
Tussen Rijn en Lek 1981 2. - Dl.15 2 - 13 Verslag van een kadastraal- en historisch onderzoek naar pan- en steen-ovens in het Kromme Rijngebied. De eerste steenovens en hun benamingen De vroegste ovens waren de niet bemuurde veld- of buitovens.Hollestelle (1) noemt deze loegen-, wind-, of lozeovens. Men stapeldezo'n veldoveneenvoudig opuit         groene, d.w.z. ongebak-ken, stenen metdaarin uitspa-ringen voor destook-en rook-kanalen. Dit ty-pe oven is ge-heel aan dewind bloot-gesteld. De warmteuit-straling is erggroot en er ont-staan veel on-bruikbare ste-nen. Daar erechter bij grote-re ovens eenkleiner verlies isneemt men develdoven nooit Paardenkracht in de steenoven. Foto tussen 1930         kleiner          dan en 1940 genomen bij steenoven van Arl<el.                    100.000 stenen.





Tussen Rijn en Lek 1981 2. - Dl.15 2 15 - Deze vuurhaard bevindt zich aan de lange zijde van de kamer. Debrandstof komt niet in aanraking met de steen. De oven bestaat uittwee rijen naast elkaar gebouwde en door muren gescheiden kamers,die elk 10.000 tot 35.000 stenen kunnen bevatten. Het proces is konti-nu. De vlamoven kwam rond 1900 in gebruik. Een paar fraaie exem-plaren van vlamovens zijn nog te zien bij de stuw bij Hagestein, n.1. deOssenwaard, en bij Wijk bij Duurstede bijvoorbeeld De Roodvoet. Het vormen en bakken Het met de hand vormen van de pannen. Foto tussen 1930 en 1940 ge-nomen bij steenoven van Arkel.



Tussen Rijn en Lek 1981 2. - Dl.15 2 - 16 De steenbakkers verwerkten de klei zoals deze ter plaatse werd gevon-den en mengden er geen andere grondstoffen door. De gebakken stenenwerden verdeeld in kleurige, miskleurige, harde en zachte. De klei werd in het najaar ontgraven en bleef gedurende de winteringekuild liggen om uit te vriezen. Dan liet men er water doortrekkentotdat de klei de vereiste vochtigheid had om vervolgens met schoppenof blote voeten gekneed te worden. Aldus bereid werd telkens een balklei door de vormer in de vorm geslagen, waarna hij het overtollige af-streek met een strijkbout of met een zgn. plaam. (Een plaam is eenwerktuig bestaande uit een in een boog gespannen ijzerdraad). De vormbestond uit een houten raam zonder bodem. Om te beletten, dat desteen aan de vorm kleefde, werd die met fijn zand bestrooid of nat ge-maakt. De gevormde stenen werden door een of meer helpers, de

zgn.afdragers, op een droogplaats plat neergelegd. Zodra ze de nodige ste-vigheid bezaten werden ze op hun kant gezet, wat genoemd werd het&quot;rechten&quot; of &quot;snijden&quot;. Na enige tijd werden ze op hagen of onderdrooghutten opgestapeld, wat &quot;opzetten&quot; genoemd werd. Het &quot;afdra-gen&quot;, &quot;opsnijden&quot; en &quot;opzetten&quot; was meestal het werk van vrouwenen kinderen. Door rietmatten beschermde men de gevormde stenen zogoed als dat ging tegen de regen. Wanneer de stenen winddroog warenwerden ze met kruiwagens over kruiplanken naar de oven gebracht omdaarin opgestapeld en gebakken te worden. Hierin kwam later enigeverbetering via mechanisatie; lorries en locomotiefjes deden het zwarewerk. Het is niet geheel duidelijk wat voor een soort steenovens bij dedorpen Houten en Werkhoven stonden. Die te Werkhoven was zekergeen ringoven daar in 1878 vermeld

wordt: &quot;eene steen- en pannenfa-briek bestaande uit twee open steenovens&quot; - m.a.w. twee bemuurdeveldovens - &quot;ieder met tien monden en annex turfloodsen, haaghuizen,gebouw met stoommachine van 4 PK en een grote ijzeren steenvorm-machine met 2 persen.&quot; (4) In het navolgende zullen de steenovens &quot;De Koppel&quot; te Houten en &quot;DeLeemkolk&quot; te Werkhoven behandeld worden.



Tussen Rijn en Lek 1981 2. - Dl.15 2 - 17- De steenfabriek &quot;De Koppel&quot; te Houten (5) Als op zaterdag 28 november 1896 in het veilinglokaal Achter St.Pieter te Utrecht grondbezit gelegen te Houten van jonkheerB.R.J.A.M. Bosch van Drakenstein door notaris H.T.W. Dubois ge-veild wordt, dan zijn daar drie personen aanwezig die graag als koper inaanmerking wensen te komen. De drie gegadigden zijn Enoch van Ar-kel namens de firma Gebr. van Arkel (6), Guillaume van der Broeke,grootgrondbezitter en eigenaar van de steenbakkerij &quot;Rijnhoven&quot; aande Vaartse Rijn, gelegen daar waar nu de sporthal staat aan de Jutpha-seweg tegenover &quot;Zato&quot;. Het drogen van de ongebakken steen in de haaghutten. Foto tussen1930 en 1940 genomen bij steenoven van Arkel
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Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

