvergunnin
gen 1854-1930. Absoluut en relatief 5-jarig 
gemiddelden. 

luchtoven. Deze was voorzien van een 
zuiggasmotor van 20 pk en een dubbele 
zestiende maalstoel. 
Op 20 december 1880 kreeg bakker 
Hendrik van de Bunt toestemming om op 
een gedeelte van zijn erf, gelegen achter 
zijn woonhuis aan de Voorstraat, een 
stoomgraanmolen met een vermogen van 
4 pk te plaatsen. 
C. Wingelaar richtte in 1920 een beschuit-
fabriek op waarin een hete luchtoven en 
een benzinemotor van 5 pk geplaatst wer
den. 
R.F.A. Remmerde plaatste in 1924 een 
ruwoliemotor van 28 pk in de graanmale-
rü. In 1928 vervin'"' hji deze door een 
Kromhout ruwoliemotor van 40 pk. 
De gebr. Van Iperen, graanhandelaren, 
richtten in 1929 in de Buitenlandpoort een 
graanmaalderij op. De gebruikte ruwolie
motor had een capaciteit van 30 pk. Deze 
motor veroorzaakte veel overlast voor de 
buurt. Niet alleen hadden de buren last 
van trillingen in hun huizen, de roetuit-
stoot was er oorzaak van dat de was niet 
goed gedaan kon worden. Als oplossing 
werd de stoommotor, veroorzaker van de 
trillingen, vervangen door een electrische 
motor. 

Aan wie werden de hinderwetvergunnin
gen in de periode 1854-1930 feitelijk ver
strekt? In het volgende overzicht wordt 
hieraan per beroepsgroep aandacht 
besteed. 

Bakkers 

De meeste hinderwetvergunningen die 
vanaf 1854 werden verleend betrof die 
aan bakkerijen: 25. Zij waren voor het 
grootste deel gevestigd aan de 
Voorstraat. De oudste vermelding betreft 
de vergunning voor een bakoven van E. 
Swaving in 1864. De oven was gemaakt 
van steen en er werd gestookt met turf en 
hout. Het bakken werd in die jaren nog 
volledig als handarbeid uitgevoerd. Rond 
de eeuwwisseling bezat Swaving een 
broodbakkerij met oven. Er werkten twee 
tot vier personen. 
In 1914 werd voor het eerst door bakker 
A. Kool gebruik gemaakt van een hete 

Slagers 

Een andere omvangrijke beroepsgroep 
die wettelijk verplicht was een hinderwet
vergunning aan te vragen, was die van de 
slagers. Het ging hier om zowel slagers 
als slachterijen. 
De eerste vermelding is die van een 
varkensslachterij op de Voorstraat. 
M.F. Teeuwen vroeg hiervoor een vergun
ning in 1880. Veel spekslagers en vlees-
slagers met of zonder slachthuis volgden. 
Sommigen hadden daarnaast een bewaar
plaats voor lompen, zoals Levi de Vries, 
die zich koopman en slager noemde. In 
1908 richtte hij een slagerij op met een 
bergplaats van huiden, lompen en benen 
op de Varkensmarkt. In dat zelfde jaar 
vroeg L. den Besten, koopman, vergun
ning aan voor een zelfde soort bedrijf. In 
deze bedrijven werd alles nog met de 
hand verricht. Er was nog geen sprake 
van mechanisatie. 



In verband met de Eerste Wereldoorlog 
vestigde de gemeente Vianen in 1917 
een slachtplaats voor regeringsvarkens in 
de Waag. Op dezelfde plaats werd door 
de gemeente in 1922 een noodslacht-
plaats ondergebracht. 
Hermanus Franciscus de Waal richtte in 
1883 een kuiperij op in de Achterstraat. In 
1889 verhuisde hij naar de Voorstraat. 
Naast de kuiperij dreef De Waal een roke
rij van vlees en spek. In 1904 verhuisde 
hij naar de Bakkerstraat. 

Bewaarplaats petroleum/benzine 

Al in 1866 wordt melding gemaakt van 
opslag en verkoop van petroleum in 
Vianen. J.H.J. Alers in de Achterstraat 
hield toen een voorraad aan van twee à 
drie vaatjes petroleum van 150 kannen. 
De Maatschappij tot detailverkoop van 
petroleum 'De Automaat' pakte het in 
1911 groter aan. In de inrichting in de 
Brederodestraat 75 werd in hermetisch 
gesloten ijzeren vaten van 200 liter petro
leum bewaard tot een hoeveelheid van 

Pomp van G.J. v.o. Wal op de Voorstraat in 1928. 
Collectie Frans Baars, Vianen 

hoogstens 2000 liter. Met behulp van een 
automatisch tapapparaat werd de petro
leum verdeeld over blikken kannen van 
vier liter en bij de klanten bezorgd. 
In 1923 kwam bij de Lekpoort op de 
Voorstraat de eerste benzinepomp, die 
bekend stond als de 'Milwaukee-pomp'. 
Tijdens het tanken van de benzine wer
den de motorrijtuigen dichtbij de Lekpoort 
geparkeerd op de rijbaan van de auto's 
komende uit de Buitenstad. Omdat tijdens 
het overhevelen van de benzine in de 
reservoirs van de auto's een gevaarlijke 
situatie ontstond was het voorschrift dat 
tijdens het tanken aan de zijkant van de 
stilstaande auto een rode vlag werd aan
gebracht of door een persoon naast de 
auto opgehouden. Bij avond moest de 
rode vlag worden vervangen door een 
rode lantaarn. 

De Maatschappij 'De Automaat' legde in 
1925 op de Voorstraat een ondergrondse 
benzinbewaarplaats aan met aftapinrich-
ting. De benzine was opgeslagen in een 
ondergrondse ketel met een inhoud van 
6000 liter, waaruit zij werd afgetapt door 
een met de hand bewogen pomp volgens 
het systeem Gillbert en Barker. De 
Bataafse Import Maatschappij voorheen 
N.V. Acetylena nam in hetzelfde jaar op 
het Hofplein een benzine-tankwagentje 
met een inhoud van 230 liter in gebruik. 
Het diende tot het bewaren en aftappen 
van benzine, waarbij handkracht werd 
gebruikt. Het tankwagentje werd gevuld 
uit vaten door middel van een hevelpomp, 
die hermetisch op het vat aansloot. Het 
oppompen van benzine uit het tankwa
gentje geschiedde door een hierop beves
tigde zuigerpomp, die de benzine in twee 
glazen meetreservoirs perste, ieder met 
een inhoud van 5 liter. Dit vullen der 
meetreservoirs geschiedde zodanig, dat 
gelijktijdig het ene meetreservoir werd vol-
gepompt, wanneer de ander zich ledigde. 
Verder was er nog een teller aangebracht, 
waardoor het afgeleverde aantal liters 
direkt kon worden afgelezen. Dit wagentje 
werd in 1928 vervangen door een benzi
nepomp. Ook hier werd een ondergronds 
reservoir van 6000 liter inhoud aangelegd. 
Het aftappen werd met handkracht uitge
voerd. 



Koper- en blikslagerijen 

J.H. Delpeut bezat op de Voorstraat een 
koper- en blikslagerij. In 1909 en nog 
eens in 1921 breidde hij zijn bedrijf uit. 
Ten tijde van de tweede uitbreiding dreef 
hij daarnaast een rijwielherstelplaats. 
In 1912 begon G.J. van der Wal op de 
Voorstraat een soortgelijk bedrijf. Hij ver
vaardigde en herstelde bij hem thuis voor
werpen van huishoudelijke aard uit koper 
en blik. Verder hield ook hij zich bezig met 
reparatie van rijwielen, die hij moffelde [= 
lakte] in de zgn. moffelkamer. Dat gebeur
de met een moffeloven, die werd ver
warmd met gas. In 1923 breidde hij ver
der uit. Hij liet voor zijn huis een onder
grondse benzine-opslaginrichting van 
2000 liter plaatsen met bijbehorende 
aftap-pomp volgens het systeem van S.F. 
Bowser en Cie. 
Een andere koper- en blikslagerij werd 
vanaf 1917 gedreven door DJ . Schram in 
de Achterstraat. In zijn werkplaats ver
vaardigde hij voorwerpen voor bouwbe
drijven en huishoudelijke artikelen uit 
koper, blik, lood en zink, waarvoor een 

B.J. Lankkamp, koper- en blikslager. 
Foto bezit: P.H. Lankkamp, Vianen 

handzetbank werd gebruikt. Vanaf 1923 
had hij tevens een loodgieterswerkplaats. 
B.J. Lankkamp, ten slotte, richtte in 1923 
een koper- en blikslagerij op in de 
Koestraat. In 1926 kreeg hij een werk
plaats in de Lombardstraat. 

Familie Kehrer-Stuart ca1910. Op de achterste rij van links naar rechts: Frans Kehrer, Kee Kehrer-Stuart, 
Johan Kehrer, Gerrit Sarah Antonie Stuart, Willemien Jacobze-Stuart, Heijltje Neomagus-Stuart, Johannes 
Mechelinus Neomagus; voorste rij van links naar rechts: Wim Kehrer, Bertus Neomagus?, Corretje (Ceetje) 
Kehrer met pop; op schoot: Jo Neomagus?, Ger Neomagus? Foto bezit: Mary Jacobze. 



Steenfabrieken Houtfabrieken 

Het derde kwart van de negentiende 
eeuw was blijkbaar een gunstige tijd voor 
wie een steenfabriek in Vianen wilde 
beginnen. Er waren drie steenfabrieken in 
bedrijf, waarvoor in sommige gevallen na 
verloop van jaren vergunning werd 
gevraagd voor uitbreiding. 
Op 25 juli 1864 richtte Johannes Mijnlieff 
Az. (1830-1897) een dakpannen- en pla-
vuizenfabriek langs de Lek op. Zijn zoon 
Bonifacius (1855-1932)10, sinds 1897 
eigenaar van deze steenfabriek, die de 
naam droeg van 'De middelwaard', vroeg 
op 26 april 1899 om een vergunning tot 
de inbedrijfstelling van een stoommachine 
om daarmee drie eenpersoons steenma-
chines te laten draaien. Hij zette de 
fabriek voort tot omstreeks 1916. 
G.S.A. Stuart volgde op 20 januari 1873 
met een aanvraag van een vergunning. 
Op 1 november van dat jaar startte hij een 
steenoven aan het Zederikkanaal. In 1878 
breidde hij deze uit met een fabriek van 
dakpannen, tegels, plavuizen en ander 
aardewerk, eveneens aan het 
Zederikkanaal. 

De derde steenoven betrof de fabriek van 
H.J.F. Reygers, die op 22 april 1873 werd 
opgericht. 

De fabrikant W. Kehrer, een lid van de 
familie Stuart, kreeg in 1910 toestemming 
om zijn steenfabriek op het Hogeland aan 
het Zederikkanaal uit te breiden met een 
zuiggasmotor. De machines tot dat 
moment bij hem in gebruik waren een 
walswerk, een elevator en een steenpers, 
waarmee klei tot stenen gevormd werd. 
De zuiggasmotor had een capaciteit van 
30 pk. 
De firma W. Weener en Zn. te Utrecht 
breidde in 1915 langs het Zederikkanaal 
haar pannenbakkerij uit door de uitbrei
ding met een locomobiel van 6 pk. Deze 
machine werd gebruikt om een kleimolen 
en kleipersen in beweging te brengen. 
Dezelfde firma vroeg in 1917 toestem
ming voor het plaatsen van een zuiggas-
installatie van 32 pk, die, evenals de loco
mobiel, een kleimolen en kleipersen aan
dreef. 

K. Simonsz, houthandelaar wonende te 
's-Gravenhage, had zijn bedrijf te Vianen. 
Op 26 april 1893 vroeg hij vergunning tot 
plaatsing en inbedrijfstelling van een gas-
motor van 4 pk in het koetshuis op de 
Ringdijk. 
Gijsbert van der Kwast kwam uit 
Lopikerkapel naar Vianen. In 1915 plaats
te hij een zuiggasmotor van 16 pk voor 
machinale houtbewerking in zijn fabriek 
aan de Kanaalweg. Daar werkten toen 20 
personen. In 1917 breidde hij uit met een 
zuiggasmotor van 4 pk. Een verdere uit
breiding vond plaats in 1920. De borstel-
houtmakerij werd uitgebreid door de bouw 
van een verfkamer en twee vertrekken die 
als magazijn dienst deden. In de verfka
mer werden in de fabriek vervaardigde 
houtwaren geverfd, gebeitst en gepoli
toerd. De afgewerkte produkten werden in 
de magazijnen geborgen. De bestaande 
fabriek bleef zoals zij was. Dit veranderde 
echter in de loop van 1920. Er kwam een 
nieuwe machinekamer bij waar een zuig
gasmotor van 45 pk en een van 4 pk 
geplaatst werden. Zij vervingen de 
bestaande gasmotoren. 
C.H. van Haarlem verzocht in 1916 om 
een vergunning om een verplaatsbare 
benzinemotor van 6,5 pk te mogen plaat
sen met twee houtzaagmachines in zijn 
bergplaats aan de Kanaaldijk. De berg
plaats was een houten gebouw. 
G.J. Gosman begon in 1919 een timmer
manswerkplaats voor het maken van 
kozijnen en ramen. Hij had de beschik
king over een lint- en cirkelzaag gedreven 
door een gasmotor van 4 pk. Het beno
digde gas werd betrokken van de Viaanse 
gasfabriek. 

Johannes de Peter vroeg in 1920 een ver
gunning aan om in de Koestraat een 
inrichting voor machinale houtbewerking 
te mogen oprichten. Met een petroleum-
motor van 10 pk werden een cirkelzaag-
bank en een vlakbank aangedreven. De 
maximale voorraad petroleum bedroeg 
180 liter, die werd bewaard in metalen 
bussen van 10 liter of in gesloten fusten. 
In het bedrijfje werkten 2 personen. In 
1921 bleek de zaak te zijn overgegaan in 



Aanleg van de gasleiding in Vianen in de dertiger jaren door D.J. Schram. Op de foto, die is genomen naar 
de Buitenlandpoort toe, ziet U o.m. L. Reeder, directeur van de gasfabriek, en op de stoep Mans Schram 
en Jan Dirk van Beest. Foto bezit: mevr. C. van Rooyen-Schram, Vianen. 

handen van Comelis Kastelein. Deze ver
ving in dat jaar de petroleummotor door 
een zuiggasmotor van 23 pk. De door 
hem in zijn bedrijf gebruikte werktuigen 
waren: een cirkelzaagbank; een vlakbank; 
een fraisbank; een boorbank en een slijp-
steen. Het bedrijf was nu ook verder uit
gegroeid: er werkten vier personen. 

De gasfabriek 

Op het Hofplein richtte H.M. van Eek op 
19 juni 1857 naast de lijmkokerij een gas
fabriek op, waarbij het gas werd gewon
nen uit steenkool. In 1898 schafte de 
toenmalige eigenaar van de fabriek, A.G. 
van Slooten, een stoommachine van 2 pk 
aan, die werd gebruikt om water op te zui
gen voor de zuivering van het gas en het 
aanblazen van generators. De stoomketel 
werd geplaatst in de stokerij. Van Slooten 
woonde overigens zelf in 's-Gravenhage. 
Ook een volgende eigenaar van de gasfa
briek, J.M. Reeder, woonde in 1909 nog 
niet in Vianen, maar in Baarn. Hij breidde 
de gasfabriek uit met een tweede gashou
der. In 1916, nadat hij kennelijk was ver
huisd naar Vianen, vroeg hij vergunning 

aan voor de bijplaatsing van een gasmo-
tor van 5 pk. Drie jaar later, in 1919, ver
grootte hij de meterkamer en plaatste 
daar een 4 pk gasmotor. Deze motor 
diende om de bij het produktieproces 
gebruikte machines in beweging te bren
gen. Tenslotte bouwde Jan Matthijs in 
1930 een nieuwe gashouder. Deze dien
de tot het verzamelen van gas, waarbij 
geen drijfkracht werd gebruikt. 

GASFABRIEK VIANEN. 

y~ 
van de GASFABRIEK VIANEN. 

Rekening van de Gasfabriek Vianen voor het 
gemeentebestuur van Vianen voor geleverd gas 
aan militairen, gemeentehuis, secretarie en fanfa
recorps in juli 1915. Collectie Gemeente Vianen. 



Water 

Op 23 november 1909 gaven Gedepu
teerde Staten aan de gemeente Vianen 
toestemming tot de oprichting van een 
pompstation voor de waterleiding op het 
Hofplein. In 1912 werd het pompstation 
uitgebreid met twee ontijzeringstoestellen 
en twee luchtpompen, die in de machine
kamer geplaatst werden. Het ruwe water 
werd uit de bron opgepompt door twee 
bestaande centrifugaal pompen, aange
dreven door twee dieselmotoren. Het 
water werd door leidingen naar de ontijze-
ringsapparaten gepompt. Hier werd lucht 
toegevoegd door twee compressors. 
Nadat het water een cokeslaag was 
gepasseerd werd het verder door een 
laag kwartyzand gevoerd en het aldus 
ontijzerde water werd in de hoofdhuis van 
het waterleidingnet gepompt, waarmee de 
stad van water werd voorzien. Het over
tollige water werd in het reservoir opge
slagen. 

De vruchtenkwekerij Stammershoef, 
gevestigd op het Hogeland, pompte haar 
eigen water op. Hiervoor gebruikte zij in 
1915 een benzinemotor van 3 pk, voor 
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plaatsing waarvan zij in 1915 toestem
ming kreeg. Het opgepompte water dien
de voor de besproeiing van de vruchten-
bomen. 
De polder 'De Uiterwaarden' gelegen in 
de gemeenten Vianen en Hagestein 
kreeg in 1906 toestemming tot de inge
bruikneming van een stoomwatergemaal 
onder Vianen op een terp van de oostelij
ke dijk van het Merwedekanaal. Het pol-
derbestuur van de polder Autena plaatste 
in 1914 een hevel-centrifugaal pompbe-
maling gedreven door een dieselmotor. 
De polder Bolgerijen kreeg in 1921 een 
bemalingsinrichting met een motor van 42 
pk. Tenslotte werd de molen van de pol
der Bloemendaal in 1927 voorzien van 
een ruwoliemotor, waarmee een scheprad 
werd aangedreven. 

Diversen 

De oudste vermelding van een aanvraag 
voor een hinderwetvergunning dateert 
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van 6 januari 1854 en betreft de oprich
ting door de firma Walen en Compagnie 
van een lijmkokerij. Deze vond huisves
ting naast de kelders van kasteel 
Batenstein aan het Hof. Een fabriek van 
oliën en smeren van dezelfde firma was al 
in deze kelders ondergebracht. Bij de pro-
duktie van lijm, gemaakt uit beenderen, 
kan een aanzienlijke stankoverlast ont
staan. 
In 1864 was de oliën- en smeerfabriek 
van Walen en Compagnie uit de kelders 
op het Hofplein verdwenen. In dat jaar 
werd in die ruimte een ciderwijnfabriek 
gevestigd, waarvoor de eigenaars, L.F.M. 
van Bredae! en F.E.G. Selle (wonende te 
Utrecht) vergunning aanvroegen. 
Ciderwijn werd bereid uit appelen en 
peren. 

Voor de start of de uitbreiding van een 
hele reeks van bedrijvigheden werd een 
vergunning aangevraagd. Zij worden hier 
in het kort opgesomd. 
1872 Ferdinand Abraham Lindeman 

begint een bierbrouwerij in de 
Kerkstraat. 

1886 De sigarenfabrikant Arie van 
Rijnberk begint een sigarendrogerij 
in de Kerkstraat. De aangevraagde 
vergunning betrof de verwarming, 
de produktie zelf verliep handmatig. 

1888 J. Olivierse plaatst een snelpers 
met gasmotor van en 0,5 pk in zijn 
drukkerij aan de Voorstraat. 

1906 De wagenmaker G. Kloek, wonende 
in de Achterstraat, breidt zijn zaak 
uit met een schuur. 

1910 Oprichting van een sigarendrogerij 
en -fabriek aan de Langendijk door 
C.H. Matthijs, wonende te Stolwijk. 
Hij had acht personen in dienst. 
Ook hier geschiedde alles met de 
hand. 

1910 Oprichting van een kapokfabriek 
door A.J.T. Sebus met zuiggasin-
stallatie van 22 pk voor de vervaar
diging en verwerking van kapok. De 
machines bestonden uit een twee 
stel kapokmolens, drijfwerk, dyna
mo en waterpomp. Er werkten 8 
personen in de fabriek. 

1912 Uitbreiding van de boekdrukkerij 

van L. van Dijk met een gasmotor; 
een nieuwe uitbreiding volgde in 
1921 door bijplaatsing van een gas
motor van 6 pk. 

1913 De huisschilder F. Kooijman, 
wonende op de Voorstraat, plaatst 
een gasmotor van 1 pk om twee 
verfmolens aan te drijven, waarmee 
verf wordt bereid. Er werken twee 
personen in de verfmalerij. In 1919 
volgde een uitbreiding met een 
zuiggasmotor van 6 pk voor drie 
verfmolens. 

1919 Plaatsing van een gasmotor van 1 
pk voor het poetsen van de schoe-
i ici i uuui uc oi^i lOei il i iar\ci o . 
Knoop wonende op de Voorstraat. 
In deze schoenmakerij werkten 
twee personen. 

1921 Oprichting van een kamlokaal door 
Albertus van der Weerd in de 
Buitenstad. 

1921 Plaatsing van een petroleummotor 
van 1,5 pk om een schrooimachine 
aan te drijven, geplaatst door A. 
Matton, schoenmaker in de 
Kerkstraat. 

1921 Idem van een benzinemotor van 2 
pk en een schrooimachine in de 
schoenmakerij van H. Vollmullerop 
de Voorstraat. 

1922 In de wagenmakerij van G. van 
Peet wordt een gasmotor van 4 pk 
geplaatst om een lintzaag aan te 
drijven. Van Peet woonde op de 
Langendijk. Er werken drie perso
nen in deze wagenmakerij. 

1923 De bleker J. van Blokland krijgt ver
gunning tot het oprichten van een 
stoomwasserij met een proeftijd van 
twee jaar. De gemeente was name
lijk beducht voor een mogelijke aan
tasting van het milieu als gevolg 
van de invoering van een geheel 
nieuwe werkwijze en een uitbreiding 
van de werkzaamheden, waarbij het 
vervuilde water in de aangrenzende 
sloot zou terechtkomen, met de 
daaraan gepaard gaande stank
overlast. 

1928 Oprichting door A.F. van Rijnberk 
van een kamlokaal op de hoek 
Buitenstad-Ringdijk. 



1929 Oprichting door J. Matton uit 
Hagestein van een opslagplaats 
voor kunstmest en steenkolen langs 
het Zederikkanaal. Voor het lossen 
van kunstmest werd een benzine
motor van 20 pk geplaatst. 

Een aantal bedrijven genereerde zijn 
eigen elektriciteit. De oudste vermelding 
betreft de huisschilder F. Kooijman. In 
1919 wekte hij met zijn zuiggasmotor van 
6 pk elektrische stroom op voor eigen 
gebruik. Ook notaris J.C. Koedam bezat 
een benzinemotor van 6 pk waarmee hij 
in 1921 elektrische stroom voor de ver
lichting van zijn woonhuis aan de 

Voorstraat 47 Bakkerstraat 1 
Hofplein 14 Klooster 1 
Buitenstad 9 Brederodestraat 1 
Achterstraat 8 Hogeland 1 
Langendijk 8 Stadhuisstraat 1 
Kerkstraat 7 Julianastraat 1 
Kanaalweg 7 Lombardstraat 1 
Varkensmarkt 4 Buitenlandpoort 1 
Koestraat 3 
Molenstraat 3 Buiten de stad 14 
Valkenstraat 2 Onbekend 22 

Bron: GA Vianen, Hinderwetvergunningen 1854-1930 

Tabel 2. Hinderwetvergunningen verdeeld naar 
straat, 1854-1930 

Producten van de wagenmakerij 
G. van Peet op de Langedijk. 
Collectie A. van Peet, Vianen. 

Voorstraat opwekte. Eveneens in 1921 
nam M.E. Hartman op de Julianastraat 
een soortgelijke installatie in gebruik. 
Tenslotte wordt nog de melding gemaakt 
van G.J. van der Wal, rijwielhersteller, die 
in 1928 een machine bouwde voor de 
opwekking van elektriciteit door middel 
van een dynamo van 90 Volt en 72 
Ampère. 
Het duurde nog enkele jaren voordat 
Vianen op het electrische net werd aan
gesloten. Op 24 juli 1930 nam de 
gemeenteraad het besluit om het energie
bedrijf van de gemeente Dordrecht con
cessie te verlenen. Bepaald werd dat in 
de bebouwde kom van Vianen een geheel 
ondergronds net moest worden aange
bracht. De gemeente Dordrecht zou als 
tegemoetkoming daarvoor een bedrag 
van ƒ 25.000,- ontvangen. Volgens de 
burgemeester zou de aan te leggen 
infrastructuur in twee jaar voltooid zijn en 
zou Vianen van electriciteit zijn voorzien11. 

De meeste bedrijven blijken gevestigd op 
de Voorstraat (zie tabel 2). Het betrof hier 
vooral de kleinhandel: bakkers, slagers, 
smederijen, koperslagerijen, drukkerijen 
en benzinepompen. De grotere bedrijven 
waren te vinden op het Hofplein. Als oud
ste vestiging werd hier de lijmkokerij van 
de fa. Walen en Cie aangetroffen annex 
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een fabriek van oliën en smeren in de kel
der van kasteel Batenstein. Later volgden 
een gasfabriek, een ciderwijnfabriek, een 
bewaarplaats van petroleum en het water
leidingbedrijf. Een afnemende aantal ves
tigingen vindt men in de Buitenstad (9), 
de Achterstraat (8), de Langendijk (8) en 
in de Kerkstraat (7). De andere straten 
van Vianen waren minder in trek. Vanaf 
1915 vestigde zich langs het Zederik-
kanaal een toenemend aantal bedrijven. 
Grote fabrieken ontbraken in Vianen. De 
meeste werknemers telde de houtfabriek 
van Van der Kwast (20). In de sigarenfa
briek van C.M. Matthijs werkten 8 perso-
ngn evenals in de kanokfabriek van 
Sebus. Bij de steenovens, waarvan geen 
aantallen werknemers bekend zijn, zullen 
veel inwoners van Vianen en omgeving 
werk hebben gevonden. Er was dus in 

Bakkerij 25 
Slachterij 24 
Bewaarplaats petroleum 15 
Koperslagerij 14 
Steenoven 8 
Houtfabriek 8 
Gasfabriek 6 
Grofsmederij 5 
Bewaarplaats voor lompen 5 
Graanmolen 5 
Stoomwatergemaal 5 
Kuiperij en rokerij 4 
Drukkerij 3 
Waterleiding 3 
Schoenmakerij 3 
Zuivelinrichting 3 
Verfmakerij 3 
Elektrische verlichting 3 
Sigarendrogerij 2 
Houtzagerij 2 
Wagenmakerij 2 
Lijmkokerij 
Ciderwijnfabriek 
Bierbrouwerij 
Houthandel 
Kapokfabriek 
Beschuitfabriek 
Stoomwasserij 
Opslagplaats voor kunstmest 

Bron: Ga Vianen, Hinderwetvergunningen 1854-1930 

Tabel 3. Aantal hinderwetvergunningen verdeeld 
naar soort bedrijf, 1854-1930 

Vianen overwegend sprake van kleinhan
del. Pas na de Tweede Wereldoorlog 
werd Vianen, dankzij zijn ligging aan het 
water en de belangrijke noord-zuidverbin
ding via de A2, voor de grotere fabrieken 
een aantrekkelijke vestigingsplaats. 
Het grootste aantal hinderwetvergunnin
gen werd evenwel verstrekt aan bakkers 
en slagers (zie tabel 3). 
Bij deze beroepsgroepen werd nog veel 
met de hand gewerkt. Het aantal perso
neelsleden lag in deze bedrijven laag. 
De mechanisering van de bedrijfsproces
sen door middel van motoren deed pas 
vanaf 1880 zijn intrede in het Viaanse 
bedrijfsleven. De eerste motor had nog 
maar een beperkt vermogen van 4 pk. 
Deze werd door H. van de Bunt, bakker 
en molenaar, gebruikt voor zijn stoom-
graanmolen. De zwaarste motor tot 1930, 
een zuiggasmotor van 45 pk, was in 
bedrijf bij de houtfabriek Van der Kwast. 
In 1921 nam de polder Bolgerijen een 
motor van 42 pk in gebruik. Het meren
deel van de motoren had maar een 
beperkt vermogen en kwam niet of nau
welijks boven een sterkte van 4 pk. 

Her eerste industrieterrein 

Ten tijde van de snelle industrialisatie van 
Nederland na de Tweede Wereldoorlog 
waren centraal gelegen lokaties, aange
sloten op een infrastructuur die een snelle 
afzet mogelijk maakte, in het voordeel. 
Vianen voldeed op vele punten aan deze 
voorwaarden. Het lag centraal in 
Nederland en de prijzen van de grond 
waren gunstig voor de ontluikende indus
trieën (toen nog niet geconfronteerd met 
het obstakel van de filevorming). In 1951 
vestigde zich aan de westzijde van het 
Merwedekanaal de eerste industrie van 
betekenis, de Bonna, producent van 
betonnen buizen bestemd voor de riole
ring. Op 8 juni 1951 stelden B. en W. voor 
om van het Rijk aan te kopen een aantal 
gebouwde en ongebouwde percelen, 
gelegen langs de westzijde van het voor
malige Zederikkanaal voor f 31.500,- en 
een gedeelte daarvan weer te verkopen 
aan de Mij tot vervaardiging van Bonna
buizen voor f 23.256,- welke Mij dan 
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Opening van de Bonna in juli 1951. Collectie L.A. Smits, Vianen. 

bovendien 10 jaar lang f 500',- aan de 
gemeente betaalt In de aanloopkosten 
voor de industrievestiging. Aan de 
gemeente blijven dan 4.654 m groten
deels in erfpacht uitgegeven en bebouwd 
terrein. 
De burgemeester lichtte toe dat de 
gemeente in de thans afgesneden weste
lijke kanaalarm op zeer goedkope wijze 
de beschikking over een binnenhaven 
kreeg. De onderhandelingen over de 
transactie duurden Vh jaar12. 
Na de komst van Bonnabuizen vestigden 
zich eveneens langs het Merwedekanaal 
een machinefabriek, een olie-opslag
plaats en een zuivelfabriek. 

Het tweede industrieterrein 

In 1960 werd begonnen met de uitgifte 
van industrieterrein aan de oostzijde van 
het Merwedekanaal. Het ging hierbij om 
ongeveer 37 ha. Het daarvoor benodigde 
bestemmingsplan 'De Hagen' werd door 
de provincie goedgekeurd bij besluit van 
4 maart 1959, met uitzondering van het 
gedeelte dat grotendeels was bestemd 
als 'industrieterrein met bebouwing'13. 
Gedeputeerde Staten waren evenwel van 
oordeel, dat bedoelde grond vooralsnog 
onbebouwd diende te blijven in verband 
met de eventuele aanleg van een oprit 
naar de geprojekteerde brug over het 
Zederikkanaal aan het einde van de 

Hogelandseweg. 
Op 30 juni 1960 vond verkoop van grond 
plaats aan Alver NV, een Nederlands-
Zwitsers bedrijf, dat zich bezighield met 
veredeling van aluminium. Aan deze firma 
werd 1950 m2 in erfpacht uitgegeven en 
een verdere 3950 m2 in optie gegeven. 
Daarnaast werd nog eens 4000 m2 

gekocht14. 
De Alver werd op 8 juni 1961 gevolgd 
door de Galeries Modernes Nederland, 
die een optie nam op ongeveer 2 ha. 
Deze winkelketen vestigde te Vianen haar 
centraal magazijn15. Vele andere bedrij
ven volgden, waaronder de coöperatieve 
condensfabriek 'Friesland'16, Houthandel 
Dekker17 en de Staalbouw Vianen18. De in 
het verlengde van de Hogelandse weg 
geprojekteerde brug werd nooit gebouwd. 
De bedrijven die zich hier vestigden ver
toonden een grote gevarieerdheid. De 
bedrijvigheid richtte zich op de produktie 
van goederen van beton, plastic, staal, 
leer, hout, aluminimum; de constructie 
van staal in velerlei vormen; de assembla
ge van electronische apparatuur; de bouw 
van jachten; de meubelfabricage. 
Daarnaast vestigden zich een garagebe
drijf, transportbedrijven, verkooporganisa
ties, verhuurbedrijven van bouwmachines, 
een aannemingsmaatschappij, een uitge
verij- en een aantal centrale magazijnen 
van grootwinkelbedrijven. De arbeidsbe-
zetting varieerde van eenmansbedrijfjes 
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tot bedrijven met 200 à 300 werknemers. 
Als gevolg van het distributiekarakter van 
vele bedrijven, waardoor veel opslagruim
te nodig was, en het feit dat men rekening 
wilde houden met latere uitbreidingen, lag 
het aantal m2 per arbeidsplaats op het 
Viaanse industrieterrein aanzienlijk boven 
het landelijke gemiddelde. 
In 1969 restte de gemeente op het 
bestaande terrein nog slechts 10 ha. 
Om de bevolkingsgroei, die deze nieuwe 
industrieën met zich meebrachten, op te 
vangen kreeg de gemeente Vianen, 
boven de gereglementeerde jaarlijkse toe
wijzing van woningen, een extra woning
contingent toegewezen19. Deze uitbrei
ding kreeg gestalte in de wijk 'De Hagen'. 

Het derde industrieterrein 

In 1967 kwam aansluitend aan het indus
trieterrein 'De Hagen' een derde industrie
terrein, groot 18 ha beschikbaar. Dit nieu
we terrein, waaraan de naam 'De Biezen' 
werd gegeven, was van 'De Hagen' 
gescheiden door de Rijksweg 2. Op 30 
november 1967 werd in de gemeenteraad 
het ontwerp- bestemmingsplan vastge
steld20. Door deze uitbreiding was het 
mogelijk de vestiging van de Bonna-bui-

zenfabriek voor Vianen te behouden. 
Maar het groeimodel voor Vianen was 
niet te stoppen. Bij de streekplanning 
werd een verdere stimulering van de 
werkgelegenheid noodzakelijk geacht, 
mede op grond van de te verwachten 
bevolkingsgroei en de afnemende werk
gelegenheid in de agrarische sector. 
Verdere uitbreiding van het industrieter
rein werd dan ook noodzakelijk geacht. 
Geschikte lokaties voor uitbreiding van 
het areaal aan industrieterrein waren bin
nen de gemeente Vianen nauwelijks meer 
te vinden. Aanleg van industrieterrein aan 
de westzijde van het Merwedekanaal 
tegenover het industrieterrein 'De Biezen' 
was, gezien de geplande woonwijk in die 
omgeving, een weinig aantrekkelijk idee. 
Vestiging langs de Lek stuitte op het pro
bleem dat voor een aansluiting van terrei
nen op de bestaande industrieterreinen 
de gemeentegrens werd overschreden. 
Bovendien ging het om gronden met de 
bestemming 'van grote landschappelijke 
waarde'. 

Deze problematiek werd door het raadslid 
Oskam op 12 mei 1969 onder de aan
dacht gebracht van de commissaris der 
koningin tijdens diens werkbezoek aan 
Vianen21. Hij meende dat naast de nijver-

Metaalwarenlabriek Reith en ZN. in 1951. Collectie Gemeente Vianen. 
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Kaart van de industrieschappen. 
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heid ook de dienstensector moest worden 
ontwikkeld. Dat de industrialisatie een sti
mulans vormde om kantoren aan te trek
ken bleek wel uit het bloeiende bankwe
zen: 'de Voorstraat wordt niet voor niets 
Wallstreet genoemd'. 
De commissaris gaf de raad in overwe
ging dat snelle industrialisatie gepaard 
diende te gaan met een evenredige ont
wikkeling van de woningbouw, de scho
lenbouw en de culturele voorzieningen. 

Het vierde industrieterrein en de oprich
ting van het industrieschap Hagestein-
Vianen 

De behoefte aan nieuwe industrieterrei
nen was, zoals uit het voorgaande blijkt, 
in het begin van de jaren 70 nog steeds 
groot. Er werden plannen ontwikkeld voor 
een nieuw industrieterrein, dat de naam 
kreeg 'De Limiet', waarbij echter de 
gemeentegrens met Hagestein zou wor
den overschreden. Voor de grensover
schrijding moest eerst een bestuurlijke 
oplossing worden gevonden tussen de 
gemeenten Vianen en Hagestein. Dit leid
de tot de oprichting van het industrie
schap Hagestein-Vianen in 197022. 
Het college van B. en W. lichtte in de 
raadsvergadering van 23 juli van dat jaar 
de oprichting als volgt toe: 
Het is voor de raad geen onbekend feit, 
dat de vestiging van industrieën zich hier 
ter plaatse in een snel tempo voltrekt. 
Momenteel is de situatie zo, dat er op 
enkele kleine stukjes na geen industrieter
rein meer over is. Indien er geen selectief 
beleid bij de uitgifte der terreinen was 
gevoerd, zouden deze al veel eerder uit
gegeven zijn. 
In feite zijn er in de gemeente drie com
plexen industrieterreinen, één ten westen 
van het Merwedekanaal, en twee ten oos
ten daarvan t. w. het industrieterrein 'De 
Hagen' en het industrieterrein 'De 
Biezen'. 
Het vorenstaande houdt in, dat de 
behoefte aan nieuwe industrieterreinen 
zeer dringend is geworden. Hierop is ook 
door de raad bij herhaling gewezen. 
In het streekplan Alblasserwaard en 
Vijfheerenlanden staat dat met name in 

Vianen de werkgelegenheid sterk gesti
muleerd moet worden. Er is ruimte voor 
industrievestiging geprojecteerd ten zuid
westen van Rijksweg 2 tussen het 
Merwedekanaal en het geprojecteerde 
tracé van Rijksweg 27. Dit nieuwe terrein 
sluit aan bij 'De Biezen' en het ligt dus ten 
oosten van de weg, genaamd 'De Limiet'. 
Voorts is er industrieterrein geprojecteerd 
op de grond tussen het huidige industrie
terrein 'De Hagen' en voormeld tracé. 
De bedoelde gronden behoren echter tot 
het territoir van de gemeente Hagestein. 
In verband hiermede heeft het Viaanse 
gemeentebestuur zich tot het college van 
B. en W. der gemeente Hagestein 
gewend over het in exploitatie brengen 
van de genoemde gronden als industrie
terrein. Na verschillende besprekingen 
zijn beide colleges tot overeenstemming 
gekomen over een exploitatie d.m.v. een 
industrieschap, het 'Industrieschap 
Hagestein-Vianen', gebaseerd op de Wet 
Gemeenschappelijke Regelingen. 
Gezamenlijk is het ontwerp van een 
gemeenschappelijke regeling opgesteld. 
De gemeenteraad van Vianen ging 
akkoord met de oprichting van het 
Industrieschap Hagestein-Vianen. Dit was 
een belangrijke mijlpaal in het industriali
satieproces van Vianen, omdat er in dit 
bestuurlijk samenwerkingsverband nu een 
specifiek industriebeleid werd ontwikkeld. 
Tot dan toe vormde dit onderdeel van de 
besluitvorming van de afzonderlijke 
gemeenteraden. Door het Industrieschap 
werden beleidsvisies voor de middellange 
en lange termijn ontwikkeld. Er werd een 
opdracht gegeven voor een onderzoek 
naar de huisvestingssituatie en werkge
legenheidsontwikkeling. 
Drijvende kracht achter de oprichting van 
het Industrieschap was de burgemeester 
van Vianen P.A.C. Beelaerts van 
Blokland. Hij maakte in die hoedanigheid 
deel uit van de Raad van Bestuur, die op 
woensdag 17 februari 1971 haar eerste 
vergadering hield23. 
De andere leden waren: 

- A.A. Schouten, burgemeester van 
Hagestein. 

- W. Th. van der Gun, wethouder van 
Hagestein 
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- J. den Hartogh, wethouder van Vianen 
- J. A. van der Pol te Hagestein 
- E.W. de Korte te Vianen 
Het Industrieschap heeft gefunctioneerd 
tot de gemeentelijke herindeling in 1986, 
waarbij de gemeenten Hagestein, Ever-
dingen en Vianen werden samenge
voegd24. 

Woning- en werkgelegenheidsonderzoek 
(1979) 

Aan de Stichting Ekonomisch-
Technologisch Instituut voor Zuid-Holland 
(ETI-Zuid-Holland) werd in september 
1979 door het Industrieschap Hagestein-
Vianen de opdracht verstrekt tot een 
woning- en werkgelegenheidsonder
zoek26. Bij de ontwikkeling van de werk
gelegenheid in het Industrieschap werd 
steeds meer getracht om voor de 
beroepsbevolking van Hagestein en 
Vianen (o.a. voor degenen die elders 
werkten) ter plaatse arbeidsplaatsen te 
scheppen. Een volledig inzicht in de 
opbouw van de plaatselijke beroepsbevol

king ontbrak. De uitkomsten van dit 
onderzoek moesten daarin voorzien. 
Onderdeel van het onderzoek was een 
bedrijven-enquête onder ongeveer 600 
bedrijven in Vianen en Hagestein en een 
bevolkingsenquête, waarvoor ongeveer 
1900 personen tussen 12 en 69 jaar in 
Vianen en Hagestein werden aangeschre
ven. Voor Vianen werd ook de woningbe
hoefte onderzocht. 
In augustus 1980 verscheen het rapport 
Bedrijfsterreinen in Hagestein en Vianen. 
Het behoort tot een serie van drie rappor
ten27. Hierin is een schat aan gegevens 
opgenomen betreffende de werkgelegen
heid in Hagestein en Vianen. Het rapport 
bevat een grote hoeveelheid materiaal dat 
gebruikt kan worden als onderbouwing en 
als illustratie bij te geven beleidsadviezen. 
Veel van de nu volgende informatie is 
geput uit deze enquêtes. 

Forensen 

Uit de bevolkingsenquête bleek dat van 
de 6081 personen tellende beroepsbevol-

De top-10 bedrijven te Vianen in 1975 

In het najaar van 1975 werd een enquête gehouden naar het aantal personen, dat bij 
Viaanse bedrijven op de industrieterreinen werkzaam was25. Bij de 74 onderzochte bedrij
ven bedroeg het totaal aantal werknemers 2057 (1740 mannen en 317 vrouwen). 
Van deze 2057 werknemers verdiende 30% minder dan ƒ 18.000,-; 50% tussen ƒ 18.000,-
en ƒ 28.000,- en 20% meer dan ƒ 28.000,-. Er was een licht verschil in inkomen tussen de 
inwoners van Vianen en daarbuiten. Vianezen waren meer te vinden in de lagere schaal en 
minder in de hoogste schaal. 
In totaal waren in de Viaanse industrie 923 personen uit Vianen werkzaam (d.i. 45% van het 
totaal aantal werknemers). Uit Utrecht waren dat er 189, uit Leerdam 95. 

Naar aantal werknemersbehoorden de volgende bedrijven tot de tien grootste: 

1. Bonna Vianen 
2. N.V. Schokbeton 
3. De Jong's Machinefabriek B.V. 
4. AlverB.V. 
5. Meubelindustrie Dekker B.V. 
6. Staalbouw Vianen 
7. B.V. De Binderijgroep 
8. Onderling Belang 
9. Van der Spek Amsterdam B.V. 
10.Tradimex Precisie Produkten B.V. 

266 werknemers 
85 werknemers 
83 werknemers 
80 werknemers 
63 werknemers 
63 werknemers 
61 werknemers 
61 werknemers 
58 werknemers 
41 werknemers 

16 



king van Vianen nog geen 42% in 
Hagestein/Vianen zelf werkzaam was. 
Van de 58% woonforensen, die buiten 
Vianen en Hagestein hun werkkring had
den, werkte ruim 82% (ca. 2900 perso
nen) aan de andere zijde van de Lek en 
gebruikte dus dagelijks de Lekbrug. Niet 
minder dan 2.120 woonforensen zouden 
liever in Hagestein/Vianen willen werken. 
Uit de bedrijvenenquête bleek voorts dat 
de werkgelegenheid in Hagestein/Vianen 
bijna 4.600 arbeidsplaatsen bedroeg. 
Hiervan waren er ruim 2000 te vinden op 
de bedrijfsterreinen 'De Hagen', 'De 
Biezen' en het terrein van het Industrie
schan. 
Ongeveer de helft van deze werkgelegen
heid werd bezet door werknemers van 
buiten Hagestein en Vianen (de werkfo-
rensen). Het lokale bedrijfsleven zou in de 
nabije toekomst slechts een betrekkelijk 
gering aantal nieuwe arbeidsplaatsen te 
creëren. 

Ontwikkeling van de werkgelegenheid 

Eind 1981 werden de resultaten gepubli
ceerd van een onderzoek dat J. Buit, 
hoofd van de vakgroep van de Vrije 
Universiteit te Amsterdam, had verricht 
onder 25 bedrijven, die onlangs waren 
verplaatst naar Vianen, Woerden, Gouda 
en Alphen aan den Rijn28. Het betrof hier 
bedrijven die voorheen in West-Neder
land, vooral de Randstad, waren geves
tigd. Voor Vianen ging het om negen 
bedrijven (alle behorend tot de groot- en 
tussenhandel) met in totaal 331 werkne
mers. De verplaatsingen dateerden in 
hoofdzaak uit de jaren 1977 en 1978. 
Van de vier genoemde gemeenten viel 
Vianen op door de grondprijs, die veel 
lager was dan in gemeenten die dichter in 
de buurt van de Randstad waren gelegen. 
Mocht de grondprijs in Vianen een mee
valler zijn geweest, men had ook tegen
vallers gekend waarop niet was gerekend. 
Deze tegenvallers hadden met name 
betrekking op de bereikbaarheid van 
Vianen voor vrachtauto's (afslag vanaf 
snelweg naar bedrijfsterrein plotseling 
afgesloten) en op de personeelssituatie. 
Er was minder personeel naar de nieuwe 

vestigingsgemeente verhuisd dan ver
wacht. Dit spoorde met de doelstelling 
van streekplan Zuid-Holland-Oost, vol
gens welke bedrijfsverplaatsingen zoveel 
mogelijk werkgelegenheid moesten bie
den aan de al in het streekplangebied 
wonende beroepsbevolking. 
Uit het onderzoek bleek wel dat de ver
plaatste bedrijven een belangrijke rol ver
vulden in het opnemen van schoolverla
ters uit de regio in het arbeidsproces. Van 
de in dienst getredenen sinds een jaar 
vóór de verplaatsing behoorde 25% tot 
deze categorie. 
De doelstelling in het streekplan Zuid-
Hnl lpnd-P lnQt Hat ri& hfsHrm/Éin noma lckp -

lijk bereikbaar moeten zijn met openbaar 
vervoer bleek voor de verplaatste bedrij
ven slechts zeer ten dele op te gaan. 
Vrijwel alle naar Vianen verplaatste bedrij
ven gaven op dit punt een negatief oor
deel. De loopafstanden naar de dichtsbij-
zijnde bushalte was vaak meer dan 1000 
meter, zodat feitelijk sprake was van een 
onvoldoende ontsluiting van bedrijfsterrei
nen voor openbaar vervoer. 

Industrialisatie in de jaren '80 

In 1981 werd geen enkel terrein door het 
Industrieschap voor nieuwe bedrijfsvesti
gingen uitgegeven29. Wel werden in de 
Raad van Bestuur de selectiecriteria 
besproken, die bij de toelating van de 
bedrijven, die geïnteresseerd waren in 
aankoop, moesten worden gehanteerd. 
Vooral kantoorvestigingen werden toege
laten, terwijl ook bedrijven die op dat 
moment in Vianen zelf of in de omgeving 
waren gevestigd, in aanmerking kwamen. 
De selectie werd actueel toen als gevolg 
van de aanleg van de Ir. D.S. Tuijnman-
weg weer industrieterrein ter beschikking 
kwam. 
In 1986 - het Industrieschap was onder
tussen opgeheven - had de gemeente 
nog ongeveer 57a ha bedrijfsterrein voor 
verkoop beschikbaar, waarvan voor onge
veer 3 ha de onderhandelingen over ver
koop vrijwel waren afgerond. 
In het jaarverslag van de gemeente 
Vianen over 1987 lezen wij dat de geringe 
beschikbare oppervlakte heeft geleid tot 
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een zeer selectief beleid, waarbij de 
nadruk is komen te liggen bij het verbete
ren van de omstandigheden en expansie
mogelijkheden voor reeds ter plaatse 
gevestigde bedrijven. Bij de verkoop van 
terreinen in dat jaar en bij de nog lopende 
onderhandelingen was - op een enkele 
uitzondering na - steeds sprake van plaat
selijke bedrijven. Eind 1987 waren nog 7 
percelen bedrijfsterrein voor uitgifte 
beschikbaar. Over 5 percelen waren de 
onderhandelingen met gegadigden in een 
vergevorderd stadium. 
In 1987 nam het aantal arbeidsplaatsen in 
Viaanse bedrijven nog met 145 toe tot 
5301 personen. In 1988 vond gronduitgif-
te van ca. 1,8 ha plaats30. Het voren
staande geeft een overwegend zonnig 
beeld van het Viaanse bedrijfsleven over 
1988. Echter in toenemende mate moest 
aan plaatselijke bedrijven de gelegenheid 
ontzegd worden om ter plaatse noodzake
lijke uitbreidingen te realiseren, terwijl 
kontakten met bedrijven die zich nieuw in 
Vianen wilden vestigen al in een vroeg 
stadium moesten worden afgebroken. 
Op 1-1-1989 stonden 813 bedrijven uit 
Vianen ingeschreven in het handelsregis
ter31. Eind 1989 was er nog ca. 1 ha. 

bedrijfsterrein te koop. De vraag van 
bedrijven uit Vianen overtrof ruimschoots 
het aanbod van de beschikbare opper
vlakte. Sindsdien is er geen bedrijfsterrein 
meer beschikbaar gekomen. 
In 1996 heeft minister De Boer alsnog 
ingestemd met het realiseren van een 
bedrijfsterrein van 25 ha tot 2005 en nog 
eens 5 ha in de periode 2005-2015 ten 
oosten van de A2732. Voorwaarde is wel, 
dat het om Viaanse bedrijven gaat of 
bedrijven uit de directe omgeving. Het 
bedrijvenpark is dus niet bedoeld voor 
buitenlandse bedrijven of bedrijven uit de 
regio Utrecht. Burgemeester Koreman 
sprak de hoop uit, dat in een wat verdere 
toekomst wellicht ook toestemming komt 
voor woningbouw aldaar, zodat mensen 
dicht bij hun werk kunnen wonen. 

Conclusie 

De eerste motor werd in 1880 in gebruik 
genomen. We kunnen tot na 1945 niet 
spreken van industrialisatie in Vianen. 
Deze vangt aan met de Bonna-buizen 
vestiging in 1951. Langzaamaan werd in 
de jaren '50 een begin gemaakt met een 
eigen industrialisatie. Dit resulteerde uit-
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Koninklijke B. van Mentz b. v. Collectie Gemeente Vianen. 
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eindelijk in vier industrieterreinen. Op 
korte termijn is een vijfde terrein te 
verwachten. Resumerend kan worden 
gesteld dat de industrialisatie vooral na 
1958 in snel tempo is gegroeid: van 1958 
tot 1969 is in totaal 42 ha grond uitgege
ven. 

jaar nwoners jaar inwoners 

1880 3616 1940 3585 
1890 3426 1950 4040 
1900 3406 1960 5055 
1910 3356 1970 8171 
1920 3369 1980 14438 
1930 3491 1990 18919 

Bij de telling van 1990 zijn de inwoners van 
Hagestein Everdingen en Zijderveld opgeteld, 
die sinds de gemeentelijke herindeling van 
1986 inwoners van Vianen geworden 

Bron: Jaarverslagen van de gemeente Vianen 

Tabel 4. Aantal inwoners in de gemeente Vianen 
1880-1990 

Woonden in Vianen in 1950 nog maar 
4040 mensen, in 1990 was hun aantal tot 
18.919 gestegen (zie tabel 4). De sterkste 
groei was tussen 1970-1980 met ruim 
6000 nieuwe inwoners. De bevolkingstoe
name kan aan de industrialisatie toege
schreven worden. Snelle industrialisatie 
dient gepaard te gaan met een evenredi
ge ontwikkeling van de woningbouw, de 
scholenbouw en de culturele voorzienin
gen. 
Sinds 1990 heeft de gemeente Vianen 
nog nauwelijks terreinen om nieuwe 
industrieën te vestigen en woningen te 
bouwen. 

Drs J.A.M. Koenhein 
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