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De chirurg Dr. W.C. van den Berg (1859-1946), grondlegger van de Van den Berg-dynastie

op Vogelenzang.
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De Kalkzandsteenfabriek Vogelenzang

H.P. Deys

Rhenen heeft in de 20ste eeuw twee kalkzandsteenfabrieken gekend: de fabriek
van Leccius de Ridder en Van der Heijden, en de kalkzandsteenfabriek
Vogelenzang. De eerstgenoemde fabriek werd in in 1992 gesloten, de tweede
fabriek heeft in de zomer van 2001 haar poorten moeten sluiten.
In verband met deze recente sluiting wordt in het hieronder staande overzicht in
het kort de geschiedenis van de tweede fabriek weergegeven.

RHENEN. Vogelenzang met gezicht pp den Spoorbrug.

Ongerept natuurgebied strekte :ich uit op de Vogelenzang aan de zuidwestelijke helling van de

Grebbeberg, vóór de vestiging van de kalkzandsteenfabriek Vogelenzang, (ca. 1910).

De naam Vogelenzang behoort toe aan het zuidwestelijk deel van de Grebbeberg,
dat tegenwoordig omsloten wordt door de oprit van de Rijnbrug, de Grebbeweg, de
Grebbeberg en de Rijn. Deze naam bestaat al minstens 400 jaar: op een
landmeterskaart van 1602, getekend door de Utrechtse landmeter Marcelis van
Oort, staat als belending van een zeker gebied de naam: Voghelzancxse wech.
Waarom werden uitgelezen op dit mooie stukje natuurgebied twee kalkzandsteen-
fabrieken gebouwd? Het antwoord is dat de belangrijkste grondstof zand voor de
deur lag en wel ca. 30 a 40 meter hoog. De kiepwagentjes werden vol geschept en
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Een blik vanuit de Grebbeberg op de beide kalkzandsteenfabrieken. In het huisje links heeft jarenlang

J.A. Leccius de Ridder gewoond, later zijn weduwe. Het is thans in een grote villa omgebouwd. (1961).
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Op deze prentbriefkaart van de zuidelijke helling van de Grebbeberg was de kalkzandsteenfabriek

Vogelenzang nog niet gebouwd. In het midden de fabriek van Leccius de Ridder en Van der Heijden,

ca. 1910.

ze reden de licht glooiende helling af, zó de fabriek in. Je kon blijven scheppen
want de berg was zo hoog, dat de fabriek ook najaren graven nog steeds dichtbij
bleef. Het bergzand bleek uitermate geschikt voor de fabricage van kalkzandsteen,
de korrelopbouw was juist en ook de vorm van de korrels was zeer geschikt om
een goede pakkingsgraad te verkrijgen.
Voor de fabricage van kalkzandsteen is, afhankelijk van de gewenste drukvastheid
van de steen een hoeveelheid van 8 gewichtsprocenten kalk en 92 gewichtsprocen-
ten zand nodig. Grote verschillen zijn echter mogelijk.
De vindplaats is dus heel belangrijk. Kalkzandsteen verkrijgt zijn samenhang en
sterkte door de inwerking van verzadigde stoom bij hoge temperaturen en hoge
druk, waarbij zich een hechte verbinding vormt tussen kalk en zand. In de natuur
zou dit proces eeuwen duren, door de inwerking van oververhitte stoom voltrekt
dit proces zich in enkele uren. De druk in de ketel kan bij normale fabricage oplo-
pen tot 10 a 15 atmosfeer, maar soms is 15 a 16 atmosfeer nodig.
Voor de chemisch geïnteresseerden volgt achterin een bijlage niet de chemische
formules, die dit proces verklaren.
Kalk kon worden aangevoerd via de trein uit België (station Rhenen) of per schip
uit Duitsland. Het transport van de gefabriceerde stenen kon op zijn beurt weer
gemakkelijk per schip geschieden. Hoewel Vogelenzang nauwelijks 500 meter
verwijderd ligt van het Station Rhenen, heeft er in feite, voor wat betreft de kalk-
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zandsteenfabriek, nauwelijks enig transport per spoor plaats gehad. Alles ging per
schip of per as (vrachtwagen). Slechts nieuwe apparatuur, als grote ketels en
dergelijke kwamen per spoor. Van daar ging het transport met de tram naar het
dijkje ten zuiden van Vogelenzang, net voorbij de remise. Hier werden de ketels
etc. voorzichtig van de helling afgerold naar de fabriek toe.

Hetzelfde punt als van de vorige foto, maar nu in de jaren 1960. Links Vogelenzang, midden Leccius de

Ridder. De Grebbeberg heeft al veel zand prijs moeten geven.

Hoewel in dit artikel de geschiedenis van de kalkzandsteenfabriek Vogelenzang
wordt behandeld, is het in historisch opzicht toch van belang in het kort de
geschiedenis van het ontstaan van de eerste kalkzandsteenfabriek, die van Leccius
de Ridder te beschrijven, te meer omdat alleen van deze fabriek de financiële
gegevens uit de beginjaren bewaard zijn gebleven.

Op 21/02/1900 kwam bij het gemeentebestuur van Rhenen een brief van het
Rijkstoezicht op het Stoomwezen binnen met verzoek 'de namen van de eigenaar
of eigenaars van een in de gemeente gevestigde cementsteenfabriek aan de voet
van de Heimenberg' mede te delen. In die tijd was de naam Heimenberg in plaats
van Grebbeberg nog alom in gebruik.
De gemeente antwoordde het Stoomwezen op 26/02/1900 en gaf de namen op van
Alphonso Lambertus Henri Hubertus van der Heijden en Dirk Leccius Leccius de
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De fabriek van Leccius de Ridder anno 1910. Links in het witte huis woonde eerst de baas Hendrik

Zonneveld, later Hendrik Spies, en nog later Van Eldik. Tenslotte heeft hier Dupont nog gewoond.

De woning werd in de laatste jaren als kantoor voor de fabriek gebruikt

Ridder, beiden te Wageningen (firma Leccius de Ridder en van der Heijden). Van
hen was een aanvraag ingediend voor een vergunning tot het oprichten van een
stoom-zandsteen en pannenfabriek aan de weg onderlangs op het perceel E 881,
welke vergunning was verleend door B&W op 02/01/1900. Tevens werd
meegedeeld, dat de fabriek nog niet in werking was gebracht. In de aanvraag
Hinderwetvergunning staat omschreven dat de fabriek aan de rechteroever van de
rivier de Neder Rijn zou worden opgericht, tot het vervaardigen van 'steenen en
pannen welke na geperst te zijn in de daarvoor bestemde ketels worden verhard.
De beweegkracht zou zijn een vaste stoommachine van 84 pk'.
Het Stoomwezen reageerde hier prompt op, en deelde op 05/03/1900 mee dat de
bedoelde fabriek niet in werking mocht worden gebracht alvorens voldaan zou zijn
aan de bepalingen der Stoomwet. Er was 'tot dusver nog niet eens een aanvraag
om vergunning (ingediend), welke overeenkomstig art. l van het Stoombesluit tot
uitvoering van die wet' was.
Het duurde nog tot 27/07/1900, toen er een bericht binnenkwam van de
Commissaris der Koningin, waarbij vergunning werd verleend 'voor het gebruik
van een stoomketel en twee stoomvaten, geplaatst in de kunst- cementsteenfabriek
in Uwe gemeente'. Deze mededeling werd door de gemeente aan de heren Leccius
de Ridder en Van der Heijden doorgezonden. Deze konden toen al snel aan de
slag, want op 12/09/1900 zonden zij een brief aan de gemeente 'omtrent het in
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Een oude foto van de kalkmengerij van Vogelenzang. Kalk en zand kwamen uit de beide silo 's bovenin.

Lud Renzen bedient de machine. Het stoof er nu niet, want de zaak lag stil. (ca. 1920).
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De oude smederij met Hendrik Klok. (ca. 1920).

werking brengen eener stoom
zandsteen en pannenfabriek'.
De Woningwet van 1901 (ook voor
fabrieken moest een bouwvergunning
worden aangevraagd) was nog niet
van kracht en er is daarom ook geen
bouwvergunning met alle hierbij
horende gegevens voor deze fabriek
verleend. We moeten het wat dat
betreft doen met de Hinderwet-
vergunning.

Het spreekt voor zich, dat er het een
£•1 en ander aan het in werking brengen

van zo'n fabriek vooraf was gegaan.
Er moest van alles worden
aangeschaft, zowel de allergrootste
apparatuur als potjes met vet ten
behoeve van het onderhoud. Omdat

|ij dergelijke informatie met betrekking
tot Vogelenzang ontbreekt, maar wel
beschikbaar is van de andere fabriek,
volgt achterin in Bijlage II een klein

overzicht van enige aangeschafte apparatuur. Voor Vogelenzang geldt natuurlijk in
grote lijn hetzelfde. We zien dan, dat de meeste apparatuur uit Duitsland afkomstig
is geweest, het land waar ook de fabricage van kalkzandsteen werd uitgevonden en
in 1880 werd gepatenteerd.
Naast enkele grote investeringen ten behoeve van de opbouw van de fabriek
worden er vele kleinere posten in de bewaard gebleven boekhouding verantwoord,
zoals bekleding voor de stoomketels en stoomleidingen, asbestband, staalplaat,
klinknagels, drijfriemen, vet enzovoorts.
Er werd veel met plaatselijke ondernemers gewerkt, we zien bekende namen zoals
de smid Bovenschen, en voorts aannemers, timmerlieden, metselaars etc.: DJ.
Baars, D.M. Baars, Piet van Harpen, Joh. Smit, H.R. de Leeuw, Piet van Til, Ernst
van Waveren en G.J. Roghair (voor geleverde houtwaren).

De eerste bankwerker-fabrieksbaas van de kalkzandsteenfabriek van Leccius de
Ridder was Hendrik Zonneveld, die ook bij de fabriek woonde. Hij is diverse
keren naar Duitsland (naar Meiderich) gereisd, zo blijkt uit de boekhouding.
Er is natuurlijk tussen beide bedrijven Leccius de Ridder en Vogelenzang sprake
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Enkele mannen bij een kiepwagentje. Alleen van Jaap Drost, onder, kon de naam worden achterhaald.
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'eze kolomboormachine uit 1907 stond in de smederij, (ca. 1920)

Bart van Nieuw Amerongen aan de oudste eenmans draaipers. Op de achtergrond boven is de lange

drijfstang te zien, die de verschillende machines aandrijft, (ca. 1920).
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Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van Leccius de Ridder in 1950 werd een prachtig tegeltableau

door het personeel aangeboden aan het bedrijf.

geweest van naijver of concurrentie. Veel is hierover niet bekend geworden, maar
een aardig verhaal is het feit dat Schrijver, de toenmalige bedrijfsleider van
Vogelenzang, gedurende de Crisisjaren wel eens bij de ingang van Vogelenzang
klaar stond met doosje sigaren om hiermee de chauffeurs van vrachtwagens te
lokken en ze dus weg te houden van het verderop gelegen concurrerende bedrijf.
Ook Jan Looijen Sr. stond wel aan de ingang klanten te lokken, om voor 6 gulden
de duizend, stenen aan de man te brengen.
Tot zover de 'Leccius de Ridder'.

De Kalkzandsteenfabriek Vogelenzang

In Groningen had de firma Wigboldus naast zijn ovens om schelpen te branden
een kalkzandsteenbedrijfje opgericht om de overtollige kalk te verwerken. Door
gebrek aan zand in het hoge noorden keek men uit naar een terrein elders in
Nederland om de fabriek over te brengen.
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Op deze luchtfoto van juni 1948 is tevens een groot deel van de Grebbeweg zichtbaar. Links iets boven

het midden staat de oorspronkelijke woning van Holthuis, later bewoond door Schrijver. Men was op

dat moment bezig met het afbreken van het poortje, dat vanuit de fabriek onder de trambaan door naar

de Rijn liep. Boven de grote afgraving rechts de villa 'Berghoeve'. (KLMAerocarto N. V.).
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In het begin van de twintigste eeuw waren de briefhoofden vaak prachtig versierd. Hier het eerste

briefhoofd van Vogelenzang uit de tijd van Holthuis (1922). Het geeft een zeer geïdealiseerd beeld van

de werkelijkheid. Linksboven de woning van Holthuis, later Schrijver. Over de trambaanweg loopt, net

nadat het poortje was gepasseerd, de tram de Icomotief ervan heeft er in werkelijkheid nooit zo uit

gezien. Aan de loswal ligt een vrachtzeilschip, en een sleepboot.
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. T, I\HENEN «IOA.JIM HEET\.;J. G. HoiTHUIsJ

De bouwvergunning (6/6/1914) voor de eerste bouw van 'een kalkzandsteenfabriek en een woonhuis',

voor Joh. G. Holthuis. Architect was J.L. van Wissen.
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De oudst bekende foto van de bouw van Vogelenzang, 1914. Het poortje of tunneltje, ten behoeve van

de tram naar Arnhem, op de achtergrond te zien, was kennelijk het eerst gereed.

De aankomst van allerlei materiaal ten behoeve van de bouw van de nieuwe fabriek. De grote verhar-

dingsketels, de autoclaven, overheersen het beeld. 1914.
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Dit feit kwam de toenmalige burgemeester van Rhenen, Jhr. G.J.A.
Schimmelpenninck ter ore. Deze woonde toentertijd op Heimerstein en kon het,
volgens zeggen, niet al te best vinden met zijn buurman Geurt Leccius de Ridder,
die onderaan de Greb woonde. Deze had namelijk in 1900 een
kalkzandsteenfabriek opgericht op een terrein ten oosten van de spoorbrug, onder
tegen de Grebbeberg aan. Omdat Schimmelpenninck grond ten westen van het

Vanuit het terrein van Vogelenzang liep sinds de oprichting tot aan de sloop ervan in 1948 een poortje

onder de tramlijn Zeist-Arnhem door. Omdat dit spoor over een soort van dijk liep, was het noodzake-

lijk een poortje of tunneltje aan te leggen om van het fabrieksterrein naar de loswal te kunnen komen.

Dit poortje werd door Looi/en in 1948 afgebroken met behulp van een dragline waaraan hij een grote

ijzeren bol had hangen. Deze techniek met een slingerbol had hij elders gezien, en met succes na

gevolgd. Foto Het Utrechts Archief, ca. 1915.

terrein van Leccius de Ridder bezat, heeft hij deze voor een billijke prijs aangebo-
den aan Mr. Jan Gerrit Holthuis Jr., die de nieuwe fabriek graag in Rhenen wilde
bouwen.
Oorspronkelijk was deze grond afkomstig van Jan Copijn, boomkweker te
Maartensdijk en Arie van Westeneng c.s., landbouwer te Maartensdijk.

In elk geval betrof de privé koop van Holthuis 6.7365 ha hakhout, waarvan meteen
0.32 ha werd doorverkocht aan de Ooster Stoomtram Maatschappij, die met haar
uitgestrekte remise-complex nog wat ruimte te kort kwam. Op het resterende stuk
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Het poortje onder de tramlijn. Een lorrie .staat gereed om zand te vervoeren. Langs het pad ten zuiden

van de tramlijn stonden twee rijen bomen. Foto ca. 1920.

grond, volgens het Kadaster in een bestaande uitholling, werd in 1914/1915 de
kalkzandsteenfabriek gebouwd.
De bouwvergunning tot het bouwen van de fabriek, met een woonhuis, beide gete-
kend door de architect A.L. van Wissen, werd verstrekt op 06/06/1914. Holthuis
was 22 jaar en ongehuwd, hij vestigde zich per 20/01/1915 in Rhenen in het hier
boven genoemde woonhuis.
Van de aanvoer van enkele grote onderdelen ten behoeve van de nieuwe fabriek
bestaan enkele foto's, die ik jaren geleden heb gevonden. Helaas is er van het
archief van Vogelenzang niets bewaard gebleven, het is in de Tweede Wereldoorlog
verloren gegaan.

Veiligheids- en Hinderwet

Op 30/06/1914 was een aanvraag ingediend voor een hinderwetvergunning tot 'het
oprichten van een kalkzandsteenfabriek gedreven door eene stoommachine van
100 pk op het perceel E 1186'. Volgens het districtshoofd van de Arbeidsinspectie
voldeed de aanvraag aan de bepalingen der Veiligheidswet en Hinderwet. De
vergunning werd op 30 juni door B&W van Rhenen afgegeven. De inrichting
moest voltooid en in werking gebracht zijn vóór 30/12/1914. Een saillant detail is,
dat de vergunning werd aangevraagd voor het perceel in de toestand van vóór de
verkoop van een gedeelte aan de O.S.M.
In juli 1914 werd begonnen met de werkzaamheden voor het overbrengen van de
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Personeel van Vogelenzang poseen voor het kanroor. (ca. 1925).

Op één van de jaarlijkse bedrijfsfeestjes zitten de heren Piet, René en Willem, met mevrouw Van den

Berg-Bebelman ('dat was zo 'n hevig aardige vrouw 'j, aan tafel met de familie Schrijver.
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fabriek van Groningen naar Rhenen. Deze werden geleid door de baas die uit
Groningen mee kwam, de heer Frans Hövig, die machinist en bankwerker was. Hij
werd op 15 mei 1914 in het Rhenens bevolkingsregister ingeschreven met vrouw
en 4 kinderen. De familie vertrok in 1922 naar Rotterdam.

Volgens het Kadaster werd de fabriek geplaatst in een bestaande uitholling, maar
volgens de annalen van de fabriek moest er eerst een groot gat worden gegraven
om de fabriek in te plaatsen. Dit graafwerk was uitbesteed aan een aannemer, die
hiervoor een ploegje mensen in dienst had genomen. Eén van hen was Hendrik
Schrijver, afkomstig uit Eist (Rhenen). Toen de graafwerkzaamheden waren afge-
lopen, vroeg Hövig aan hem of hij niet op de fabriek wilde komen werken. Er was
een baantje als ketelinrijder beschikbaar. Dit hield in, dat hij alle wagentjes met
stenen één voor één de ketel in moest rijden, maar later er ook weer uit. Dit beviel
hem niet en Schrijver besloot te vertrekken. Omdat men hem echter niet kwijt
wilde raken, kreeg hij een ander baantje aangeboden, waarop Schrijver wel is in
gegaan. In allerlei functies heeft hij toen een reeks vanjaren trouw gediend, zijn
laatste periode als ploegbaas van de binnenfabriek tot aan 1946.
Er bestaat nog een anecdote over de opening van de fabriek. Op de dag dat de
plechtigheid zou plaatsvinden was s'ochtends de 'eerste steen' nog niet binnen.
Schrijver (Sr.) heeft toen aangeboden, deze zelf te gaan halen bij de steenhouwer
in Wageningen. Dit moet de firma Budding geweest zijn. In elk geval, Schrijver is
op zijn fietsje gestapt en heeft er voor zorg gedragen, dat de plechtigheid nog
tijdig door de heer Holthuis kon worden verricht.

Aankomst van een nieuwe verhardingsketel van Ten Horn uit Veendam. Bij de letter V staat doctor W.G.

van den Berg. (juli 1936).
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Eveneens een luchtfoto uit dezelfde vlucht van 1948 (zie blz. 15). De afbraak van het poortje is nu goed

zichtbaar, alleen de rails zweven nu los in de lucht. Ook ziet men duidelijk rechts van de schoorsteen de

oude paardenstal en de hooiberg waarin het hooi voor de trekpaarden werd opgeslagen.
(KLMAerocarto N. V.).).
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Schrijver heeft in 1919 zijn zoon G.J.H. Schrijver, die toen 16 was, aan een baan
in de fabriek geholpen. Deze baan beviel hem zeer, te meer daar hij overal 'zijn
neus in stak'. Al met al resulteerde dit in een groeiende carrière in de fabriek,
waar hem de meest uiteenlopende zaken werden opgedragen. Zo heeft hij bijvoor-
beeld in zijn eentje de eerste electrische leidingen door de hele fabriek aangelegd.
Hij werkte zich op, werd in 1931 tot baas benoemd en eindigde als verantwoorde-
lijk bedrijfsleider van een grote moderne fabriek, op één na de grootste van de 15
in 1954 bestaande kalkzandsteenfabrieken in ons land, met een capaciteit van 100
miljoen stenen. Hij ging medio 1968 met pensioen, na zo'n 2 jaar inactief te zijn
geweest na een auto-ongeluk.
Schrijver was een harde werker, hij had altijd een hoed op en hij reed motor. Later
kocht hij een zij span. Niemand dorst hem om een snipperdag te vragen, daar was
hij altijd zeer stug is. Als er iemand 'ziek' was, kwam Schrijver hem
hoogstpersoonlijk zelf halen.

Uitbreidingen

De eerste grote uitbreiding vond plaats in 1923, toen tegen de noordzijde van het
bedrijf een loods werd aangebouwd, waarin twee silo's en twee reserve tafelpersen
werden opgesteld. Deze werden aangedreven door een stoommachine van 100 pk,
werkende op een ketel van 8 atrn. met een verwarmend oppervlak van 56 m2. In
de inrichting plachten 25 mannelijke en l vrouwelijke persoon te verblijven. In de
loods konden de plateauwagentjes d.m.v. draaischijven gelost worden. Hierboven
liep een transportband met een kalk/zand mengsel. Door middel van verstelbare
schuiven konden de silo's gevuld worden. Tevens verscheen er aan de oostzijde een
kalkloods.
In 1927 werden in het bedrijf 3 electrische motoren geplaatst, resp. van 80, 7 '/2 en
5 pk. Deze motoren werden gebruikt tot aandrijving van
1. alle werktuigen in de fabriek zoals kollergang, jacobsladders, mengmachine
en persen.
2. werktuigen in de smederij
3. de lier voor het omhoog trekken van de treintjes met plateauwagentjes.

In die tijd werden de werktuigen in de fabriek aangedreven door middel van over-
brenging via drijfriemen, die werden afgeleid van de hoofdas die in verbinding
stond met één motor van 80 pk. Deze hoofdas was een lange drijfas die door de
gehele fabriek liep en een aantal grote en kleine drijfwielen droeg waarmee met
behulp van riemen de diverse mengers en steenpersen konden worden
aangedreven.
De stroom voor electrificatie was aanvankelijk draaistroom, verkregen van de



OUD RHENEN - eenentwintigste jaargang - januari 2002 - no. l - blz. 25

Een luchtfoto uit 1952 Onder de machinekamer van de torenkraan staat de kalksilo.
(KLM Aerocarto N. V.).
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Stookketels op olie, die voor de stoomvoorziening van de verhardingsketels zorgden. Het was een hels

werk om deze ketels bij tijd en wijle van binnen schoon te maken. Meneer Willem kroop echter rustig

met de schoonmaker mee naar binnen. Men vond hem 'een hele fijne jongen ', waarmee je ook rustig

moppen kon tappen.

PUEM (Provinciale Utrechtse Electriciteits Maatschappij). Omdat bij de aanschaf
van de motoren moest worden voldaan aan de Hinder- en Veiligheidswet, was
toestemming van de Arbeidsinspectie noodzakelijk.

Een belangrijke omwenteling in de energievoorziening vond plaats in 1928, toen
er van kolengestookte stoomketels werd overgegaan op olie. Een vergelijkbare
omwenteling vond plaats in 1969/70, toen er op gas werd overgegaan. Hierdoor
was de oude schoorsteen overbodig geworden, en deze werd dan ook in gedeelten
in de jaren 1986/87 afgebroken. De top was er trouwens al eerder afgehaald,
omdat deze krom stond. Hitters heeft de bovenste ringen er af laten halen, juist tot
aan de letter V van Vogelenzang.

Tot diep in de dertiger jaren zijn er geen noemenswaardige uitbreidingen geweest.
Pas in 1938 is er van een flinke uitbreiding sprake. Aan de noordwestzijde en
tegen de oostgevel verschenen grote uitbouwen en een nieuwe loods. In 1939 werd
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een garage aangebouwd tegen de noordwand van de fabriek. Architect was A.A.
van Ommen. Hoewel de bouwaanvraag uitdrukkelijk een garage vermeldt, is er
waarschijnlijk een paardenstal gebouwd.

Oorlog

Donkere tijden maakte men mee in de oorlogsjaren. De mobilisatie van
1939/1940, de Duitse bezetting, en vooral de verwoestingen tegen het einde van de
oorlogsjaren waren van grote invloed op het reilen en zeilen van het bedrijf.
Aanvankelijk zag men kans, de fabriek gedurende de eerste oorlogsjaren draaiende
te houden. Er was een grote behoefte aan kalkzandstenen. Zo moest er in 1943
weer worden uitgebreid, maar in september 1944 zijn alle bedrijven in Nederland
stilgelegd, wegens een gebrek aan kolen.
Vooral in de laatste maanden van de oorlog is er veel schade aan de fabriek toege-
bracht. Bij de bevrijding kon de schade worden opgenomen. Het door 'Meneer'
Piet van den Berg opgesteld rapport van zijn bezoek aan de fabriek is opgenomen
in bijlage III. Enkele foto's bij dit artikel, genomen in die tijd, tonen ondubbelzin-
nig de toegebrachte schade aan.

Nog vlak vóór de capitulatie slaagden Nederlandse militairen er van uit de Betuwe in, de springlading

in de brug te treffen. De Duitsers hebben in het najaar het vernielde brugdeel verwijderd en vervangen

door het noordelijke brugdeel, waar een noodbrug voor in de plaats kwam.
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Ravage aan de fabriek zoals die in mei 1945 werd aanschouwd.

Na de oorlog, toen er grote vraag kwam naar bouwmaterialen, is de fabriek van
een ambachtelijk bedrijfje omgebouwd tot de op één na grootste fabriek van
Nederland.
Er kwam verandering in de traditionele formaten van de stenen. Aanvankelijk
fabriceerde men het Rijnformaat (17,9x8,7x3,5 cm) en het Waalformaat
(21,5x10,5x5,5mm), waaruit boven de rivieren het dikkere Amstelformaat (72
mm) werd ontwikkeld, en beneden de grote rivieren het Maasformaat ontstond (82
mm dik).
Ook de inzichten hoe te produceren zijn toen drastisch gewijzigd. Er kwamen
nieuwe machines op de markt die vele en soms zeer ingrijpende verbouwingen
met zich meebrachten. Aan het einde van de jaren '50 werd de breedte van 104
mm veranderd in 102 mm, omdat dit een betere voeg opleverde bij het 'in verband
metselen'.
In 1957 kwam een nieuwe generatie persen ter beschikking, waarmee de bekende
draaitafel-pers kon worden afgeschaft. Deze geautomatiseerde persen maakten het
handmatig opstapelen van de stenen die uit de pers kwamen overbodig. Voortaan
konden 9 Waalstenen in één handeling worden opgepakt en weggelegd op een
lorrie. Een nieuwe ontwikkeling was de fabricage van metselblokken, waarvoor
hulpapparatuur ten behoeve van het verwerken op de bouwplaats werd ontwikkeld.
Ook verscheen er hulpapparatuur in de vorm van losinstallaties op vrachtwagens,
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Dit beeld trof men aan na de Bevrijding in mei 1945. In het midden baas Schrijver.

Tijdens de Bevrijdingsfeesten na de Tweede Wereldoorlog reed een bonte stoet van praalwagens door

Rhenen. Ook Vogelenzang gaf acte de présence, hier met baas Schrijvers en Drikus van de Vendel op de
bok.
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Een nieuwe verhardingsketel van Machinenbau Schitlz u. Co uit Coesfeld (West/alen) werd in 1949 in

gebruik genomen.

er kwamen kantelgrijpers die mechanisch de zware blokken konden beheersen.
Met behulp van klemtangen konden op de bouw 3 blokken of 36 Waalformaat
stenen tegelijk worden geplaatst. Het zou een veel te technisch verhaal worden,
wanneer hier dieper zou worden in gegaan op ontwikkelingen als de ankerloze
spouwmuur, het verlijmen in plaats van metselen en de fabricage van op maat
gezaagde passtukken, de klemboy enzovoorts. Ook de ontwikkeling van complete
bouwdelen, die kant en klaar naar de bouwplaats kunnen worden getransporteerd,
leverde een belangrijk aandeel in de moderne acceptatie van kalkzandsteen.

In de hiernavolgende korte opsomming van de werkzaamheden op de fabriek
kunnen beschrijvingen voorkomen, die later achterhaald werden door toepassing
van nieuwe apparatuur of andere technieken. Het basisprincipe van zand mengen
met kalk en dit onder hoge druk met stoom verhitten blijft echter bestaan.

Zand

In de tijd vóór de mechanisatie en automatisering kwam er nog veel handwerk aan
te pas. Aanvankelijk was er zand genoeg in de directe omgeving. In de begintijd
werd het zand met de hand in lorries geschept. Men kreeg 7 minuten om l m3
zand in de bak te laden. Later kwam hier een graafmachine voor, een Amerikaanse
Ruston-Bucyrus, de 19 RB. Dit was een hooglepel, die later vervangen werd door
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een type 22 RB. Gedurende vele jaren
werden deze draglines bemand door Jan
Looijen. Na verloop van tijd kwamen er
vrachtwagens van G.M.C, in de plaats
van de lorries, en weer later verschenen
er grote Henschels.
Het steken van zand uit een verticale
wand geschiedde niet zonder gevaar voor
instorting. Daarom stonden er
zogenaamde bressers bij, mannen die met
lange stokken waaraan een klein schepje
bevestigd was, het dreigende afkalven
moesten voorkomen. Zand bleef vooral
aan leemkoppen hangen. Er is zelfs een
tijd geweest, waarin een klein ballonnetje
met een lang touwtje aan de bressers was

In dit boemeltreintje om de kiepbakjes met zand bevestigd zodat Wanneer iemand bedol-

naar de fabriek (de mengerij) te brengen speelt ven raakte, men kon zien waar gegraven
Willem van den Berg voor machinist. Hij kon ook moest Worden.

de dragline bedienen. Juni 1949. Dit neemt niet weg, dat af en toe iemand

De nieuwe GMC-tntck ven'ing vele kiepwagentjes. Aan het stuur Willem van den Berg, verder zijn zusje
Ems en rechts Jan van Laar. 1951.
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De nieuwe, in 1948 aangeschafte Rustan-Bucyms 19 dragline, met Jan Looijen als machinist. 1948.

De dragline Ruston Bucyrus 22, was voor allerlei werkzaamheden inzetbaar.
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Kalkzandsteenfabriek Grebbeberg, Rhenen. In het midden, geheel rechts op de foto, staat het oude lier-

huis. Hierin stonden de lieren waarmee de treintjes met stenen uit de grote stoomketels werden getrok-

ken. Deze treintjes werden naar een hoger gelegen punt getrokken net onder de remise, midden onder

op de foto. Daarna werd een wissel omgezet, de lierkabels werden losgemaakt, en de treintjes konden

op eigen kracht omlaag, naar het tasveld, geheel links worden gereden. Door middel van bolders

konden de kabels op hun plaats worden gehouden. Midden voor de fabriek staat een kar met twee

paarden, die op hun vracht staan te wachten. Prentbriefkaart, ca. 1938.

bijna bedolven raakte, en ook de dragline is trouwens wel een keer of twintig
geheel onder het zand terecht gekomen. Looijen was echter niet bang, want hij zat
in een stalen cabine en hij wist, dat zijn makkers uit de fabriek er meteen naar toe
zouden snellen, wanneer hij weer eens onder het zand verdween.
Het zand moest worden gezeefd, dit gebeurde bij de zandbunker. Er moest goed op
worden gelet, dat er geen leem tussen zat, en vooral ook geen brandbare stukken
als takjes, gras of wat ook, want dit geeft brandpitjes gelijkend op roestplekjes.
Pas daarna werd dit zand naar de mengers vervoerd.
Zand was als hét hoofdbestanddeel van kalkzandsteen zeer kostbaar. De oude
woning van Holthuis, later Schrijver werd er zelfs in 1951 voor afgebroken en
verplaatst, omdat de grond meer waard was dan het huis er op. Toen het zand
bovengronds op was, is wel met de Leccius de Ridder onderhandeld voor meer
zand, maar uiteindelijk moest men toch de grond in. Met de lepelkraanwagen van
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Adriaan P. de Kleuver maakte eens deze schets van de dragline, die enkele kiepkarretjes met zand aan

het vullen is. Rechts in het keetje staan enkele bresstokken.
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Met behulp van de oude lepelbagger werden de kiepwagentjes vol zand gestort. Het tasterrein ligt

volgestapeld met lange bladen kalkzandstenen. Links op de voorgrond de schaftkeet. Aan de horizon de

zes huizen Verlengde Trambaanweg nrs. 8 t/m 18. Deze moesten door Looi/en worden afgebroken (ca.

1990), omdat het op zand lag, dat moest worden afgegraven

Looijen kon men zo'n meter diep het zand weg graven, maar ook hieraan kwam
een eind. Daarna ging men met zandzuigers tot wel 20 m de diepte in. Hier
ontstond door kwelwater een grote plas, waarin (clandestien) door velen uit de
wijde omgeving werd gezwommen en gedurende de weekenden zelfs werd gekam-
peerd.
Het water uit deze plas was goed van kwaliteit en het werd daarom later gebruikt
bij het fabricage-proces. Aanvankelijk werd water betrokken uit een put, diep in de
grond. Dit water was afkomstig uit de Rijn. Toen de hardheid van dit water langza-
merhand opliep van zo'n 5 Duitse graden naar 16 a 17, besloot men voortaan
water uit de plas, de 'vijver' te betrekken. Dit water had en heeft tot op de dag van
vandaag een hardheid van 6.
Looijen had eens met enkele anderen grote hoeveelheden vis gevangen in het
IJsselmeer. Deze vis was onderweg met behulp van zuurstofflessen levend gehou-
den en werd toen in de plas losgelaten. Er zat na verloop van tijd dan ook veel vis
in deze plas: voorn, bliek, snoek, snoekbaars en zelfs paling. Deze vis werd dan
weer door enkele specialisten uit de fabriek gevangen en 'deden ze vis bakken',
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Ook deze luchtfoto geeft de situatie van mei 1952 weer (zie blz. 25). Links staan twee zogenaamde

jojo 's, vaste hefkranen met een beweegbare hijsinstallatie. (KLM Aerocarto N. V.).
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waarvoor men een kacheltje had ingericht. In het keetje werd het goed warm
gestookt, het deed dan ook uitstekend dienst om je in de winternacht bij te
warmen, en er kwam natuurlijk stiekem een borreltje bij. Ook werden in de
uithoeken van de zandafgraving wel konijnen gevangen, er waren er genoeg.
Vanzelfsprekend kwam ook aan deze vorm van zandwinning een einde. Een
belangrijk deel van het zandgat Kwintelooijen werd door Van Schoonhoven naar
Vogelenzang getransporteerd. Voor GEVO steen werd een betere kwaliteit zand bij
Valburg weggehaald. Ook kwam er zand van het gat van Hagen in de Mars, dat
door de Kruijf werd aangevoerd.

Kalk
De kalk kwam als ruwe kluitkalk,
meestal vanuit Duitsland. Het materi-
aal werd van uit het schip met behulp
van de kraan aan de loswal in een silo
gestort. Onder in deze silo was een
schuif aangebracht, door deze open te
schuiven kon een kar worden volgela-
den. Met een lier ging het dan de
fabriek in naar het kalkhok. Het was
ongebluste kalk en dit betekende zeer
ongezond en zwaar werk. De lieden
van de schepersploeg die deze werk-
zaamheden verrichten waren blootge-
steld aan het vele vrijkomende stof,
vooral als de wind uit de verkeerde
hoek kwam. De mensen kregen hier
dan ook een extra toeslag van een
rijksdaalder voor. De ruwe stukken
kluitkalk werden daarna in de
kalkmolen vermalen, en ook hier
kwam natuurlijk veel stof bij vrij.
In een blustrommel of blusketel werd
de ongebluste kalk met behulp van
water geblust. Hierbij kwam zeer veel
hitte vrij. In de trommel bevonden
zich grote ijzeren ballen, die voor een
goede mening zorgden.
In latere tijden werd een betere vorm van kalk aangeschaft, namelijk poederkalk.
Deze kalk kon door een dunne buis vanaf de loswal worden aangeblazen, zoals te

Een nieuwe blustrommel werd op z 'n plaats gebracht.

Rechts EefLooijen, een broer resp. oom van de

kraan- en draglinedrijvers. 1923.
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Detail-opname van een verhardingsketel, waarin een lorris met kalkzandsteen blokken klaar staat om

er uit te worden gereden.

zien is op de luchtfoto van 1985. Bovendien behoefde men hier niet meer vóór te
blussen, want dit kon rechtsreeks in het zandmengsel gebeuren.
In de mengerij werd uit zand en kalk het mengsel voor de steenpersen bereid. Het
zand-kalkmengsel werd dan middels een lopende band naar een silo
getransporteerd, die zich boven de tafelpers bevond. Vanuit deze silo kwam het
mengsel in afgemeten hoeveelheden terecht in openingen van de pers, waarna een
stempel met een harde slag de steen vormde. Soms bleef het mengsel in de silo
'plakken', er was een trilapparaat dat dit zo veel mogelijk moest voorkómen, maar
soms moest er met behulp van een staaf in dit vastzittende mengsel worden
geroerd.
Bij deze pers stonden drie man: twee opzetters, één rechts, één links van de lorrie
en de derde man, de wagenduwer moest de lorries aan- en afrijden. Je stond hier
altijd met een gebogen rug en je moest de stenen die uit de pers kwamen zo snel
mogelijk op de lorries plaatsen. Dit was heel zwaar werk, je kon op een dag zo'n
27 of 28 lorries vol laden. Soms liet je nog een halve lorrie voor de volgende dag
staan. De volgeladen lorries moesten door de hele fabriek worden geduwd.
Vandaar dat er regelmatig onder dit ploegje werd gewisseld, zodat men om de
beurt het zware werk moest doen. Later verzon men de naam 'operators' voor de
persbedienden.



OUD RHENEN - eenentwintigste jaargang -januari 2002 - no. l - bh. 39

Het fabrieksplaatje van één van de stoomketels.
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Deze luchtfoto uit 1958 geeft duidelijk de drie oude verhardingsketels rechts, en de nieuwe links ervan

weer. De wagentjes met stenen staan buiten te wachten.
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Een oude draaitafel-handpers uit 1952 (Brück, Schlosser & Co. Osnabrück). De opzetters moesten stuk

voor stuk de uit de pers komende stenen op de lorries laden. Eerst werd de ene helft van de lorrie

opgestapeld, daarna werd de lorrie op de draaitafel omgedraaid, waarna men de andere helft kon

volladen. De lorrie rechts is voor de helft gestapeld.

De lorries gingen dan naar de autoclaven, de verhardingsketels, waarin ze met
stoom onder hoge druk werden uitgehard. Ketelman zijn was verschrikkelijk, deze
moest bij de pers de kar halen en deze tot het einde in de ketel rijden, de laatste
kar werd bevestigd aan een kabel die naar de andere kant van de ketel liep, zodat
later alle karren er aan de andere kant van de ketel met een lier of een tractor uit
konden worden getrokken. Er konden zo'n 18 lorries in de 20 meter diepe ketel,
de tractor noemde men een traversewagen ('transferwagen') of ook wel 'krokodil'.
De stenen bleven op de lorries staan en werden als complete trein uit de ketels
gereden. Per lorrie stonden er zo'n 1000 stenen op waalformaat-basis gestapeld.
De stapels stenen stonden l O hoog op de lorries, de top van de stapel was rond,
want de bovenkant van de stapel moest nog in de bovenkant van de ronde ketels
passen. Deze top was echter niet handig bij het tassen, want er kon geen nieuwe
stapel op worden geplaatst (zie afbeelding op blz. 28). Daarom moesten de arbei-
ders deze stapels eerst vierkant-achtig maken: uitkoppen, en wel op 8 hoog. De
stenen van de bovenste twee rijen werden daarbij zodanig verplaatst, dat er 8 even
brede lagen ontstonden. Dit karwij was vroeger geheel handwerk.
De stenen werden met een kraan op het tas veld in lange horizontale rijen,
zogenaamde bladen gerangschikt. Aanvankelijk gebruikte men hiervoor de drag-
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line waaraan een knijpmechanisme was verbonden, later gebeurde dit met behulp
van brugkranen. Een verticale rij kalkzandstenen, een stapel dus, heette een pak of
pakket. Een pak bevatte 936 stenen. Dergelijke bladen en pakken stonden als
wintervoorraad in grote aantallen op de start van de woningbouw in het komende
voorjaar te wachten. Het leken wel reuze dominostenen. Het is dan ook inderdaad
eens in de winter voorgekomen, dat op zo'n tasveld de stenen als domino's alle na
elkaar omgevallen waren. Dit kwam doordat op het toen nog onbestrate terrein
ergens plaatselijk dooi was opgetreden, vermoedelijk doordat er zout gestrooid
was. Er lagen toen een paar miljoen stenen door elkaar. Om alles weer netjes op te
stapelen werd een cent per steen uitbetaald aan de liefhebbers die zich aanboden
hierbij te helpen. Dit waren veelal chauffeurs, die op het laden van hun vrachtwa-
gens moesten wachten, en op deze manier een zakcentje verdienden.
Als de tasvelden alle vol stonden met stenen, kon men er 14 miljoen van kwijt. Er
werd echter getracht niet zo'n grote voorraad te vormen: 10 miljoen stenen achtte
men toch wel de maximum-voorraad.

Bij de explosie van 1951 schoot de blustrommel vlak langs de schoorsteen van Leccius de Ridder en

schampte bij de loswal van die fabriek tegen een schip, en kwam daarna in het water terecht. Hier

wordt deze trommel uit het water gehesen. Met hoed op baas Schrijver. (1951).
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De gcè'xplodeerde ketel van de explosie in 1970.

Tegenslagen

Het zal niemand verbazen, dat er naast voorspoed ook sprake is geweest van
tegenslagen. Zo is bekend, dat in 1927 de beide vuurgangen van de stoomketel
ingestort zijn. Dit was in de tijd van de baas Borgman, die met de Noorderzon
vertrokken was. Er was slechts één stoomketel ter beschikking en het heeft een vol
jaar geduurd voordat men de fabriek weer in bedrijf kon stellen. Er had zich name-
lijk een tweede probleem aangediend: de kruisslagmolen, waarin de specie werd
aangemaakt, was vastgelopen en onherstelbaar vernield. Men heeft toen met
behulp van een Kollergang, waarvan de rollen waren gesloopt en waren vervangen
door messen, een oplossing voor het probleem kunnen vinden. Na deze tijd werd
A.J. Livingston aangesteld, afkomstig van de Leidse Kalkzandsteenfabriek. Na
hem kwam Hendrik Zonneveld uit Bergen, die kennelijk van de concurrent-buur-
man was weggekocht, maar dit is niet meer te achterhalen. Diens opvolger, een
Duitser uit Oegstgeest, bleek eens de hoofdmotor van 80 pk, die direct gekoppeld
was aan de hoofdas bij de stokerij, in beweging gezet te hebben, terwijl de koppe-
lingen maar met één bout vast zaten. Het resultaat van deze vergissing was een stel
kromme assen en een gescheurde muur. Hiermee lag de hele sitsenwinkel in
elkaar, zoals ik in een oud verslag lees.
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Het deksel van de geëxplodeerde ketel. (1970).

Op 4 mei 1951 vond er als gevolg van nalatigheid een grote explosie van een kalk-
blustrommel plaats. De blustrommel is aan de achterzijde open gebarsten en als
een raket door een muur gevlogen en honderden meters verder in de rivier gestort.
Aanvankelijk was de gehele trommel zoek, totdat een schipper, die met zijn schip
aan de wal voor de fabriek van Leccius de Ridder gemeerd lag, zich meldde met
de mededeling, dat een vreemd voorwerp de railing van zijn schip geschampt had.
Toen kon men deze trommel uit het water takelen. Gelukkig hebben er zich geen
ernstige persoonlijke ongelukken voorgedaan.
Op 7 october 1970 is de deksel van een van de hardingsketels er af gevlogen. Dit
deksel kwam met de stenen en al op het terrein van de NBM-remise terecht. De
ketel zelf schoot een eind de fabriek in met als gevolg schade aan de fundamenten
van 8 hardingsketels en schade aan pers 5. De oorzaak is, ook na grondig onder-
zoek door het Stoomwezen, nooit achterhaald. Vermoedelijk is de passing van de
bajonetsluiting van het deksel niet meer 100% geweest. Door dit ongeval ontstond
gebrek aan hardingscapaciteit en productie. Dit kon echter in enkele maanden
worden opgelost.

De aandeelhouders

In 1921 werd 'Vogelenzang' in een N.V ingebracht met als deelnemers Mr. J.G.
Holthuis, de 60-jarige Groningse chirurg dokter W.G. van den Berg en de
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De villa Berghoeve aan de voorzijde gezien in 1939.

De villa Berghoeve aan de achterzijde gezien in 1939.
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Groningse bouwmaterialenhandelaar N. Mees. Holthuis bracht al zijn privé grond-
bezit in de vennootschap in, het opervlak was inmiddels door aankopen gegroeid
tot ongeveer 16 ha.
Kort daarop, toen bleek dat Holthuis een geflatteerde balans had overgelegd, trad
deze uit de N.V Hij was inmiddels getrouwd met de violiste Elisabeth Jacoba
Rudelsheim en het echtpaar vertrok met hun ruim tweejarige zoon Johan Gerrit in
juni 1928 naar Renkum.

Na het overlijden van Mees in 1930 werd bij onderlinge afspraak wederzijds in
gesloten enveloppe een bod op het bedrijf ingeleverd bij een notaris. Toen bleek,
dat dokter W.G. van den Berg het hoogste bod had uitgebracht werd deze alleen-
eigenaar en president commissaris. Tot de mede commissarissen werden benoemd
de schoonzoon, getrouwd met Mien, één van de beide dochters, voorts de andere
dochter Mieke. De oudste zoon Drs. W.G. van den Berg (geb. 1890) werd
benoemd tot directeur. Hij vestigde zich in 1921 in Rhenen op het adres
Vogelenzang 45, het huis dat bij de oprichting van de fabriek voor Holthuis was
gebouwd. In juli 1933 trok zijn vader, die inmiddels weduwnaar was geworden, bij
hem in Rhenen in.

Drie generaties Willem van den Berg: Dr. W.A. van den Berg (rechts), Drs. W.A. van den Berg (links)

en W.G. van den Berg, augustus 1939.
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Het echtpaar Van den Berg-Bebelman tijdens één van de jaarlijkse bedrijfsfeesten, heerlijk eten bij

Krasnapolski en daarna de ijsshow 'Holiday on Ice', waarin onder meer Sjoukje Dijkstra schaatste.
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Op verzoek van Drs. W.G. werd in 1932 de jongste broer P.G. (Piet) van den Berg
(geb. 1892) tot mede-directeur aangesteld. Deze was van 1915 t/m 1930 werkzaam
geweest in de suikerindustrie op Java en in de crisistijd naar Nederland teruggeko-
men. Hij was inmiddels in Amsterdam getrouwd en hij vestigde zich in november
1934 in Rhenen in de nieuw voor het jonge paar gebouwde villa 'Berghoeve',
Grebbeweg 72. Ontwerper was de bekende Rhenense architect A.A. van Ommen.
Het echtpaar kreeg 2 zoons en een dochter.

Omdat het fiscaal voordeliger was werd de N. V in 1942 omgezet in een
Commanditaire vennootschap, met als commanditaire vennoten Dr. W.G. van den
Berg (de chirurg), de schoonzoon, de andere zuster en als beherend vennoten
traden aan Drs. W.G. en P.G. van den Berg.
In juli 1945 overleed Drs. W.G. en een halfjaar later, in januari 1946 zijn vader.
Dr. Van den Berg had zich eigenlijk nooit met de bedrijfsleiding bezig gehouden,
hij was eerder de kapitaalverschaffer. Gedurende zijn tijd als arts en chirurg
behoorde hij tot de eerste medici die met röntgenfotografie had gewerkt, vóórdat
bekend werd dat röntgenstraling schade kan veroorzaken. Als gevolg daarvan
waren zijn handen beschadigd en waren zijn vingers in zwarte bandages gestoken.

Op het tasveld ten westen van de fabriek staan drie brugkranen gereed om vrachtwagens vol te laden

met kalkzandsteen. 1979.
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H,'er nieuwe kantoor uit J 968 van Vogelenzang, (foto ca. 1980).
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In zijn testament had Dr. Van den Berg bepaald dat zijn zoon Pieter Gerard van
den Berg (1892) beherend vennoot zou worden in de C.V Kalkzandsteenfabriek
Vogelenzang. Hij werd vanaf 1957 bijgestaan door zijn oudste zoon Willem
Gerard (1936). De beide zusters waren in verband met de dreiging van het expan-
derende Rusland naar Peru geëmigreerd. Door de slechte postverbindingen en de
lange reistijden besloten de beide zusters, als commanditaire vennoten, in 1958 als
hun gevolmachtigde de heer M.HJ.M. van der Laan aan te stellen.

Pieter Gerard, 'meneer Piet', heeft in feite de grote na-oorlogse bloei van het
bedrijf begeleid. Hij heeft kans gezien van het ambachtelijk bedrijfje een grote
moderne fabriek te maken, die tot de grootste van Nederland kon worden
gerekend. Er was vlak na de oorlog, in verband met de Wederopbouw en de grote
behoefte aan nieuwe woningen, een grote vraag aan kalkzandsteen. De eerste grote
vooruitgang was de aanschaf van een Amerikaanse, door diesel aangedreven graaf-
machine (een Ruston Bucyrus), die in één klap al het met de hand scheppen van
zand in de afgraving overbodig maakte. Vervolgens is er jaren lang omgebouwd,
alle machines kregen hun aandrijving. Er kwamen nieuwe persen, meer hardings-
ketels (tot 20 in totaal), al het zware handwerk dat zo kenmerkend was bij een
steenfabriek ging tot het verleden behoren. Er kwamen 3 brugkranen (van Demag)
met grote overspanningen. Het interne transport en de routing werd anders opge-
lost. De nieuwe automatische persen waren zó duur, dat moest worden overgescha-
keld naar een continu-bedrijf. De machines moesten dag en nacht door draaien om
rendabel te zijn. Het assortiment stenen werd uitgebreid. De technische dienst
werd steeds belangrijker. Electronica, pneumatiek en besturingsprogramma's
deden hun intrede. Jaren lang is er omgebouwd en verbouwd, de vaste aannemer
voor de vele werkzaamheden was de firma Jan van Doorn uit Ochten. De broer
van Jan was Dick van Doorn, hij was architect en verzorgde de bouwkundige
begeleiding van de uitbreidingen.

In de loop der jaren hebben er vele verbouwingen, uitbreidingen en vernieuwingen
plaatsgevonden, waarvan moeilijk is aan te geven wanneer wat gebeurd is. In elk
geval heeft er begin jaren 60 een gigantische ombouw plaats gevonden. Er
kwamen automatische persen van ATLAS (3 stuks) en Dorstener (2). Tevens werd
toen de overstap gemaakt naar poederkalk in samenhang met de invoering van het
zogenaamde reactorsysteem. Hierbij behoefde men het riskante proces van klak
blussen niet zelf meer uit te voeren, want de kalk werd nu kant en klaar in silo1

auto's uit Duitsland aangeleverd.

Vooral in de bouwvacanties werd er hard gewerkt. De jaarproductie ging jaar op
jaar omhoog. De productie van de 100 miljoenste steen vond steeds eerder in het
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jaar plaats. Er kwam behoefte aan meer onderzoek en kwaliteitscontrole, waardoor
een eigen laboratorium werd ingericht waar eigen onderzoek kon worden gedaan.

Kleinzoon Willem G. ('meneer' Willem) bezocht beursen en congressen in binnen-
en buitenland om op de hoogte te blijven van wat er gaande was in de wereld van
de kalkzandsteen en bouwmaterialen. Zo werd er in 1965 kennis gemaakt met een
nieuwe kalkzandsteen-toepassing in Zweden, de z.g. Mexi steen. Dit was een
gespleten kalkzandsteen die geschikt was voor buitenmuren, een geheel nieuw
marktgebied.
Deze ontwikkeling bleek een nieuwe uitdaging, die opgenomen werd door de
tweede zoon René P. (1938). Hij trad in 1966 in dienst na het behalen van het HTS
diploma Economische Bedrijfstechniek en een stage in Berlijn bij een bevriende
kalkzandsteenfabrikant. Een nieuw product, de GEVO steen (Gevelsteen
Vogelenzang) deed zijn intrede. De speciale apparatuur benodigd om dit product te
maken werd aangeschaft en voorzichtig werd de eerste productie opgestart. De
eerste huizen met GEVO steen werden voor eigen rekening gebouwd in de
Asterstraat in Rhenen. De GEVO steen is in de jaren daarna een enorm commer-
cieel succes geworden, vooral ook door de inspanningen van de latere directeur
Van der Laan. In 1971 bedroeg het aantal afleveringen van GEVO steen in waal-
formaat 5 miljoen, in 1975 20 miljoen en in 1976 26 miljoen stuks. Deze stenen
werden verkocht onder KOMO- en later onder IKDB-keur. Bekende projecten die
geheel in GEVO-steen werden gebouwd zijn het politiebureau in Purmerend, Port-
Zeelande met 2500 woningen en het Ziekenhuis Veldhoven. In de jaren 1985 -
2000 steeg de productie zelfs naar ruim 90 miljoen. In de beginjaren van de
GEVO-steen kon er soms nauwelijks aan de grote vraag worden voldaan. De
vrachtwagens stonden in lange rijen, soms tot aan de brug, op hun vracht te
wachten.

Omdat de eisen voor GEVO steen hoger liggen dan bij de klassieke kalkzandsteen,
werd in de loop der tijd kwartsiet (gemalen zand) toegevoegd. Hiermee was de
hardheid te bereiken die de Duitse afnemers voor hun hoogbouw nodig hadden. Er
moest echter wel fors geïnvesteerd worden om het stof- probleem dat gepaard ging
met het splijten of knippen van de steen, de baas te worden. Dit breken of klissen
werd uitgevoerd omdat het breukvlak een mooi patroon kreeg, de 'zichtkant'. Een
bezoekende architect (Martini) die eens opmerkte dat men het gebruikte zand
beter niet al te goed moest zeven ('men moest niet de krenten er uit halen') sloeg
de spijker op zijn kop: de gebroken of gekliste stenen zagen er, met hier en daar
wat ruwe kiezelstenen, veel aantrekkelijker en minder saai uit, dan het product dat
hiervóór werd geleverd.
Bij het klissen ontstaat veel (onzichtbaar) stof met voor de arbeiders het gevaar
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Een gedeelte van een gevelwand, opgemetseld met GEVO-steen.
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In 1979, na de installatie van de nieuwe pers 6 van Krupp, werden enkele zilveren medailles, ontwor-

pen in Schoonhoven, uitgereikt. V.l.n.r. de heren Hitters, directeur Van der Laan. huis-architect Dick van

Doorn en Kisters.

van silicose. Bij de investeringen om dit probleem op te lossen ging het alleen al
in 1976 om een bedrag aan l .000.000 gulden ten behoeve van de aanschaf van
afzuigers etc. Later werd mooi zuiver zand in Limburg gevonden, waardoor kwart-
siet overbodig werd.
Om vervuiling en verkleuring van de GEVO gevels tegen te gaan werd een nieuwe
afdeling in gebruik genomen, die op wens van de particuliere bouwers en project-
ontwikkelaars de gevels impregneerden met een product van Dynamiet Nobel,
waarbij een garantie certificaat werd afgegeven met een tijdsduur van 10 jaar.
In de bloeitijd van de fabriek werd langzamerhand het handwerk geautomatiseerd,
graafmateriaal en transportbanden voor de zanderij verschenen in de plaats van de
lorries uit het verleden, automatisch afnemende persen vervingen de persen met
handafname, het handmatig verladen en lossen van de eindproducten moest het
veld ruimen ten gunste van kranen op het tasveld en vrachtwagens rondom de
fabriek.
Daar, waar een aantal andere fabrieken zich verder specialiseerden in de productie
van grotere bouwdelen (elementen van 60 x 90 cm) bleef Vogelenzang zich verder
toeleggen op de productie en levering van gevelstenen.
In 1979 werd een nieuwe pers geïnstalleerd, namelijk pers 6 met de dubbele
productie opbrengst in vergelijking met andere persen. Tevens werd de knipperij,
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waarmee de stenen gebroken werden,
verder geautomatiseerd omdat de
vraag naar zowel gladde GEVO als
gebroken GEVO steeds meer toenam.
De pers, een proto-type afkomstig van
KRUPP-ATLAS, bleek helaas niet de
voorgespiegelde capaciteit te produce-
ren. Zo bleek dus niet iedere noodza-
kelijke investering ook een juiste te
zijn.

Het Centraal Verkoopkantoor voor
de Kalkzandsteenindustrie (CVK)

In 1947 werd de NV 'Centraal
Verkoop Kantoor voor de
Kalkzandsteenindustrie', min of meer
als voortzetting van de Vereeniging
van Nederlandsche
Kalkzandsteenfabrieken opgericht.
Men wilde hiermee de moordende
concurrentie, zoals die vóór de oorlog
had geheerst, voorkomen. Bovendien
was het noodzakelijk, in de na-
oorlogse jaren van schaarste aan
grondstoffen, én bij de verkoop van de geproduceerde kalkzandstenen, een sterk
front te vormen. Gezien de structuur en de macht van dit lichaam zouden we
eigenlijk wel van een kartel kunnen spreken. Alle 15 kalkzandsteenproducenten in
Nederland sloten zich bij dit CVK aan. De oudste fabriek was de NV Twentsche
Kalkzandsteenfabriek (1899), de op één na oudste die van Leccius de Ridder &
v.d. Heijden (1900). De fabriek Vogelenzang zat hier in het rijtje wat tussen in,
met hierna in de ranglijst nog 5 bedrijven die na 1914 werden gesticht, waarvan de
laatste drie in 1926. De grootste kalkzandsteenfabriek, tevens de grootste in
Europa, was de Van Herwaarden's kalkzandsteenfabriek te Hillegom. In een artikel
in De Spiegel nr. 29 van april 1956 wordt een reportage gewijd aan dit bedrijf, dat
toen een productie had van 250 miljoen stenen per jaar, bij een
personeelsbezetting van 370 man.
Het CVK regelde en beheerste de verschillende producties in de aangesloten
fabrieken. Het is overigens dit zelfde CVK dat het besluit heeft genomen om in
het jaar 2001 het doek voor de kalkzandsteenfabriek Vogelenzang definitief te
laten vallen.

Directeur Van der Laan krijgt van een Duitse techni-

cus uitleg over een nieuw bedieningssyteem van een

van de geautomatiseerde persen. Op de achtergrond

staat mevrouw Van der Laan-de Zwart. 1979.
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Piet van den Berg van Vogelenzang heeft ook in deze landelijke organisatie een
belangrijke rol gespeeld. Hij was in de jaren 1952/53 commissaris, in 1956 plv.
president-commissaris, en in 1957, 1959 en 1960 president-commissaris van deze
club. Ook was hij in 1960 nog korte tijd waarnemend directeur. Ook Willem kende
het CVK van binnen en van buiten. Hij was er in 1965 en 1966 commissaris.

Vogelenzang was een duidelijk voorbeeld van een familiebedrijf, met de vóór-,
maar ook de nadelen hiervan. De zusters in Peru moesten alle investeringen in het
bedrijf goedkeuren en dit was niet altijd even gemakkelijk. Gezien de fiscale
structuur van het bedrijf, waarbij de beherend vennoot hoofdelijk aansprakelijk
was met zijn gehele vermogen voor de risico's van het bedrijf, was het niet langer
verantwoord verder op deze voet door te gaan. Mede ook gezien zijn
vergevorderde leeftijd heeft Piet daarom per 31/12/1968 het commanditaire
vennootschapsverdrag opgezegd. Hij was toen 77 jaar.
In 1977, op 85-jarige leeftijd, overleed deze actieve fabrikant, die een duidelijk
stempel op deze Rhenense fabriek heeft achtergelaten, maar ook in nationaal
verband duidelijk zijn stempel heeft aangebracht.
Het opzeggen van een vennootschapsverdrag door de beherend vennoot geeft de
commanditaire vennoten het recht, de zaak voort te zetten en zo is het ook gegaan.
De beide zusters, die nota bene nog ouder waren, hebben het bedrijf van een C.V.
per 1-1-1969 omgezet in de veel gunstiger N.V. structuur en tot 1975 voortgezet
onder de naam Vogelenzang Fabriek voor Bouwmaterialen. Tot directeur van de
vennootschap werd benoemd W.G. van den Berg. Als commissarissen werden
aangesteld de heren van der Laan (president commissaris) en mr. G.J. Vermeulen
(commissaris).
Het opzeggen van het contract door Piet heeft uiteindelijk toch geleid tot het
vertrek van de zonen Willem en René. Willem vertrok naar Johannesburg in Zuid
Afrika, waar hij voor Anker Kolen en Dura Aanneming te Rotterdam een
kalkzandsteenfabriek heeft opgericht, gebruik makend van het afvalzand dat vrij-
kwam bij de plaatselijke goudmijnen.
Zijn jongere broer René was, nadat het C.V. contract was opgezegd, in 1968 een
nieuwe, Amerikaanse ontwikkeling op het gebied van gevelbekleding gestart.
Hieraan had hij tijdens de Vogelenzang-periode reeds gewerkt. Er werd in 1968
een nieuwe vennootschap 'Panelcraft' opgericht samen met de Bataafse
Aannemings Mij, op 50/50 basis. De ontwikkelingskosten werden netjes terugbe-
taald aan Vogelenzang.

Na het vertrek van Willem werd in februari 1970 Ir. L.J.V. Rieter, afkomstig van de
Mosa fabrieken te Maastricht, benoemd tot directeur. Als gevolg van een onover-
brugbaar verschil van mening over het te volgen beleid werd hij echter al snel
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Een luchtfoto uit 1964. In die tijd werd het zand nog in het droge weggegraven. In 1969 is men 'onder'

gegaan, het zand was op en men moest de diepte in, eerst met de dragline, bediend door Jan Looijen,

waarmee hij ongeveer l m diep kon gaan. Hierdoor ontstond de bekende plas. Later werd het zand er

uit gezogen, waardoor de diepe plas, 'de vijver' ontstond.

Midden onder de woning van Hitters. Iets meer naar links stond de oorspronkelijke woning van

Holthuis, later bewoond door Schrijver. Geheel boven de fabriek van Leccius de Ridder, met iets rechts-

onder de woning van Hendrik Spies. Bij de schoorsteen loopt een dunne olieleiding van de olietanks

links van de schoorsteen, over het fietsenhok heen naar de loswal aan de Rijn, en er loopt een dikke

pijp naar de loswal voor het transport van de kalk. (KLMAerocarto N. V.).
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Het station Rhenen had vóór de oorlog een tramverbinding met het westen en oosten van ons land.

Toch werd slechts sporadisch gebruikt gemaakt van de trein als transportmiddel, (brie/kaart 1912).
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opgevolgd door de commissaris Theo van der Laan, die eerst als waarnemend
directeur optrad met de heer M.J.H.M. von Bauer Gauss als president commissa-
ris. Per 1/4/1972 werd Van der Laan officieel als directeur aangesteld.
Theo van der Laan heeft daarna ook een rol gespeeld in het CVK: in 1973 en 1974
was hij commissaris, in 1975, 1976 en 1977 plaatsvervangend president- commis-
saris, en in de jaren 1978, 1979 president-commissaris. Ook was Van der Laan
korte tijd waarnemend directeur van het CVK. In 1975 werd hij benoemd in het
bestuur van het Research Centrum voor de Kalkzandsteenindustrie te Barneveld.
Na enkele herbenoemingen bedankte hij in 1985 voor deze functie, en in septem-
ber 1986 nam hij afscheid als directeur van Vogelenzang.
In april 1975 werden de aandelen van Vogelenzang overgenomen door de
Holdingmaatschappij Vogelenzang NV te Willemstad, Cura?ao. De gezusters Van
den Berg verkochten in juli 1978 hun aandelen aan een nieuwe investeringsgroep,
eveneens gevestigd te Willemstad.
Eind 1985 werden de gerepatrieerde aandelen Vogelenzang overgenomen door de
BV Centrale Amsterdamse Brandstof- en Bouwmaterialen Maatschappij C.A.B.),
gevestigd te Kloosterhaar, dochter van Eschweiler Bergwerks-Verein,
Herzogenrath (Duitsland).

Bloei

Het bedrijf heeft dank zij een tweetal factoren een grote bloei kunnen meemaken.
Ten eerste werden in de beginperiode alle opbrengsten in het bedrijf gestort. In het
jaar 1921 had namelijk de 60-jarige Groningse chirurg dokter W.G. van den Berg
zich in het bedrijf van Holthuis ingekocht. Hij is de grote stimulator van het
bedrijf geweest, die er onder meer voor gezorgd heeft, dat de winsten van het
bedrijf aanvankelijk integraal in het bedrijf terecht kwamen. In de periode 1921-
1942, dus gedurende 21 jaar, werd dan ook aan de aandeelhouders geen dividend
uitbetaald. Daardoor kon men elk jaar steeds weer nieuwe verbeteringen en
vernieuwingen aanbrengen.
Een tweede factor is de grote inzet van 'meneer Piet', die tot een verdere ontplooi-
ing van het bedrijf heeft geleid. Hier kwam bovenop de grote werklust van de
meeste medewerkers van het bedrijf, die veelal hun beste krachten aan de groei
van de fabriek hebben geleverd. Dit blijkt ook wel uit de vele jubilea, die door
medewerkers konden worden gevierd. In 1954, bij het 40-jarig jubileum van
Vogelenzang, werden twee jubilarissen gehuldigd, die 25 jaar aan het bedrijf
verbonden waren: Bart van Nieuwamerongen en G.J. Looijen, die bovendien twee
zoons (Jan en Gerardus) het bedrijf had binnengehaald. G.J. Looijen was voorman
van de buitenploeg, zijn zoon Jan heeft hem met 44 jaar dienst overtroffen.
Gerardus was bestuurder van de trekker.
Het huldigen van jubilarissen was op de fabriek trouwens een regelmatig terugke-
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rend festijn. Het verloop aan personeel was er gering en het werken op de fabriek
gedurende 25 jaar of 40 jaar was vrij normaal. De verstandhouding onderling was
dan ook vaak goed te noemen. Wanneer men zin had om iets te vieren, werd er
onder elkaar besproken, wie er 'jarig' was en zo kon het gebeuren dat sommigen
meerdere keren per jaar 'jarig' waren.
De jaarlijkse 'uitjes' droegen ook bij aan het saamhorigheidsgevoel. Soms liep dit
wel eens de spuigaten uit. Na een feest in Limburg had men onderweg een stapel
closetrollen uit een hotel meegenomen. Deze werden in de trein uitgerold en door
de coupé's opgehangen. Tijdens deze tocht heeft iemand nog bij het overgeven
door een raampje van de trein zijn kunstgebit verloren.

In het kader van het 75-jarig bestaan van Vogelenzang, in 1989, werd door direc-
teur G.J.M. Dorresteijn aan de Rhenense gemeenschap een beeldje van een trek-
paard aangeboden, als symbool van de voortrekkersrol die door Vogelenzang
steeds werd vervuld. Dit paardje gold tevens als symbool voor de steenindustrie in
zijn algemeenheid, waarmee Rhenen en zijn omgeving lange tijd zo'n grote
verbondenheid heeft gehad. Dit beeldje, in brons, werd uitgevoerd door P. Peterse
uit Maarssen. Het staat thans bij de oversteekplaats onderaan de Molenstraat.
Bovendien werd, samen met een financiële bijdrage van relaties van de fabriek, ter
gelegenheid van dit jubileum aan de Rhenense muziekverenigingen een gift in
klinkende munt overhandigd.

Sanering

In het CVK werd het al snel duidelijk, dat er in de wereld van de kalkzandsteen
sprake was van overcapaciteit in zijn geheel, en dat er meer samengevoegd moest
worden om de kosten te drukken.
Zo werd in 1990 de fabriek van Leccius de Ridder, die evenals Vogelenzang, toen
sterk verouderd was, door Roelfsema Beheer gekocht met als doel de productie te
saneren door deze over te brengen naar de kalkzandsteenfabriek Roelfsema te
Smilde. De fabriek werd in 1992 gesloten en het onroerend goed, de gebouwen en
de grond met de rest van de ontgronding werd door Vogelenzang overgenomen.
Na de overname van Vogelenzang in 1985 bleek dat men met veel achterstallig
onderhoud en achterstallige investeringen te maken had en daarom werd een
reddingsplan opgesteld. Hierbij heeft ook aanvankelijk een overweging
meegespeeld de productie te saneren en over te brengen naar het moederbedrijf
Anker te Kloosterhaar. Mede door de ligging, marktontwikkeling, het feit dat
Vogelenzang deels specialiteitenfabriek was binnen de industrie (o.a. de GEVO-
steen) is uiteindelijk gekozen voor upgrading van de fabriek in plaats van verplaat-
sing en opheffing van de locatie. Met name werd het gevelsteen-programma
uitgebreid door een breder scala aan kleuren, oppervlakte-structuren, formaten e.d.
te introduceren.
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Het beeldje van de Voortrekker, dat in 1989 door Vogelenzang aan Rhenen werd

aangeboden.
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Na de fusie met de Anker Kalkzandsteenfabriek kreeg de fabriek Vogelenzang op
aanwijzingen van de nieuwe directeur G.J.H. Dorresteijn (november 1989 -juli
2001) en onder leiding van de bedrijfsleider ing. M.C. Hitters een face-lift: de
terreinen werden verhard, overtollig materiaal en onnodige bouwsels (waaronder
de oude schoorsteen) verdwenen, 80% is toen vernieuwd en uitgebreid. Voor het
personeel werd een nieuwe kantine gebouwd. Vernieuwingen werden doorgevoerd
in de zandbehandeling en op het gebied van intern transport. De klisafdeling ten
behoeve van de GEVO-breuksteen werd aanzienlijk uitgebreid en gemoderniseerd
en er werden ook twee nieuwe hydraulische persen geïnstalleerd ter vervanging
van de bijna 25 jaar oude exemplaren, waardoor de perscapaciteit werd
verdubbeld. De verpakking werd vernieuwd en omgezet op computerbesturing.
De mengerij werd voor 100% vernieuwd, en werd op voorstel van bedrijfsleider
Hitters uit het midden van de fabriek verplaatst naar buiten, zodat men een belang-
rijk deel van het stof kwijt was. Traditiegetrouw werd een mengerij aanvankelijk
steeds centraal in de fabriek geplaatst, en het was een novum dat dit principe nu
werd verlaten. Het bleek een goede greep te zijn, want dit idee bleek tot ver in het
buitenland navolging te vinden.
De verharding en brekerij werden deels vernieuwd en wat tot dan toe handwerk

Het interieur van de fabriek.
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Met 20 verhardingsketels op een rij kan een hoge productie worden bereikt.
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De laatste directeur van Vogelenzang, G.J.H. Dorresteijn.
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was werd voor 100% geautomatiseerd. Het logistieke deel van het terrein, met
name het tasveld en de productbehandeling werden compleet vernieuwd.
Volgens plan werd in de eerste 6 a 7 volle productiejaren ca. 19 miljoen gulden
geïnvesteerd. Gerekend over de jaren 1985 - 2000 werd bijna voor een bedrag van
26 miljoen gulden in het bedrijf gestoken. De gemiddelde jaarproductie bedroeg
toen ruim 90 miljoen stenen (basis waalsteenformaat). Hiermee zou jaarlijks een
aantal van 5000 woningen hebben kunnen worden gebouwd.

Toch bleek in het jaar 2000, nadat de industrie via een zogenaamde pooling- over-
eenkomst een grotere centrale rol in de aansturing neerlegde bij het CVK, dat het
nodig was nog beter de productiecapaciteit te benutten en overcapaciteiten te
elimineren. Daarbij werden in eerste instantie drie van de elf in Nederland produ-
cerende fabrieken genomineerd om weg te saneren. Hieronder viel uitgerekend
ook Vogelenzang. Eén van de criteria waarop werd geselecteerd was de kostprijs,
zonder aanzien van product- en of opbrengstprijs. Dit hield tevens in dat bij slui-
ting van Vogelenzang ook af moest worden gezien van de 'specialiteiten', die door
Vogelenzang werden vervaardigd.
Hoewel specialiteiten in omzet gezien slechts ca. 5% van de totale Nederlandse
kalkzandsteenfabricage uitmaken, hebben specialiteiten een grote toegevoegde
waarde, mede omdat zij de ontwikkeling stimuleren, een grote P.R.-waarde hebben
en een goed rendement opleveren. Dit rendement haalde bijna 20% van de omzet!
Aangezien de toen zittende directeur G.J.M. Dorresteijn zich niet met dit beleid
kon verenigen heeft hij besloten zijn activiteiten ten behoeve van de
kalkzandsteenfabricage in Nederland te beëindigen. De fabriek heeft in juli 2001
de poorten gesloten, waarbij de genoemde directeur de afwikkeling van deze
opheffing nog op zich heeft genomen.
Het is in feite een triest gebeuren dat de organisatie, waaraan in al die ruim 40
jaren door de directies van Vogelenzang zo trouw is deelgenomen en is bijgedra-
gen, uiteindelijk de beslissing heeft genomen om Vogelenzang te sluiten.

Ook Dorresteijn heeft, evenals zijn voorgangers-directeuren, de voortrekkersrol
van Vogelenzang ook in het bestuurlijk vlak waargemaakt. Hij was, naast directeur
van Vogelenzang (1989-2001) tevens directeur van de Anker kalkzandsteenfabriek
te Kloosterhaar (1989-2001), commissaris (1988-1999) en directeur a.i. (1997-
1998) van de kalkzandsteenfabriek Van Herwaarden en twee fabrieken in
Duitsland, hij is voorzitter geweest van de European Calcium Silicate Producers
Association ECSPA, voorzitter van de VNK, de Vereniging Nederlandse
Kalkzandsteenproducenten en van het Research Centrum Kalkzandsteen RCK.
Daarnaast heeft hij nog bestuursfuncties bekleed in het CVK (1991-2001, waarvan
1996-2000 als voorzitter), de Algemene Werkgevers vereniging AWVN, van de
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Stichting Stapelbouw (Stb) en van de IKOB, de Stichting Instituut voor Keuring en
Onderzoek van Bouwmaterialen. In Rhenen was hij oprichter en is hij voorzitter
van de Ondernemers Vereniging Rhenen.
Dorresteijn was als persoon zeer betrokken bij het wel en wee van zijn medewer-
kers in de fabriek. Bij vreugdevolle evenementen, maar ook bij ziektes waren hij
en zijn vrouw vaak aanwezig.
Vermeldenswaard is nog in dit verband, dat ook vader J.H. Dorresteijn in de kalk-
zandsteenindustrie een leidende rol heeft gespeeld, onder meer als (waarnemend)
directeur (1976-1978) en later als commissaris (1978-1987) en (waarnemend)
directeur van het CVK.

De voetbülclub van Vogelenzang. Staand v.l.n.r. Gertie Veenendaal, Wit Huiberts, De Kruif, Gerrit

Veldhuizen, Dorus Capelleveen, meneer Willem van den Berg, Tut Jansen, zittend v.l.n.r. Cor Jansen, ?,

?, Gerrit Opperman, Jaeob Bos, Jan Venvoert en Pietje Stam.

Personeel

De bloei van het bedrijfis natuurlijk voor een belangrijk deel ook te danken aan
de inzet van het personeel. De personele bezetting bedroeg gemiddeld zo'n 70
man. Een deel ervan woonde in Rhenen en Eist, maar ook in Veenendaal,
Wageningen en zelfs Renkum. Velen ook woonden in de Betuwe en er kwam zelfs
iemand steeds met de fiets over de Waal vandaan uit Druten.
In de latere jaren vonden er ook vele gastarbeiders in de kalkzandsteenindustrie
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In 1968 vloog persfotograaf Cord Otting boven Vogelenzang. Op de voorgrond staat de zandbunker,

waar het ruwe zand gezeefd werd. In het 'kalkhok', links van het midden met de donkere deuropening,

is men begonnen met de fabricage van GEVO-stenen. Later verhuisde de productie naar de grote hal
rechts op de foto.
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een werkkring. De eerste hiervan was de Italiaan D. Martino, die bijna 40 jaar op
het bedrijf heeft gewerkt en in al die jaren hét aanspreekpunt is geweest voor de
later in dienst gekomen buitenlandse werknemers. Dit waren Italianen,
Spanjaarden, Marokkanen (26 man, rechtsreeks uit Marokko), Turken en
Surinamers. Martino stond aanvankelijk achter de pers, maar hij heeft zich later
gespecialisserd in het stookproces. Hij werd eens door Van den Berg 'betrapt' bij
het lezen van de Donald Duck, maar hij bleek hiermee Nederlands te leren.
De gastarbeiders kregen, wanneer ze waren aangenomen, elk een nieuwe fiets. Het
was voor de collega's prachtig om ze te leren fietsen.

Het kwaliteitsonderzoek werd in het eigen onderzoekslaboratorium verricht, dit
stond lange tijd onder leiding van ing. A. Alfing. Voor de technische dienst was
ing. F. Kisters verantwoordelijk, die afkomstig was uit de mijnen.
'Baas' Schrijver werd in 1966 opgevolgd door 'meneer' Hitters, een HTS-er mijn-

Tijdens het bedrijfsfeest in kasteel Ammersoyen traden grootheden als Johnny Kraaikantp, Willem Ruys

en Rita Corita op. Onder de feestgangers was het echtpaar Martino.
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bouwkunde die, evenals Kisters na het sluiten van de mijnen het geluk trof in
Rhenen werk te vinden. Hij kwam te wonen in het huis van Schrijver, dat trouwens
in 1951 iets in zuidelijke richting was verplaatst omdat men het oude perceel
nodig had om te vergraven. Dat was het huis, dat oorspronkelijk gebouwd was
door Holthuis. Ing. Hitters bleef hier ook na zijn pensionering in 1998 wonen.

Fossielen

In een uit de Ijstijden afkomstige zandberg komen natuurlijk fossielen voor, en dat
is ook het geval met de zandberg, die in Rhenen ten behoeve van de
kalkzandsteenfabrieken voor een aanzienlijk deel werd uitgegraven. Regelmatig
werden er gedeeltes van het skelet of andere delen van mammoeten, wolharige
neushoorns, steppenwisenten, elanden, edelherten en dergelijke gevonden. Samen
met de hoofdboekhouder W. Bovenschen heeft de amateur-veldbioloog Adriaan P.
de Kleuver indertijd alle vondsten geconserveerd. Directeur Piet van den Berg

Het zesjarig zoontje Henk van de Heer W. Bovenschen houdt op deze foto een fossiele, 150.000 jaar

oude mammoetkaak van Hesperoloxodon antiquus omhoog.
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vond dit zo'n goede zaak, dat hij zijn arbeiders voor iedere goede vondst een
rijksdaalder gaf. Hij legde zelf een grote verzameling van de vondsten aan.
Op een keer, in de loop van de jaren 1950, werd op een schudrooster een kies van
een voorhistorische olifant, de Hesperoloxodon antiquus aangetroffen. De olifant
moet zo'n 100.000 jaar geleden geleefd hebben. Dit was één van de meest specta-
culaire vondsten uit dat gebied.

De toekomst

Ongeveer 87 jaar lang heeft Vogelenzang deel uitgemaakt van de Nederlandse
kalkzandsteenindustrie. Kalkzandsteen is in principe een simpel en traditioneel
bouwmateriaal, dat zijn bestaansrecht al ruim 100 jaar in ons land heeft bewezen.
Het zal daarom een uitdaging moeten zijn om ook in de komende 100 jaar een
positie in de markt te behouden.
Het basisproductieproces kalk + zand + water > vormen > verharden zal blijven
bestaan. Men moet dit proces echter wel blijven beheren en beheersen. Er zijn
overigens een aantal zaken die opnieuw en voortdurend op deze industrie zullen
blijven drukken: zaken als grondstoffen verwerving en de toepassing ervan (zand
en kalk), de productontwikkeling, marktontwikkeling, de commerciële markt-
benadering moeten met beleid en visie worden tegemoet getreden.
Ten aanzien van de grondstoffen: een berg afgraven zonder meer of zomaar ergens
zand wegzuigen en wegbaggeren zal steeds moeilijker en onacceptabeler blijken.
Men zal moeten zoeken naar andere methoden en materialen, zoals bijvoorbeeld
naar recycling van puin of dergelijke.

Productontwikkeling: het traditionele bouwproduct zal minder ingang vinden in de
markt, mede in verband met verwerkingskosten en -omstandigheden. Men zal alert
moeten letten op de trend naar levering van complete wanden. Ook zal moeten
worden gezocht naar andere toepassingen van kalkzandsteen. Hier heeft men
trouwens bij Vogelenzang voldoende aan gewerkt.

Marktontwikkeling: men zal de markt actiever moeten voorbereiden op nieuwe
producten en zelfs zal men vraag moeten creëren.

Commerciële marktbenadering: vanuit een toch wel redelijk beschermde marktpo-
sitie, zoals de geschiedenis wel heeft geleerd, zal blijvend gewerkt moeten worden
aan meer contacten. Waarmee? Gedacht moet worden aan investeerders, architec-
ten, constructeurs, overheden, eindgebruikers, maar zeker ook de consument, want
deze categorie toch zal met het eindproduct moeten leven.
Al de hier bovengenoemde factoren dringen zich op bij een fors teruglopende
markt in de bouw. Het is zowaar geen eenvoudige opgave, maar wel een opgave
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Een luchtfoto uit 1972, met op de achtergrond Rhenen-stad. (Foto KLM Aerocarto).
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met veel mogelijkheden en evenveel kansen.

Er zijn 3 productiebedrijven die de toekomst niet meer zullen meemaken. Naast de
fabrieken Bergum te Bergumermeer en Vogelenzang te Rhenen is inmiddels ook
de fabriek Boudewijn te Ossendrecht ten dode opgeschreven. De nu nog
resterende 8 fabrieken zullen de ontwikkelingen, voor zover het zich nu nog laat
aanzien, voortzetten.

De 'holle kies' in de Heuvelrug, de Grebbeberg, zal tot in lengte van jaren een
monument blijven ter nagedachtenis aan de bijdrage die 'de Greb' en Vogelenzang
met al zijn medewerkers hebben geleverd aan de ontwikkeling van de bouw en
zijn bijdrage aan de woningbouw in Nederland. Gerekend in woning-aantallen zijn
door Vogelenzang in al zijn jaren van bestaan voor zo'n 450 a 500.000 woningen
aan materiaal geleverd. Gerekend naar de huidige woningbouwproductie van ca.
60.000 wooneenheden per jaar komt dit neer op 8 jaar woningproductie!

Het is nu aan het resterende deel van de kalkzandsteenindustrie om hun toekomst
te bepalen en hun geschiedenis te maken.
Succes toegewenst, Vogelenzang te Rhenen is in ruste. De fabriek, met al zijn
directeuren, eigenaren, bazen en personeel heeft in het verleden voldoende zijn
bijdrage geleverd.

Wat er met het thans verlaten terrein van Vogelenzang zal gebeuren blijft voor ons
vooralsnog geheel ongewis. In de nabije toekomst zal een beslissing moeten
worden genomen, waarbij kapitaal en politiek, zoals zo vaak, uiteindelijk het laat-
ste woord zullen hebben.
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[ luchtfoto uit 1972, met de Grebbeweg en het complex van Ouwehand op de achtergond.
(Foto KLMAerocarto).
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BIJLAGEN

Bijlage I

Het chemisch proces van de kalkzandsteen-vorming

Bij de vindplaats van kalk (Duitsland of België) wordt deze gebrand tot
kalkhydraat volgens de volgende formules:

Bij het branden van kalksteen CaCO3
tot het koolzuur CO2
dit ontwijkt
blijft over gebrande kalk CaO
dat door blussen met water H2O
overgaat
in gebluste kal, ofwel kalkhydraat Ca(OH)2

Bij de kalkzandsteen verharding reageert kalkhydraat met het zand onder
inwerking van verzadigde stoom bij 8 a l O atmosfeer tot een
gehydrateerd kalksilicaat: CaO.SiO2H2O

Reeds in 1880 werd 'de werkwijze ter vervaardiging van kalkzandsteen door de
inwerking van hogedrukstoom op een mengsel van kalkzandsteen en zand bij een
temperatuur van 130-300 graden Celcius, in daarvoor geëigende apparatuur'
gepatenteerd.
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Bijlage II

Enkele posten uit de boekhouding van de kalkzandsteenfabriek Leccius de Ridder,
ten tijde van de oprichting, anno 1900.
l receiver compound machine Nr. 3 compleet met

condensatie, van de Enschedésche Machinefabriek en
Ijzergieterij Sepp & Co (Enschedé) Hfl 5150,-

1 Duplexpomp 550,-
Van Dr. Bernhardi & Zn l Mischmachine (Eilenburg) M 2000

2Kollergange 8000

M 10000
Rabat 500

Van Tigler (Meiderich) l pers
Elevator

diversen

M 9500 =Hfl 6515,11
M 17665

2246
25_

M 19936= Hfl 11802,29

Van Wuth & Diederich Halle:
26 steenwagens a M 400; 5 draaischijven a 250;
l takel, 2 verhardingsketels en onderdelen;
l kalk-lostrommel; l stoomketel M 38475 =Hfl 22777,61

De Duitse Mark werd in dat jaar (1900) omgerekend tegen een koers van ca.
f 59,= voor 100 Mark.
Kalk werd in die beginjaren in wagonladingen aangeleverd door Kalkwerk
Sandfort uit Osnabrück.
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Bijlage III

Rapport, opgesteld door de beherend vennoot P.G. van den Berg naar aanleiding
van een korte inspectie van Vogelenzang op 16 mei 1945.

Dank zij de Canadese militaire autoriteiten (onze regio werd bevrijd door de
Canadese Polar Bear Division) werd de heer Van den Berg in de gelegenheid
gesteld, tezamen met de fabrieksbaas, een kort onderzoek in te stellen naar de
schade die het bedrijf gedurende de ruim zeven maanden durende evacuatie van
Rhenen door het oorlogsgeweld had geleden.

Aangezien een verblijf in Rhenen van slechts enkele uren kon worden toegestaan
was het niet mogelijk een diepgaand onderzoek naar de geleden schade in te stel-
len terwijl voorts de nodige omzichtigheid diende te worden betracht met het oog
op de eventuele aanwezigheid van "booby- traps" zowel op het terrein als in de
gebouwen.

Fabriek: Electrische Torendraaikraan aan de rivier met 18 meter vlucht en 3 t ton
hefvermogen geheel intact, alleen beide motoren gestolen.
De op 30 sept. in deze kraan aangebrachte trotylladingen werden begin Februarie
op mijn aandringen door een Duits officier van de Pioniers verwijderd en nadien is
blijkbaar de kraan met rust gelaten.

Wanneer men de Zwarteweg omlaag ging, kwam eerst rechts de eerste zijweg: Vogelenzang, ca. 1915.
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Schoorsteen geheel intact.
De schoorstenen van de nabijgelegen baksteenfabrieken van Ir. Nollen en van
Dongen hebben de Duitsers laten springen waardoor uiteraard grote schade ook
aan de fabrieksinstallaties is ontstaan zodat wij ook hiermede groot geluk hebben
gehad.

Stoomketels: beide ketels ogenschijnlijk geheel onbeschadigd hoewel nog moet
worden afgewacht of door de strenge vorst van de afgelopen winter schade is
ontstaan temeer waar het golfplaten dak van het stoomketelhuis door luchtdruk
geheel is weggeslagen.
Een vrijwel nieuwe Stork-babyvoedingpomp met motor gestolen.
De tweede pomp nog aanwezig doch de motor met zekering- kast en schakelkast
gestolen.

In de binnenfabriek alle steenpersen intact, echter alle motoren (± 30 stuks) gesto-
len, behalve de hoofdmotor van 80 PK.
Alle drijfriemen in de fabriek zowel als de nieuwe reserveriemen in het magazijn
gestolen. De drie grote Good Year rubber transportbanden eveneens gestolen.
Aangezien deze banden dienen voor de aanvoer naar en verdeling van de specie
over de elf steenpersen is het in bedrijf stellen van de fabriek voorlopig onmoge-
lijk. Nieuwe transportbanden van goede kwaliteit zouden uit Amerika moeten
komen.
De zandtransporteur intact, evenals de drie elevatorbanden voor het omhoogvoeren
resp. van het ongezeefde, het gezeefde zand en de gezeefde kalk. De bijbehorende
motoren echter alle gestolen evenals de zekeringkasten, weerstanden en
schakelaars.
De speciemenginstallatie en de speciekettingelevator intact. De 2 schuifwagens
intact evenals alle steen wagentjes waarvan echter verscheidene gaten hebben door
granaatscherven.
Het rubberoidfabrieksdak in vrij goede staat. In de Noordwesthoek een groot gat
van circa 5 meter in het vierkant door een voltreffer alsmede een kleiner gat van
circa l meter. Boven pers 2 is de lichtkoker van de specieketting-elevator door een
granaat getroffen en gedeeltelijk verbrand.
Het schuine golfplatendak van de oudere hardingsketels (l t/m 5) vrijwel geheel
vernield door lucht-druk; de ijzeren spanten echter intact.
Alle 10 hardingsketels onbeschadigd. Het rubberoiddak boven de nieuwere
hardingsketels (6 t/m 10) geheel verbrand evenals het boven deze ketels gelegen
fabrieksbaaskantoor. Hierdoor is tevens de helft van de houten draagbalken
verbrand van de specietransportband welke dwars (Oost-West) boven in de fabriek
loopt.
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De Zwarteweg loopt dood op de Cuneralaan. Vroeger stond er links hiervan een rij van 10 huisjes, dan

kwam er een iets terugliggend boerderijtje, en tenslotte een kroeg/e, café Rijnzicht, waar onder andere

Roelof van Laar de scepter heeft gezwaaid. Prentbriefkaart ca. 1925.

Het aangrenzende kantorencomplex en schaftlokaal volledig uitgebrand, dak ver-
dwenen en buitenmuren naar buiten gevallen. Kluis en brandkast geforceerd en de
inhoud van de kluis geheel uitgebrand terwijl de achterwand van de brandkast
kennelijk met een er nog bijliggende voorhamer en zwaar breekijzer is opengebro-
ken. De inhoud is gedeeltelijk verdwenen en gedeeltelijk over de grond verspreid
in de open lucht. Het betreft hoofdzakelijk polissen en vertrouwelijke correspon-
dentie, verschillende staten, alsmede de aandelen van de vroegere N.V Deze
papieren heb ik zoveel mogelijk verzameld en in veiligheid gebracht. Door het
laten springen van de brandkast is een gat in de betonnen vloer ontstaan.
In de hardingsketels bevond zich veel meubilair, service, kleden en kleding ook
van verschillende buurtbewoners. Deze ketels werden indertijd alle gesloten doch
bleken nu geopend en de inhoud grotendeels verdwenen vooral kleding, fietsen,
levensmiddelen en kostbaar meubilair.
Beide magazijnen vrijwel geheel leeggehaald, vooral het gemis van nikkelbrons en
bussen, koperen onderdelen, electroden, gereedschap en belangrijke reserveonder-
delen zullen voor het spoedig weer in bedrijf stellen een handicap zijn.
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De torendrauikraan hij de loswal is door Jan Looijen Sr. opgebouwd en hij werd er stuurman op. Na

schooltijd kwam Jan Junior vaak helpen. De tassen steen op de voorgrond, gereed om per schip te

worden vervoerd, mochten hier, met toestemming van Rijkswaterstaat, opgetast worden wanneer het

eigen terrein vol stond. Bij dreigend hoog water moest deze voorraad met man en macht weer wegge-
voerd worden.

Rechts duwt iemand ('Dolle Dirk'?) een kiepkarretje voort met grind, dat na het zeven van het zand

achterbleef. Dit grind werd weer verkocht. De wagenduwer had een stok in de hand om tijdig te kunnen
remmen, (ca. 1939).
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De torendraaikraan rond 1950. De kraan werd gebruikt voor het laden van kalk uit schepen in de silo

rechts, van waar uit het in de kiepwagentjes (geheel rechts) verder werd getransporteerd, én voor het

verladen van de kalkzandsteen, vanuit de lorries (eveneens rechts) in het schip.

Deze kraan had vóór de oorlog nieuw 8000 gulden gekost. Deze werd in de laatste tijd echter overbo-

dig en kon worden verkocht naar Dordrecht, voor 8000 gulden!
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De paardestallen intact, de erachter gelegen mijt met circa 30 mud ongedorste
rogge weggestolen.
De smederij intact alleen de motor, electrisch lasapparaat, autogeenlasapparaat en
gereedschap verdwenen. De ruiten in de lichtkappen zijn vernield.
Het golfplatendak van het kalkhuis door luchtdruk geheel verwoest, de draagbal-
ken echter intact.
De steenbreker en kogelmolen onbeschadigd, de motoren echter weg.
Het kalkhok vrijwel geheel onbeschadigd alleen de muur aan Zuidzijde langs de
kolenopslagplaats door uitzetten van de nat geworden kalk geheel gescheurd en
ontzet. De daar aangebrachte zware stenen steunkolommen uit het lood geslagen.
Alle kalk nog aanwezig door nat worden echter van mindere waarde.
De gehele kolenvoorraad verdwenen.
De electrische rookgassenafzuiginstallatie intact behalve de motor, die compleet
verdwenen is.
In buitenhoek van stoomketelhuis en kalkhuis een voltreffer waardoor een gat van
+ l meter in muur van stoomketelhuis.
Alle stoom- en waterleidingen voorzover kon worden nagegaan onbeschadigd.
In de gehele fabriek vrijwel alle ruiten stuk evenals het gewapend glas van de
lichtkappen.
Resumé: Gezien het feit dat de fabriek vrijwel dagelijks gedurende meer dan
zeven maanden onder granaatvuur heeft gelegen valt de schade op het eerste
gezicht nog mee en hangt het in bedrijf stellen afgezien van eventuele tegenvallers
bij meer intensief onderzoek, hoofdzakelijk af van de levering van nieuwe rubber-
transportbanden uit Amerika alsmede van de aanvoer van nieuwe dan wel
gebruikte motoren terwijl ook een groot aantal drijfriemen nodig zijn.

De Beherend Vennoot

Bronnen:

Gemeente-archief Rhenen: bouwvergunningen, bevolkingsregister, boekhouding
Leccius de Ridder, kaart Marcelis van Oort
Gegevens, fotomateriaal en andere informatie: W.G. van den Berg (Singapore),
R.R van den Berg (België), M.H.J.M. van der Laan (Resteren), G.J.M. Dorresteijn
(Rhenen), M.C. Hitters (Rhenen), J. Looijen (Rhenen), W.H. Huiberts
(Opheusden), G. van Kleef (Uzendoorn) en collectie van de schrijver.
Ultée. H.A.M.. De kleur van Wit. De geschiedenis van CVK Kalkzandsteen.
Hilversum, 1997

Rhenen, november 2001
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Op deze luchtfoto van augustus 1985 is de plas al zeer groot geworden. Midden in de plas ligt een

zandzuiger, die het zand maximaal 20 m diep weg kon zuigen. Het zand werd gespoten in twee bekkens

midden boven. De overmaat water kon via twee sluisjes (voor elk bekken één) weer terug gevoerd

worden naar de plas. Midden op de foto loopt vanuit de plas, langs de lopende band van hel zand voor

de GEVO-stenen een pijp ten behoeve van de aanvoer van water voor de fabriek. Deze leiding loopt

over een zandzeef-installatie heen. Men was inmiddels bezig met het afbreken van de schoorsteen, de

ringen boven de letter V van het woord Vogelenzang op de pijp zijn reeds verdwenen. Aan de loswal ligt

de Rehoboth met kalk uit Duitsland: een leiding brengt het schip in verbinding met de fabriek. De olie-

leiding van weleer (zie de luchtfoto van 1964) was niet meer nodig, omdat men op gas was overgegaan.

Geheel links enkele bussen van de N.B.M. (KLMAerocarto N. K).
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