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Voorwoord
Pareltjes in het Friese landschap: zo zie ik de sporen van het industriële verleden. Ze verdienen zo veel waardering! 
Laat de scriptie een inspiratiebron zijn om het verleden te koesteren en goed op ons landschap te passen. 

Deze scriptie is geschreven in het kader van de masteropleiding Landschapsgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit 
Groningen. Dank voor mijn medestudenten en begeleiding van alle docenten. Samen hebben we een mooie 
tijd bewandeld. Letterlijk en figuurlijk. Door de vele excursies hebben we de verschillende landschappen mogen 
bewonderen. 

Er zijn zo veel mensen die hebben bijgedragen aan de scriptie. Als eerste wil ik graag dr. Michiel Purmer en  
prof. dr. ir. M. Theo Spek bedanken voor de inspirerende begeleiding. Het was een ware zoektocht. In het Streekarchief 
Noardeast-Fryslân te Dokkum stonden Pieter van der Bij en zijn collega’s altijd voor me klaar met een bakje koffie. Dank 
jullie wel! De bezoekjes aan de fabrieken waren fascinerend. Dank jullie wel: de heren Smeeing van de steenfabriek 
van Oostrum, Frank en Arjanne Eerenvelt van de vlasfabriek van Mûnein en Johan Dijkstra van de zuivelfabriek van 
Morra-Ljioessens. Bedankt Evert Douma. De heer Douma, vrijwilliger van het vlasmuseum ‘It Braakhok’ te Ee, heeft 
mij met veel enthousiasme het vlasverhaal verteld. De heer Douma heeft mij bij de zuivelfabriek van Ee gebracht. 
Daar heb ik verhalen van vroeger gehoord, bedankt daarvoor familie Wilman. Jacob van der Wal heeft mij van alles 
verteld over de steenfabriek van Oostrum, bedankt. Paula Voorthuijsen van Stichting Karakteristyk Tytsjerksteradiel: 
bedankt voor de bijdrage aan het vlasgedeelte. Paul Graeper van Dorpsbelang Oostrum, wat fijn dat ik bij jullie langs 
mocht komen. Graag wil ik Menno Keulen bedanken. De heer Keulen heeft vanuit Stichting Historie Grofkeramiek mij 
meer verteld over de baksteenfabricage. Graag bedank ik mijn collega’s van de gemeenten Noardeast-Fryslân en 
Dantumadiel en in het bijzonder: Michiel Oosterhagen (landschapsarchitect en stedenbouwkundige bij de gemeente 
Noardeast-Fryslân), Gerard Mulder (Beleidsmedewerker erfgoed bij de gemeente Noardeast-Fryslân) en Gosse 
Scherstra (Coördinator Vergunningen bij de gemeente Tytsjerksteradiel). Niet te vergeten wil ik graag mijn familie, 
vriend en het kleintje in mijn buik bedanken voor de motivatie.   

Met nog zo veel vragen en uitdagingen gaan we de toekomst tegemoet!

Oant sjen yn it moaie Fryslân! Ik stean altyd iepen foar in petear.

Doetje de Jong
Rinsumageast, 20 april 2022 

afb. 1 De eerste zuivelfabriek ‘Freia’ van Friesland was gelegen te Feanwâlden aan het spoor



Al van kilometers ver is de schoorsteen van het steenbakkerijcomplex 
van Oostrum zichtbaar in het landschap. Tijdens een boottocht over het 
Dokkumer Grutdjip en deze fascinerende plek steeds dichterbij komt vraag 
ik me af: ‘Zouden er meer sporen zijn in het Noordoost-Friese landschap van 
het industriële verleden?’. Naast het product baksteen, zijn er sporen van 
de vlasverwerking en zuivelfabricage te vinden in het landschap. Sommige 
fabrieken zien er verwaarloosd uit. Elders in Europa zijn voorbeelden te 
vinden van projecten waar waardering en beleving van industrieel erfgoed 
centraal staan. Zo heeft het Ruhrgebied een flinke identiteitsverandering 
meegemaakt. De term identiteitsverschaffer gebruiken erfgoedprofessionals 
binnen de ruimtelijke ontwikkeling om erfgoed op een andere manier te 
positioneren, waarbij identiteit, economische waarde en beleving de laatste 
jaren benadrukt worden. Om alle bovengenoemde aspecten een plek te 
geven richt mijn onderzoek zich op: inventarisering en waardering naar de 
landschappelijke relicten van het industriële Noordoost-Friese landschap.

In erfgoedonderzoek en erfgoedbeleid is tot dusverre te weinig aandacht 
voor de bredere landschapshistorische context van industriële objecten. 
Met als gevolg het missen van kansen in voorlichting aan bewoners 
en bezoekers, ruimtelijke ontwikkelingen en herbestemmingen. De 
herbestemmingen zijn sterk objectgericht en te weinig landschapsgericht. 
In Noordoost-Friesland mist een gedegen inventarisatie van industrieel 
erfgoed en het erfgoedbeleid verdient een verdere ontwikkeling. Zo heeft de 
gemeente Noardeast-Fryslân een lijst met karakteristieke panden, waarbij 
de landschapshistorische context ontbreekt. Het steenbakkerijcomplex van 
Oostrum en arbeiderswoningen in Mûnein omvatten als enigen, onder de 
noemer van industrieel erfgoed, een rijksmonumentenstatus.  

Het onderzoek is gericht op drie deelthema’s: baksteenfabricage, 
vlasverwerking en zuivelfabricage. De term grondstof-gebonden industrie is 
gekozen om de focus op het landschap te leggen. De term omvat bedrijven 
die met machines producten maken en verwerken in het studiegebied met 
grondstoffen afkomstig uit het studiegebied. Binnen deze thema’s komen 
de landschappelijke ontwikkelingen, welke invloed hebben gehad op het 
Noordoost-Friese landschap met industrie, aan de orde. De ontwikkelingen 
die de verschillende industrieën hebben meegemaakt zijn omschreven. De 
sporen van de verschillende industrieën zijn onderzocht. Daarnaast geeft 
dit onderzoek een cultuurhistorisch inzicht in de waarderingsmogelijkheden 
voor het gemeentelijk beleid. Voor dit onderzoek zijn diverse methoden 
gebruikt: literatuurstudie, archiefonderzoek, analyse historisch kaart- en 
beeldmateriaal, veldwerk en interviews.  

In Noordoost-Friesland zijn in totaal tien fabrieken, gerelateerd aan grondstof-
gebonden industrie uit de periode 1873 en 1996 aan te treffen.  Er zijn acht 
zuivelfabrieken, één steenfabriek en één vlasfabriek te vinden. Nergens in 
Friesland zijn zo veel gebouwen van een steenfabriekcomplex bewaard 
gebleven dan in Oostrum. Een aantal delen van het complex zijn dan ook 
rijksmonumenten. De fabriek is van 1873 tot 1968 in bedrijf geweest. De 
vlasfabriek van Mûnein is van 1898 tot 1967 in bedrijf geweest. De fabriek 
heeft geen monumentale status. In Mûnein zijn in die tijd arbeiderswoningen 
gesticht door de eigenaar van de fabriek, de woningen zijn daarentegen wel 
rijksmonumenten. Voor de fabriek werd gesticht fungeerden ‘braakhokken’ 
als verwerkingspleken. Het museum ’It Braakhok’ is als enige overgebleven 
in Noordoost-Friesland. Van de dertien zuivelfabrieken zijn er acht deels 
aanwezig in het landschap. De eerste zuivelfabriek is gesticht in Feanwâlden 
in het jaar 1879. De meeste fabrieken gingen in de jaren zestig en zeventig 
sluiten. De meeste fabrieken zijn te vinden op de kleigronden. Op de hogere 
delen, kwelderwallen en de Noordelijke Wouden, zijn bouwlanden te vinden.  
Er zijn dan ook geen zuivelfabrieken te vinden in het uiterste noorden van 
het studiegebied. De weilanden zijn gelegen op de lagere gedeelten van het 
landschap. De steenfabriek is weliswaar gevestigd nabij Oostrum vanwege 
de aanwezigheid van geschikte klei. Toch was de belangrijkste reden 
de aanwezigheid van het Dokkumer Grutdjip. Dat geldt voor de andere 
fabrieken ook. 

De sporen van grondstof-gebonden industrie (baksteen, vlas en zuivel) 
uit de periode 1879 en 1996 in het Noordoost-Friese landschap zijn: 
fabrieksgebouwen, arbeiders- en directeurswoningen, de schoorstenen, 
het terrein rondom de fabrieken, de tichelwurken, het jaachpad langs het 
Dokkumer Grutdjip, de klinkerweg naar de vlasfabriek en restanten van 
het meertje Zwarte Broek en vaarwegen. De sporen zijn cultuurhistorisch 
waardevol. Herbestemmingsplannen, zoals bij de steenfabriek van 
Oostrum en de zuivelfabriek te Morra-Lioessens, geven de mogelijkheid 
om het cultureel industrieel erfgoed zichtbaar te maken. Daarnaast maakt 
de jaarlijks terugkerende ‘Vlasroute Follow the Blue Line’, een initiatief 
vanuit de inwoners, het mogelijk om het verhaal over vlas te zien, voelen 
en beleven. 

De volgende aanbevelingen vloeien voort uit dit onderzoek: 
1. invoeren gemeentelijke monumentenlijst;
2. kennisdeling cultuurhistorische waarden;
3. cultuurhistorie meer beleidsmatig en procesmatig integreren. 

Samenvatting



Inleiding       01 
Aanleiding       02
Stand van het onderzoek     03
Probleemstelling      07
Theoretisch kader      07
Onderzoeksthema’s en onderzoeksvragen  10
Bronnen en onderzoeksmethoden   11

  
Landschapsgeschiedenis van Noordoost- 12 
Friesland voor zover relevant voor de  
moderne industriële ontwikkeling 
Inleiding       13
Onstaansgeschiedenis landschapstypen   13
Ontwikkelingen in de landbouw    18
Infrastructuur      19

Het erfgoed van de baksteenfabricage  22
Inleiding       23
Geschiedenis van de baksteenfabricage  23
De steenfabriek van Oostrum    26
Waardering sporen baksteenfabricage    37
Toekomstblik       39
Conclusie       39 

Het erfgoed van de vlasverwerking 41
Inleiding      42
Geschiedenis van de vlasverwerking   42
De vlasfabriek van Mûnein   46
Waardering sporen vlasverwerking  52
Toekomstblik      54
Conclusie      56 

Het erfgoed van de zuivelfabricage 58
Inleiding      59
Geschiedenis van de zuivelfabricage   59
De zuivelfabrieken in Noordoost-Friesland 61
Waardering sporen zuivelfabricage  71
Toekomstblik      73
Conclusie      74 

Conclusies en aanbevelingen  75
Conclusies      76
Aanbevelingen     77

Geraadpleegde bronnen    78

Bijlage 1      83
Bijlage 2      84
Bijlage 3      85

Inhoudsopgave

H1

H2

H3

H4

H5

H6



H1 Inleiding

Aanleiding 

Stand van het onderzoek 

Probleemstelling 

Theoretisch kader    

Onderzoeksthema’s 

Onderzoeksmethoden

01
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1.1  Aanleiding
Mijn reis begint met een boottocht door de Dokkumer grachten.  
Al varend door het ‘Dokkumer Grutdjip’ ben ik vrij snel omgeven door 
weilanden en is van kilometers ver een schoorsteen te bemerken  
(afb. 3). Dat maakt me natuurlijk nieuwsgierig. Eenmaal dichterbij 
valt een markant gebouw me op (afb. 4). Door aan te meren is 
er de mogelijkheid om rondom het complex te wandelen. Er zijn 
meerdere gebouwen: het lijken fabrieksgebouwen en een paar 
arbeiderswoningen. Ook zijn de hoogteverschillen in het landschap 
duidelijk zichtbaar. De fabriek is gelegen aan de ‘Tichelweg’. Wat 
zou dit toponiem betekenen? Naast Dokkum omvat de gemeente 
Noardeast-Fryslân ruim vijftig dorpen. Over het algemeen zijn het 
kleine (terp)dorpjes met historisch karakter, net als het nabij gelegen 
dorpje Oostrum. Ik vraag me af: ‘Wat doet zo’n grote fabriek hier in 
het landschap?’. Het ziet er naar uit dat de fabriek niet meer in bedrijf 
is. Zouden er plannen zijn voor de fabriek? En zijn er meer sporen in 
het Noordoost-Friese landschap van het industrieel verleden? Meer 
sporen van het industrieel verleden in Noordoost-Friesland zijn er. 
Fabrieken in het landschap zijn ontstaan vanaf de tweede helft van 
de negentiende eeuw. De daarnet omschreven gebouwen maken 
onderdeel uit van het steenbakkerijcomplex te Oostrum. Hier werden 
stenen gebakken van de nabij gelegen grondstof ‘klei’. Naast het 
product ‘baksteen’ waren akkerbouw gewassen als ‘vlas’ en ‘chicorei’ 
populair in de negentiende en twintigste eeuw. De reeds aanwezige 
vlasfabriek van Mûnein herinnert ons hieraan. Een ander product, dat 
in fabrieken werd verwerkt, is: ‘zuivel’. In Noordoost-Friesland zijn acht 
van de dertien zuivelfabrieken aanwezig in het landschap. Een aantal 
fabrieken zien er verwaarloosd uit. Wat is de status van deze fabrieken 
en waar liggen kansen tot ontwikkeling? 

De aanwezigheid van het Dokkumer Grootdiep was een belangrijke 
reden voor de situering van het fabrieksgebouw te Oostrum. Bijna alle 
fabrieken in Noordoost-Friesland zijn gelegen aan het water. Transport 
over water was in de negentiende eeuw belangrijker dan over land. 
Bijna ieder dorp was via het water bereikbaar, dan wel via historische 
waterwegen, trekvaarten of opvaarten. Het economisch belang komt 
hier naar voren. Door de opkomst van het wegverkeer in de jaren twintig 
van de twintigste eeuw zijn veel van deze waterwegen verdwenen.1

De laatste jaren komt hier wel verandering in. Een voorbeeldproject 
genaamd ‘Súd Ie en Wetterfront Dokkum’ heeft als doel watersportstad 
Dokkum te versterken en de Súd Ie bevaarbaar maken voor middelgrote 
motorboten.2 Met het herstel van opvaarten en andere waterwegen 
komt het historische karakter weer tot leven. Binnen de wereld van 
het industrieel erfgoed zijn er projecten te noemen waarbij waardering 
en beleving centraal staan. In de jaren 2000 heeft samenwerking 
op Europees niveau geleid tot de ‘European Route of Industrial 
Heritage’. De route kenmerkt zich door de toeristische insteek, naast 
de doelstelling ‘het beschermen van industrieel erfgoed’. De routes 
moesten zorgen voor meer geïnteresseerde toeristen in industrieel 
erfgoed en verbondenheid tussen Europese gebieden. 
1 Worst & Coppens, 2021, p. 170.
2 Gemeente Noardeast-Fryslân, 2020.

afb. 3 De steenfabriek van Oostrum is uit de verte al op te merken

afb. 4 De steenfabriek te Oostrum vanaf het water
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Dit succesverhaal is te herleiden aan het uitroepen van het Ruhrgebied 
tot ‘Culturele Hoofdstad van 2010’. Het gebied heeft een flinke 
ontwikkeling doorgemaakt op het gebied van identiteitsverandering. 
Het ‘grauwe industriegebied’ is veranderd in een gebied met ‘moderne 
en hippe hotspots’ (afb. 5). Door de combinatie van cultuur, natuur en 
recreatie bezoeken vele toeristen het gebied.3   

‘Het gene dat we van onze voorouders erven en van belang vinden om 
te bewaren voor de toekomst’: dat kan duiden op de term erfgoed. Dit 
onderzoek gaat verder in op het industriële karakter van erfgoed. Het 
landschap staat centraal en daarom ligt de focus op ‘grondstof gebonden 
industrie’ (paragraaf 1.2.3). De maatschappij bepaalt wat we willen 
bewaren voor toekomstige generaties en wat past bij onze identiteit. 
Deze identiteitsverschaffer gebruiken erfgoedprofessionals binnen de 
ruimtelijke ordening als ‘unique selling point’. De ontwikkeling die het 
begrip erfgoed heeft doorgemaakt aan het eind van de twintigste eeuw: 
‘erfgoed als factor’, laat identiteit en economische waarde van erfgoed 
nadrukkelijker naar voren komen. Er zijn verschillende manieren om 
de waarde van erfgoed te bepalen. Binnen het steenbakkerijcomplex 
te Oostrum zijn de steenbakkerij met schoorsteen en een aantal 
bijgebouwen beschermd als Rijksmonument.4 De monumentenstatus is 
een vorm van waardering. Niet alleen gebouwen kunnen gewaardeerd 
worden. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed geeft aan dat het 
professioneel waarderen van groen erfgoed zich heeft ontwikkeld met 
een eigen waarderingskader. Het kader ondersteunt in het selecteren 
en beschermen van cultuurhistorische waarde van groen erfgoed.5 Dit 
onderzoek gaat dan ook verder in op de waardering van industrieel 
erfgoed, waarbij het landschap centraal staat.

Om alle bovengenoemde aspecten een plek te geven richt mijn 
onderzoek zich op: inventarisering, waardering en een toekomstblik 
van de sporen van het industriële Noordoost-Friese landschap. 
 

1.2 Stand van het onderzoek

1.2.1 Ontwikkeling industrieel erfgoed
De term ‘industriële archeologie’ is te beschouwen als de voorganger 
van de term ‘industrieel erfgoed’. In het Verenigd Koninkrijk ontstond 
rond de jaren 1950, tijdens het begin van de industriële revolutie, de 
term ‘industrial archaeology’.6 Michael Rix van de Universiteit van 
Birmingham introduceerde in een belangrijk artikel uit 1955 het begrip 
op deze manier: ‘Industriële archeologie is het registreren, in bepaalde 
gevallen behouden en het interpreteren van terreinen en structuren 
van vroeg-industriële activiteiten, in het bijzonder de monumenten van 
de industriële revolutie’.7 
3 Van Eck, z.d.
4 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2020.
5 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2014, p. 20.
6 Loeff, 2013, p. 22.
7 Rix, 1955, p. 225-226. afb. 5 . Het landschapspark Duisburg-Noord (Ruhrgebied), voormalig een ijzersmelterij, afb. 5 . Het landschapspark Duisburg-Noord (Ruhrgebied), voormalig een ijzersmelterij, 

is omgetoverd tot een toeristische trekpleister met natuur en allerlei activiteitenis omgetoverd tot een toeristische trekpleister met natuur en allerlei activiteiten
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Ook op  internationaal niveau ontstond er samenwerking door  
de oprichting van de  ‘The International Committee for the Conservation of 
the Industrial Heritage’ (TICCIH) in 1978. Op internationale conferenties 
troffen landen elkaar. De uitwisseling zorgde voor gemeenschappelijke 
overtuiging dat sociaal-economische en technische achtergronden 
van belang zijn om het industrieel verleden te onderzoeken. Dus niet 
alleen onderzoek naar behoud van gebouwen en machines spelen 
een rol. Bedrijfsarchieven, levenservaringen van mensen, historische 
afbeeldingen, beelden, statistieken en literatuur kunnen als bruikbare 
bronnen dienen.8 Loeff geeft tevens aan dat een relatie tussen locatie, 
het gebouw, de machines, het product en proces en de werknemers 
een meerwaarde geeft aan erfgoed.9 

De voorgaande definitie van industriële archeologie past niet meer 
goed bij de actuele praktijk, zo kwam naar voren op een internationaal 
congres van TICCIH in 2013. Daarom tijd voor naamsverandering: 
‘industrial heritage’ oftewel ‘industrieel erfgoed’. Het verschil tussen 
industriële archeologie en industrieel erfgoed is dat bij de nieuwe term 
de focus niet alleen meer ligt op gebouwen en machines, maar uit gaat 
naar landschappen en objecten in relatie tot industrie. Bescherming, 
behoud en hergebruik waren problemen die op de voorgrond kwamen. 
Ook trad er een professionalisering op. Terwijl historici, amateurs en 
archeologen de kartrekkers waren in het begin, ontstond er interesse 
vanuit planologen, investeerders en beleidsmakers.10    

Peter Nijhof en Harry van den Eerenbeemt hebben een grote bijdrage 
geleverd aan de vertaling van het Engelse begrip in Nederland. Nijhof 
was tijdens zijn carrière bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg 
een voorvechter voor het behoud van industrieel erfgoed. Hij schreef 
meer dan dertig publicaties  over het onderwerp. Van den Eerenbeemt 
was hoogleraar Sociale, Economische en Politieke Geschiedenis in 
Tilburg. In zijn eigen provincie Noord-Brabant zag hij hoe belangrijk 
de negentiende en twintigste industrialisatie was geweest voor de 
Brabantse samenleving en het landschap. Hij zette zich daarom in voor 
het behoud van dit cultuurhistorische erfgoed. Er was interesse voor 
onderzoek, waardering en behoud. Industrieel erfgoed was lange tijd 
het buitenbeentje in de monumentenzorg, vanwege kennisgebrek van 
en waardering voor industriële architectuur en productieprocessen.11 
Echter nam de kennis binnen de samenleving over de ‘monumenten 
van bedrijf en techniek’ toe. Dit kwam doordat er op allerlei niveaus 
artikelen verschenen. Zo verscheen er van Peter Nijhof in 1978 het 
boek ‘Monumenten van bedrijf en techniek. Industriële archeologie in 
Nederland’. Nijhof publiceerde vele andere artikelen over industrieel 
erfgoed. Er ontstonden industriemusea en verenigingen gericht op 
industrieel erfgoed, bijvoorbeeld Stichting Federatie Industrieel Erfgoed 
Nederland (FIEN).12 

8 Lintsen, 1995, p. 241.
9 Loeff, 2013, p. 77.
10 Scholliers, 2013, p. 17
11 Loeff, 2013, p. 23.
12 Loeff, 2013, p. 32-33.

Waardering en bescherming van cultureel erfgoed door de overheid is 
steeds belangrijker, maar dit is niet altijd het geval geweest. De overheid 
speelt een ondergeschikte rol op het gebied van inventarisatie en 
bescherming van industrieel erfgoed, aldus het Monumentenjaarboek 
uit 1986 van de Stichting Nationaal Contact Monumenten.13 Hier kwam 
echter verandering in. De Nota over de Monumentenzorg, met visie 
op de nieuwe Monumentenwet (welke werd vastgesteld in 1988) 
was gekoppeld aan het Monumenten Inventarisatie Project (MIP).14   
Het MIP leidde tot inventarisaties uit de periode tussen 1850 en 
1940. Op initiatief van het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid 
en Cultuur werd in de periode 1987-1994 een landelijk overzicht 
vervaardigd van de landelijke bouwkunst en stedenbouw, 
waardoor aandacht werd gevestigd op het industriële erfgoed.15 
Het volgende project: Monumenten Selectie Project (MSP) ging verder 
in op het selecteren van objecten per gemeente.16 

Industrieel erfgoed is echter nog altijd ondervertegenwoordigd 
ten opzichte van andere categorieën. Dit had te maken met de 
toetsingscriteria, architectuurhistorici selecteren bijvoorbeeld op basis 
van de kunsthistorische betekenis.17 Door de inventarisaties werd 
kennis van en waardering voor historische stads- en dorpsgezichten en 
monumenten van geschiedenis en kunst bevorderd. De inventarisatie 
dient bouwstenen aan te dragen voor beschermingsactiviteiten van 
overheden. De stap van inventarisatie naar waardering in de vorm 
van beschermingsactiviteiten komt naar voren. Mijn onderzoek 
gaat verder in op de waarderingsmogelijkheden voor het industriële 
landschap van Noordoost-Friesland. Een interessante ontwikkeling 
binnen deze beschermingsactiviteiten is de overgang van object- naar 
complexbescherming, waarbij de interesse naar het beschermen van 
een ensemble centraal staat in plaats van het object.     

MSP was uitgevoerd door het Projectbureau Industrieel Erfgoed 
(PIE).18 Het projectbureau was een voortvloeisel van het rapport uit 
1989: ‘De kunst van het vernietigen’.19 De Rijksoverheid had het rapport 
laten opstellen in het kader van het Deltaplan voor het Cultuurbehoud, 
om achterstanden op het gebied van behoud en beheer van cultureel 
erfgoed in te halen.20 Het PIE is in 1992 opgericht en kwam met een 
ambitieus plan, met de toepasselijke naam ‘Druk op de ketel’, om 
onderzoek te doen naar de diverse bedrijfstakken van de Nederlandse 
industrie. Onderwerpen als: herbestemming, draagvlakverbreding, 
educatie en cultuurtoerisme, staat centraal. Dit in samenwerking met 
de particuliere sector, overheid en wetenschap. Het resulteerde in een 
veertigtal publicaties per bedrijfstak met waarderingsmethodieken 
voor industriële relicten. De keuze tussen behoud en vernietiging was 
daarmee beter te onderbouwen. Het PIE heeft eraan bijgedragen dat 
er onder de noemer van ‘industrieel erfgoed’ rond de zeshonderd 
beschermde monumenten zijn. 

13 Loeff, 2013, p. 29.
14 Loeff, 2013, p. 29.
15 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2011.
16 Loeff, 2013, p. 29.
17 Loeff, 2013, p. 31.
18 FIEN, z.d.
19 Loeff, 2013, p. 34-35.
20 Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, 1990, p. 1-2.
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In 1997 werd het PIE afgerond en de Rijksdient Monumenentzorg 
bekommerde zich over het onderwerp industrieel erfgoed (tegenwoordig 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed).21 

‘Industrieel erfgoed’ stond in het jaar 1996 in de Nederlandse 
monumentenzorg centraal. Er was veel publiciteit voor de waardering 
en herbestemming van industrieel erfgoed. Educatie, cultuurtoerisme 
en draagvlakverbreding stonden dan ook centraal.22 Met als gevolg 
boeken, promotiefolders, wandelroutes en een televisie-serie: met tal 
van informatie over het plaatselijk industrieel erfgoed. De activiteiten 
vonden regionaal plaats, waardoor ze hun industrieel verleden opnamen 
in hun eigen identiteit. Het doel van het themajaar was het erkennen 
van het industrieel erfgoed binnen de recente cultuurgeschiedenis.23 
De aandacht voor industrieel erfgoed blijft toenemen. De jaarlijks 
terugkerende route ‘European Route of Industrial Heritage’ zorgt 
hiervoor. De website omvat allerlei achtergrondinformatie over 
industrieel erfgoed.24 

Op Europees vlak zijn er de laatste jaren meer ontwikkelingen op het 
gebied van industrieel erfgoed. Het eerder genoemde Ruhrgebied 
bijvoorbeeld. De stedenbouwer Karl Ganser kreeg een opdracht 
onder de noemer ‘Internationale Bauaustellung Emscherpark’ om het 
Ruhrgebied een nieuw gezicht te geven.25 De vervuilde industrieregio 
is omgetoverd tot een groen gebied met evenveel cultuuraanbod 
als Parijs. De rivier de Emscher is sterk vervuild, dus tijd voor actie: 
zuivering en teruggeven aan de natuur. Ganser gaat verder met zijn 
opdracht en heeft tien jaar de tijd. Landschappelijk gezien maakt 
Ganser het gebied groener en industrieel erfgoed blijft behouden en ze 
zijn op zoek gegaan naar herbestemmingen. In het ‘Landschaftspark 
Duisberg’ kunnen bezoekers met de fiets door de industriële  gebouwen 
heen voor optimale beleving.26 De campagne is een groot succes en 
de inwoners zijn trots op hun gebied. De UNESCO heeft in het jaar 
2001 de ’Zeche Zollverein’ in Essen op de werelderfgoedlijst gezet, 
terwijl sloop op de planning stond. Internationaal gezien heeft dit wat 
teweeggebracht binnen de monumentenzorg en kan het gezien worden 
als inspiratiebron voor andere landen.27   

1.2.2 Typologie ‘het landschap met industrie’
In de jaren vijftig van de vorige eeuw maakte Chardonnet, een geograaf 
van Franse komaf, de samenhang van het industrielandschap al 
duidelijk in zijn publicatie ‘Les complexes industriels’. Dit merkte 
planoloog bij de gemeente Rotterdam De Klerk op in het boek ‘Jonge 
landschappen 1800-1940’.28 Hetzelfde boek typeert vier verschillende 
typen industrielandschappen: de industriesteden, het klassieke 
industrielandschap, het moderne industrielandschap en het landschap 

21 Loeff, 2013, p. 34-35.
22 Loeff, 2013, p. 36.
23 Nas, 1996, p. 3.
24 ERIH, z.d.
25 Hospers, G.J. & Timmerman, P., 2010, p. 13-14.
26 NOS, 2018.
27 Hospers, G.J. & Timmerman, P., 2010, p. 13-14.
28 De Klerk, 1994, p. 53-54.

met industrie.  Voorbeelden als Birmingham en Essen passen bij het 
type industriesteden. Ze kenmerken zich door de samensmelting 
van wonen en werken. Klassieke industrielandschappen typeren 
zich doordat de morfologie van het landschap is veranderd, zoals 
mijnstreken. Het moderne industrielandschap is ontstaan in de tweede 
en derde industriële revolutie zoals Silicon Valley te San Francisco, ook 
bedrijfsterreinen horen bij dit type. Tenslotte het landschap met industrie, 
waar het landschap centraal staat. Voorbeelden zijn uiterwaarden met 
geïsoleerde steenfabrieken, aldus De Klerk.29 Het laatste landschap 
past bij die van Noordoost-Friesland, omdat hier het landschap centraal 
staat. Daarnaast zijn er geen industriesteden, is de morfologie niet op 
grote schaal veranderd door de industrie en valt er niet te spreken van 
een modern industrielandschap. Echter is er volgens De Klerk weinig 
onderzoek gedaan in Nederland naar het ontstaan en de ontwikkeling 
van dit type industrielandschappen.30 

Nijhof sluit in 1978 met zijn definitie van industrielandschappen aan 
op de tot dan toe enige publicatie van een Brusselse tentoonstelling 
uit 1975 over datzelfde onderwerp: ‘Het industrielandschap, Région du 
Nord-Wallone-Ruhr’.31 Nijhof ging dan ook in Nederland als eerste in 
op de term ‘industrielandschap’. Hij geeft de volgende omschrijvingen: 
‘groepen van gebouwen, bouwsels en andere objecten, die samen 
met de omgeving waarin ze staan, een onverbrekelijk, samenhangend 
geheel vormen’ en ‘gebieden die gekarakteriseerd worden door 
één of meer objecten van bedrijf en techniek’. Cultuurhistorische 
elementen als waterwegen, ontginnings- en inpolderingspatronen en 
waterbouwkundige elementen vallen onder industrielandschappen.32 
Kijkend naar deze definitie van industrielandschappen past de industrie 
in Noordoost-Friesland niet onder industrielandschappen, omdat het 
vrijwel nooit om aansluitende gebieden met groepen van gebouwen 
gaat, maar veel meer om losse industriële gebouwen. Omwille van de 
zuivelindustrie zijn er zeker grote ingrepen geweest in het landschap, 
waardoor sloten zijn gedempt en het reliëf is veranderd. In deze tijd 
zijn de fabrieken uit de regio gesloten en de verwerking vond buiten 
de regio plaats. Hierdoor ontbreekt een belangrijke schakel om het 
landschap een ‘industrielandschap’ te kunnen noemen.  

1.2.3 Werkdefinitie ‘grondstof gebonden industrie’
Tijdens dit onderzoek staat het landschap centraal, de focus ligt 
daarom op ‘grondstof-gebonden industrie’. Hier volgt een werkdefinitie 
van ‘grondstof-gebonden industrie’:   

‘Alle bedrijven die met machines producten maken uit grondstoffen 
afkomstig uit het studiegebied zelf. Grondstoffen zijn natuurlijke 
materialen welke de basis vormen voor een product. De grondstoffen 
worden in het studiegebied verwerkt tot een product’. 

29 De Klerk, 1994, p. 54.
30 De Klerk, 1994, p. 53-54.
31 Nijhof, 1978, p. 33.
32 Nijhof, 1978, p. 33.
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afb. 6. Hier ziet u Frederik Boersma bij de steenfabriek van Oostrum. Erfgoed heeft voor veel afb. 6. Hier ziet u Frederik Boersma bij de steenfabriek van Oostrum. Erfgoed heeft voor veel 
mensen een persoonlijke betekenis: de erfgoedbenadering ‘erfgoed als vector’ past hierbij.mensen een persoonlijke betekenis: de erfgoedbenadering ‘erfgoed als vector’ past hierbij.
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1.3 Probleemstelling
 
De gemeente Noardeast-Fryslân heeft een landschapsbiografie laten 
maken, waarin het verhaal van de ontwikkeling van het landschap 
naar voren komt.33 Deze landschapsbiografie is een kennisdocument. 
De landschapsbiografie biedt een goede basis voor beleidskeuzes 
die onder andere in het kader van de ‘Omgevingswet’ gemaakt 
worden. Zo ontstaat de mogelijkheid om de kernkwaliteiten van het 
landschap te beschermen en ontwikkelen. Zuivelfabrieken komen in 
de landschapsbiografie bijvoorbeeld naar voren als kernkwaliteit. Dit is 
een kans om de landschapshistorische context mee te nemen binnen 
het erfgoedbeleid van de gemeente Noardeast-Fryslân.

1.3.1 Centrale probleemstelling
In erfgoedonderzoek en erfgoedbeleid is tot dusverre namelijk te 
weinig aandacht voor de bredere landschapshistorische context van 
industriële objecten. Het eerdergenoemde MSP is een voorbeeld 
hiervan, vanwege het ontbreken van toetsingscriteria gericht op 
de landschapshistorische context. Door het ontbreken van de 
landschapshistorische context van objecten worden kansen gemist in 
voorlichting aan bewoners en bezoekers, ruimtelijke ontwikkelingen 
en herbestemmingen. De herbestemmingen zijn sterk objectgericht 
en te weinig landschapsgericht. In Noordoost-Friesland mist een 
gedegen inventarisatie van industrieel erfgoed en het erfgoedbeleid 
verdient een verdere ontwikkeling. Zo heeft de gemeente Noardeast-
Fryslân een lijst met karakteristieke panden. Deze lijst maakt gebruik 
van de MSP en hier mist dus ook de landschapshistorische context. 
Het steenbakkerijcomplex van Oostrum en de arbeiderswoningen van 
Mûnein omvaten als enigen, onder de noemer van industrieel erfgoed, 
een rijksmonumentenstatus.   

1.3.2 Doelstelling
Op basis van de aanleiding en probleemstelling luidt de doelstelling 
van mijn scriptie als volgt: 
‘Het inventariseren en waarderen van sporen van grondstof-gebonden 
industrie en bijbehorende landschappelijke context in het Noordoost-
Friese landschap tussen 1873 en 1996.’

33 Worst & Coppens, 2021.

1.4 Theoretisch kader

1.4.1 Landschapsbiografie
‘Landschapsbiografie is een levensloopbeschrijving van een reeds 
veranderend cultuurlandschap’, aldus Hidding, Kolen, Spek en 
Elerie.34 De doelen van een landschapsbiografie sluiten aan bij de 
doelen van mijn onderzoek over het Noordoost-Friese landschap. De 
landschapsbiografie brengt de processen die het landschap hebben 
gevormd in kaart en helpt om ze te begrijpen. Het gaat om zichtbare 
en onzichtbare elementen. Voor het inventarisatie gedeelte van mijn 
onderzoek zorgt de landschapsbiografie voor handvaten om het 
onderzoek uit te voeren. Voor het tweede onderdeel van mijn onderzoek, 
het waarderingsgedeelte, kan de landschapsbiografie ondersteunen 
als beleidsinstrument. Het waarderingsgedeelte geeft inspiratie voor 
overheden om het industriële Noordoost-Friese landschap te waarderen. 
Door het inventarisatie gedeelte zijn de landschappen toegankelijk 
gemaakt en biedt dit kennis en kansen voor verdere ontwikkelingen. 
Hiermee krijgen overheden de kans om specifieke landschappen te 
beschermen, versterken en/of ontwikkelen. Zo kunnen gefundeerde 
keuzes gemaakt worden in ontwerpopgaven. Dat is tevens een derde 
doelstelling van de landschapsbiografie.

1.4.2 Sector-, factor-, vectorbenadering 
De erfgoedzorg heeft zich binnen ruimtelijke ordening opeenvolgend 
binnen drie verschillende benaderingen ontwikkeld: sector-, factor- 
en vectorbenadering.35 Een toelichting per benadering geeft verder 
inzicht in de rol hiervan binnen mijn onderzoek. De ‘sectorbenadering’ 
ontstond in de tweede helft van de negentiende eeuw bij de ‘culturele 
elite’ door bezorgdheid. Kunstschatten verdwenen naar het buitenland 
en oude huizen, stadspoorten en andere cultuurhistorische elementen 
maakten plaats voor nieuwbouw. De rol van de overheid werd steeds 
groter doordat ze monumenten gingen beschermen door wet- en 
regelgeving.36 Zij namen dan ook deze zorg over van de ‘culturele elite’. 
De ‘sectorbenadering’ geeft beleidsmatige, financiële en juridische 
kaders, waarmee behoud en beheer van erfgoed centraal staat. 
Selectiecriteria van echtheid en oorspronkelijkheid bepalen de waarde 
van erfgoed binnen de ‘sectorbenadering’.37 

Erfgoed als factor ontstond aan het einde van de twintigste eeuw, 
onderhandeling en revitalisering stonden daarbij centraal. Erfgoed 
wordt door erfgoedprofessionals binnen de ruimtelijke ordening 
gezien als identiteitsverschaffer ‘een unique selling point’, wat bij de 
‘sectorbenadering’ niet het geval is. Daarnaast komt de economische 
waarde van erfgoed naar voren bij de ‘factorbenadering’, doordat 
erfgoed positieve effecten kan hebben op het aantrekken van toeristen. 
Daarnaast kan erfgoed bijdragen aan een hogere WOZ-waarde en het 
vestigingsklimaat van bedrijven versterken.38 

34 Meijles & Spek, 2009, p. 4.
35 Janssen en Stegmeijer, 2015, p. 382.
36 Janssen en Stegmeijer, 2015, p. 382.
37 Netwerk Erfgoed & Ruimte, 2014, p. 12.
38 Janssen en Stegmeijer, 2015, p. 383.
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Vanaf de jaren 2000 doet de ‘vectorbenadering’ haar entree, waarbij 
de narratieve dimensie centraal staat.39 Een plek heeft een andere 
betekenis voor mensen door persoonlijke herinneringen en anekdotes, 
regionale verhalen en landschapsbiografieën (afb. 6). Dit zorgt voor 
inspiratie en mobilisatie, waardoor processen versnellen. Naast de 
cultuurhistorische en economische waarde, kent erfgoed binnen deze 
benadering een sociaal-culturele waarde. Erfgoedprofessionals werken 
op integrale en participatieve wijze samen, begrippen als ‘kwaliteit’ en 
‘cocreatie’ spelen een grote rol.40  

1.4.3 Waardestelling in de erfgoedzorg 
Binnen de professionele erfgoedzorg zijn criteria ontwikkeld om 
de waarde van archeologisch erfgoed, gebouwd erfgoed, groen 
erfgoed, stedenbouwkundig erfgoed, het cultuurlandschap en het 
roerende erfgoed te benoemen.41 De waarden zijn te definiëren 
vanuit wetenschappelijk-inhoudelijke termen. Het perspectief van 
eigenaren, gebruikers en andere belanghebbenden wordt nauwelijks 
meegewogen. Daarnaast komen waarden als gebruikswaarde, 
marktwaarde of belevingswaarde niet aan bod. Door verschillende 
politiek-bestuurlijke en maatschappelijke trends gaat de aandacht 
steeds meer uit naar deze andere waarden. Hierdoor is in de toekomst 
meer integratie van erfgoeddomeinen nodig, een bredere benadering 
van het begrip waarde en meer participatie van diverse betrokkenen in 
het gehele waarderingsproces.42 Voor een gedegen onderzoek naar de 
gebruikswaarde, marktwaarde of belevingswaarde is meer tijd nodig 
dan er voor deze scriptie voorgeschreven staat. 

39 Netwerk Erfgoed & Ruimte, 2014, p. 14.
40 Janssen en Stegmeijer, 2015, p. 385.
41 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2014, p. 39.
42 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2014, p. 39.

Daarom heb ik de keuze gemaakt om het waarderingsgedeelte te 
richten op bestaande waarderingscriteria. 

1.4.4 Afbakening van het onderzoek 

chronologisch
Er zijn in Nederland verschillen per regio wanneer de doorbraak van 
het industrialisatieproces op gang kwam.43 De chronologische keuze 
van mijn onderzoek heb ik daarom gebaseerd op de ontwikkelingen 
van de industrie in het studiegebied zelf. De eerste fabriek is opgericht 
in het jaartal 1873 en de laatste fabriek sloot haar deuren in het jaartal 
1996.

geografisch 
Zelf ben ik opgegroeid en werkzaam in de regio Noordoost-
Friesland. In deze regio ligt mijn hart en daarom kies ik deze regio 
als mijn onderzoeksgebied. Daarnaast ontbreekt er, zoals in de 
probleemstelling te lezen was, landschapshistorisch onderzoek 
naar het industrieel erfgoed in Noordoost-Friesland. De gemeenten  
Noardeast-Fryslân,  Dantumadiel,   Achtkaspelen en Tytsjerksteradiel 
vallen onder deze regio. Om het werkbaar te maken heb ik gekozen 
om het onderzoek te richten op de gemeenten Noardeast-Fryslân 
en Dantumadiel, omdat ik hier werkzaam ben. Daarnaast valt de 
vlasfabriek in de gemeente Tytsjerksteradiel en neem ik binnen het 
onderzoek alleen de vlasfabriek mee uit deze gemeente (afb. 7). 

43 Nijhof, 1978.

afb. 7. Afbakening van het studiegebied: gemeente Noardeast-Fryslân, waarbij Dantumadiel en klein gedeelte van Tytsjerksteradiel erbij zijn aangegeven in het blauw
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thematisch
Het thema ‘het landschap met industrie’ past bij dit onderzoek.  
De (aanwezige) fabrieksgebouwen vormen de basis om het onderzoek 
op voort te borduren: één steenfabriek, één vlasfabriek en dertien 
zuivelfabrieken. Een eerste inventarisatie met behulp van het MIP en 
Rijksmonumentenregister hebben gezorgd voor de volgende typering 
van sporen: fabrieksgebouwen, arbeiders- en directeurswoningen, 
pakhuis, winkel, infrastructuur, winningsplekken, verkaveling, 
beplanting, tuin, hekwerken en perrons.
 
Voor mijn onderzoek is de landschappelijke insteek van belang.  
Ik verwacht met de keuze om in te kaderen met ‘grondstof-gebonden 
industrie’ het landschappelijke karakter tot zijn recht te laten komen 
(paragraaf 1.2.3). Vandaar dat ik de keuze heb gemaakt om de focus 
te leggen op de ‘grondstof gebonden industrie’. Hieronder vallen de 
categorieën: baksteen, vlas en zuivel (afb. 8). 

Zand- en veenwinning voldoen niet aan de werkdefinitie. Er is geen 
sprake van het lokaal verwerken van het zand tot een product. Bij 
de veenwinning werd geen gebruik gemaakt van machines. Daarom 
zijn beiden buiten beschouwing gelaten. Tevens valt cichorei 
noodgedwongen buiten het onderzoek, omdat hier heel weinig sporen 
van over zijn gebleven (afb. 9). Omdat het onderzoek zich voor een 
groot gedeelte richt op de fysieke sporen in het landschap neem ik de 
productie en verwerking van cichorei niet mee. 

Het terrein rondom de zuivelfabrieken zijn niet allemaal openbaar 
toegankelijk. Daarnaast zijn er van alle fabrieken niet genoeg 
historische foto’s om een goede vergelijking te maken over welke 
elementen nog aanwezig zijn op het terrein. Dat maakt het lastig om 
van de fabrieken het terrein rondom te inventariseren. Toch heb ik het 
terrein rondom de fabriek meegenomen als cultuurhistorisch waardevol, 
omdat er wel elementen aanwezig kunnen zijn. Met bijvoorbeeld 
herbestemmingsplannen is het goed om hier rekening mee te houden.  

 

afb. 8 Op deze foto komen twee industrieën samen: baksteen en vlas. Op de achtergrond is 
de steenfabriek te Oostrum afgebeeld en daarvoor staat het vlas te drogen in het land

afb. 9 In het studiegebied is in het openluchtmuseum ‘de Sûkerei’ de laatste cichoreidrogerij 
van Noordoost-Friesland te vinden, de fabriek is hiernaar toe verplaatst vanuit de Falom
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1.5.1 Hoofdvraag
De hoofdvraag van het onderzoek luidt als volgt:

‘Welke sporen van grondstof-gebonden industrie uit de periode 1873 en 
1996 zijn aan te treffen in Noordoost-Friesland, welke landschappelijke 
context en landschappelijke invloed had deze industrie en hoe 
kan een landschappelijke benadering als kopstok dienen voor de 
cultuurhistorische waardering van dit industrieel erfgoed?’ 

1.5.2 Algemeen
Deelvraag 1: Welke vormen van grondstofgebonden industrie kwamen 
aan het einde van de negentiende eeuw en in de twintigste eeuw voor 
op het platteland van Noordoost-Friesland?

Dit onderzoek bestaat uit een aantal thema’s: baksteenfabricage, 
vlasverwerking en zuivelfabricage.
 
1.5.3 Deelthema 1: ‘Baksteenfabricage’
Deelvraag 2: Welke landschappelijke patronen en processen 
hebben invloed gehad op de locatiekeuze en ontwikkeling van de 
baksteenfabricage in Noordoost-Friesland?

Deelvraag 3: Hoe heeft de baksteenfabricage zich in deze regio 
ontwikkeld en welke sporen daarvan zijn in het huidige landschap nog 
terug te vinden? 

Deelvraag 4: Hoe kunnen deze sporen cultuurhistorisch worden 
gewaardeerd binnen het gemeentelijk beleid en welke mogelijkheden 
zijn er voor toekomstige ontwikkeling van dit erfgoed?

1.5 Onderzoeksthema’s en onderzoeksvragen

1.5.4 Deelthema 2: ‘Vlasverwerking’
Deelvraag 5: Welke landschappelijke patronen en processen hebben 
invloed gehad op de locatiekeuze en ontwikkeling van de vlasverwerking 
in Noordoost-Friesland?

Deelvraag 6: Hoe heeft de vlasverwerking zich in deze regio ontwikkeld 
en welke sporen daarvan zijn in het huidige landschap nog terug te 
vinden? 

Deelvraag 7: Hoe kunnen deze sporen cultuurhistorisch worden 
gewaardeerd binnen het gemeentelijk beleid en welke mogelijkheden 
zijn er voor toekomstige ontwikkeling van dit erfgoed?

1.5.5 Deelthema 3: ‘Zuivelfabricage’
Deelvraag 8: Welke landschappelijke patronen en processen hebben 
invloed gehad op de locatiekeuze en ontwikkeling van de zuivelfabricage 
in Noordoost-Friesland?

Deelvraag 9: Hoe heeft de zuivelfabricage zich in deze regio ontwikkeld 
en welke sporen daarvan zijn in het huidige landschap nog terug te 
vinden? 

Deelvraag 10: Hoe kunnen deze sporen cultuurhistorisch worden 
gewaardeerd binnen het gemeentelijk beleid en welke mogelijkheden 
zijn er voor toekomstige ontwikkeling van dit erfgoed?
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1.6 Bronnen en onderzoeksmethoden
Voor de drie deelthema’s ‘baksteenfabricage’, ‘vlasverwerking’ en 
‘zuivelfabricage’ zijn dezelfde onderzoeksmethoden van toepassing. 
De bronnen en onderzoeksmethoden per deelthema zijn te vinden in 
tabel 1. Hieronder volgt een omschrijving. 

literatuurstudie en archiefonderzoek
De eerste onderzoeksmethode  betreft een uitgebreide literatuurstudie. 
Door te zoeken naar algemene literatuur over ‘industrieel erfgoed’ 
heb ik achtergrondinformatie over het onderwerp verkregen. Voor het 
in kaart brengen van landschappelijke ontwikkelingen in Noordoost-
Friesland heb ik gebruik gemaakt van literatuur. In het Streekarchief 
Noordoost-Fryslân heb ik me verdiept in lokale literatuur om meer te 
weten te komen over de ontwikkelingen in het studiegebied van de 
baksteen-, vlas- en zuivelfabricage. Daarnaast heb ik archieven van de 
verschillende fabrieken onderzocht.
 
analyse historisch kaart- en beeldmateriaal
De ontwikkelingen van de verschillende sporen in het landschap 
zijn door het bestuderen van kaart- en beeldmateriaal goed te 
achterhalen. Historische topografische kaarten laten bepaalde sporen 
zien. Historische foto’s geven een beeld van de omgeving van de 
fabrieksgebouwen. Daardoor zijn ruimtelijke historische sporen te 
achterhalen. Ook valt er daardoor wat te zeggen over de historische 
ruimtelijke opbouw van de fabriek. Daarnaast geeft de AHN-kaart 
hoogteverschillen aan en op deze manier kunnen de ‘tichelwurken’ in 
het landschap rondom de steenfabriek van Oostrum in beeld worden 
gebracht.
   
veldwerk
Veldwerk is een belangrijke methode voor dit onderzoek. De sporen 
zijn in het landschap aanwezig, daarom is veldwerk van belang.  
Door bezoeken te brengen aan de verschillende fabrieken en het 
landschap waarin ze staan, heb ik onderzocht waar en welke sporen 
te bemerken zijn. Ook toponiemen kunnen hierbij helpen, zoals de 
‘Tichelwei’ te Oostrum. 

interviews
Tijdens mijn onderzoek heb ik diverse gesprekken gevoerd. In het 
begin was ik zoekende naar een duidelijke afbakeningen. Gesprekken 
hebben mij hierbij geholpen om verder te komen, zoals met mensen 
van dorpsbelangen en deskundigen op het gebied van erfgoed/
landschap. Daarnaast heb ik meer gerichte gesprekken gevoerd over 
bijvoorbeeld de sporen in het landschap met historische verenigingen 
en projectontwikkelaars/eigenaren van de fabrieken. 

 

Thema Belangrijkste bronnen Onderzoeksmethoden

Deelthema 
‘Baksteenfabricage’

Literatuur
(Corten, 1994), (Minnen, 1975)  
(Schiphof, 2018), (Schroor, 1989)  
(Stenvert, 2012)

Archief
Gemeente Dongeradeel, 1872

Beeldmateriaal
AHN, Bonnebladen, Topografische 
kaart, Fries Fotoarchief (Tresoar),  
CHK2 (provincie)

Interviews/gesprekken
Stichting Historie Grofkeramiek
Eigenaar steenfabriek
Professionals landschap/erfgoed

Literatuurstudie
 
Archiefonderzoek

Historisch kaart- en 
beeldmateriaal

Veldwerk

Interviews

Deelthema 
‘Vlasverwerking’

Literatuur
(Nouta, 1991), (Poelsma, 2004),
(RCE, 2022), (SteenhuisMeurs BV, 
2012), (Tolsma, 2008)

Archief
Gemeente Tytsjerksteradiel, 1898-
1965

Beeldmateriaal
Bonnebladen, Topografische kaart,
Fries Fotoarchief (Tresoar), CHK2 
(provincie), Topotijdreis

Interviews/gesprekken
Museum It Braakhok
Historische vereniging
Eigenaar vlasfabriek
Professionals landschap/erfgoed

Literatuurstudie
 
Archiefonderzoek

Historisch kaart- en 
beeldmateriaal

Veldwerk

Interviews

Deelthema 
‘Zuivelfabricage’

Literatuur
(BügelHajema Adviseurs, 2020) 
(Worst & Coppens, 2021)  
(Karstkarel, 2018) 

Beeldmateriaal
Fries Fotoarchief (Tresoar), CHK2 
(provincie), Topotijdreis

Interviews/gesprekken
Eigenaar zuivelfabriek
Eigenaren directeurswoning Dokkum
Professionals landschap/erfgoed

Literatuurstudie 

Historisch kaart- en 
beeldmateriaal

Veldwerk

Interviews

tabel 1 Overzicht van de gebruikte bronnen en methoden per deelthema
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afb. 10 De tichelwurken rondom de steenfabriek van Oostrum geven hoogteverschillen in het landschapafb. 10 De tichelwurken rondom de steenfabriek van Oostrum geven hoogteverschillen in het landschap
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2.1  Inleiding 
Dit hoofdstuk gaat in op de landschappelijke ontwikkelingen in 
Noordoost-Friesland. De fabrieken zijn verspreid gesitueerd 
door het studiegebied en zijn daarom omgeven door diverse 
landschappen. Er zijn grofweg drie grondsoorten te vinden in 
Noordoost-Friesland: klei, zand en veen. Welke landschappelijke 
patronen en processen hebben invloed gehad op de locatiekeuze 
van de fabrieken in Noordoost-Friesland? Deze vraag komt in dit 
hoofdstuk aan bod. 

2.2  Ontstaansgeschiedenis     
 landschapstypen industrieën
2.2.1 Het verhaal van de Noordelijke Wouden

ijstijden vormen het land
De Noordelijke Wouden maakt onderdeel uit van het Drents Plateau. 
Tijdens de laatste ijstijden, wel 475.000 jaar geleden, begon de 
ontwikkeling van het landschap. Gletsjers van wel honderden 
meters waren in ons land te vinden. Door de druk werd er onder de 
ijskappen water afgevoerd, waardoor de tunneldalen zijn ontstaan. In 
het studiegebied loopt zo’n tunneldal van Blije richting Feanwâlden. 
Toen de gletsjers afsmolten zijn de tunneldagen opgevuld door slib 
(potklei) en zand (smeltwaterzanden). De potklei is zelfs op sommige 
plekken ondiep in de ondergrond te vinden (zoals bij De Westereen, 
Kollumerzwaag en Westergeest). In de Saale-ijstijd (200.000 tot 
130.000 jaar geleden) is er een laag keileem, een mengsel van stenen, 
grind en andere sedimenten, afgezet (afb. 11). Het keileemplateau 
is ongeveer met dezelfde laagdikte afgezet in Noordoost-Friesland.  
Het landschap liep al flink af richting het noorden (afb. 12). Het 
pleistoceen reliëf is een kernkwaliteit in het landschap.44 Zowel de 
potklei als de keileem zijn slecht waterdoorlatend, waardoor zich hier 
natte omstandigheden kunnen ontwikkelen. In het waddengebied is de 
laag met keileem op veel plaatsen in een later stadia weggespoeld.45 
Door de slecht waterdoorlatendheid van de potklei bleef er water staan 
en was agrarische gebruik beperkt. Echter werd in de middeleeuwen 
ontdekt dat diezelfde potklei geschikt was voor de baksteenfabricage.46  
In Friesland was dit ook het geval, hierover meer in hoofdstuk 3.

stuivend zand bedekt het landschap
Na de Elster- en Saale-ijstijd kwam een warmere periode: het 
Eemien (130.000 – 115.000 jaar geleden), welke leidde tot het 
smelten van de ijskappen. Hierdoor zijn er door het vrijkomende 
smeltwater geulen uitgesleten in het keileemplateau in Noordoost-
Friesland. In het Weichselien (115.000-11.700 jaar geleden) 
naderde het landijs Nederland niet. Het landschap zag eruit als een 
poolwoestijn en kenmerkte zich door een toendraklimaat met veel 
stormen.47 Doordat het bodemoppervlak bevroren was en kwelwater 
omhoog werd geduwd ontstonden in deze periode pingoruïnes.  

44 Worst & Coppens, 2021, p. 47.
45 Worst & Coppens, 2021, p. 18-20.
46 Van Dijk-van Eerden, 2016, p. 2.
47 Schrior, 1993, p.16.

Afb.1.04 Opvulling van een tunneldal met smeltwaterzanden (lichtbruin) en 
potklei. Helemaal bovenin de afbeelding zijn de grondlagen aangegeven met 
keileem en dekzand. Dit zijn grondlagen die gevormd zijn tijdens de Saale-ijstijd 
(keileem) en de Weichsel-ijstijd (dekzand). 

voorkomen van de afzettingen van belang in het huidige 
landschap. Vanwege de slecht waterdoorlaatbaarheid 
oefenen ze grote invloed uit op de lokale en regionale 
grondwaterstromingen. Het water kan niet diep in de 
bodem weglopen, waardoor er plaatselijk vernatting kan 
optreden. 

De Saale-ijstijd
De volgende periode die zichtbare sporen heeft 
achtergelaten in het landschap is het Saalien. Dit tijdvak 
beslaat de periode tussen 370.000 – 130.000 jaar geleden. 
De laatste 70.000 jaar (200.000 - 130.000 jaar geleden) 
worden gerekend tot de Saale-ijstijd. Opnieuw werd 
het extreem koud en vormden zich gletsjers die vanuit 
Scandinavië in zuidwestelijke richting bewogen. Wanneer 
de ijsstroom stopte werd aan de rand van het ijsfront een 
stuwwal gevormd. Voorbeelden daarvan zijn de stuwwallen 
in Noordoost-Groningen (Schildwolde/Winschoten) en die 
op de lijn van Texel, Gaasterland, Steenwijk en Hoogeveen. 
Doordat het ijs vervolgens weer ging stromen zijn deze 
stuwwallen ‘overreden’. Uiteindelijk werd de maximale 
grens van de ijsuitbreiding bereikt in de omgeving van 
Haarlem – Utrecht – Nijmegen. In Noardeast-Fryslân 
zijn geen stuwwallen gevormd, wel ligt hier een slecht 
waterdoorlaatbare grijsachtige keileemlaag. Keileem is een 
mengsel van uit Scandinavië aangevoerde stenen, grind 
en reeds aan de oppervlakte liggende sedimenten
die onder het gewicht van de ijskap sterk zijn vermalen, 
vermengd en samengeperst.

Oorspronkelijk is onder de ijskap het keileem vrijwel 
vlakdekkend in Noardeast-Fryslân afgezet. Het toenmalige 
landschap helde destijds flink af richting het noorden. 
Dat is prachtig te zien op een pleistocene dieptekaart 

(Afb.1.05). Ten noorden van het Dokkumer Grutdjip en 
de Dokkumer Ie ligt de keileemlaag op zo’n -3 m. NAP, 
verder naar de huidige kustlijn zelfs rond -9 m. NAP. 
Later is deze keileemlaag door getijdengeulen van het 
toenmalige waddengebied op veel plaatsen weggespoeld 
door de zee. Ook tegenwoordig nog zijn er diepe geulen 
op het wad die deze keileemlagen aansnijden. Daarbij 
komen er keileembrokjes vrij die langs deze geulen worden 
aangetroffen. In het zuidelijke deel van Noardeast-Fryslân 
is de keileemlaag in de ondiepe ondergrond aanwezig. 
De laag maakt onderdeel uit van een groot keileemplateau 
dat zich ook verder zuidwaarts buiten de gemeentegrens 
uitstrekt. Tijdens het afsmelten van de ijskappen na de 
Saale-ijstijd heeft het vrijkomende smeltwater zeer diepe en 
brede geulen uitgesleten in dit plateau. Het keileemplateau 
verbrokkelende tot een reeks van keileemeilanden die 
werden doorsneden door diepe geulen. Op de hoogtekaart 

20

Afb.1.05 Een reconstructie van de pleistocene hoogte van Noardeast-Fryslân aan 
het begin van het holoceen. Het blauwgroen (noorden) weerspiegelt diepten tot 
zo’n -20 m NAP en het mintgroen (zuiden) diepten tussen de 0 – 10 m + NAP. Zie 
daarvoor ook de legenda.

Dokkum

Holwerd

Engelsmanplaat

Lauwersmeer

Kollum

Hallum

Burdaard

21

afb. 11 Tunneldal met smeltwaterzanden (lichtbruin) en potklei. Bovenin zijn grondlagen 
gevormd tijdens de Saale-ijstijd (keileem) en Weichsel-ijstijd (dekzand)

afb. 12 Reconstructie van de pleistocene hoogte van Noordoost-Friesland aan het begin van 
het holoceen: er zijn grote hoogteverschillen, zoals de legenda al laat zien
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Tevens zorgde de bevroren bodem dat het water niet de grond in 
kon zakken. Het water werd met zogenoemde modderstromen in 
noordwaartse richting afgevoerd. De tunneldalen werden verder 
opgevuld met sedimenten (leem, zand en grind). De kleinste deeltjes 
(leem) spoelden voor een gedeelte weg. Zand en grind (dit staat 
bekend als het dekzand) bleven over en Nederland werd hiermee voor 
grote delen bedekt. Door reeds genoemde ontwikkelingen waren er al 
hoogteverschillen ontstaan in het landschap. Deze hoogteverschillen 
werden afgevlakt door het dekzand. Daarnaast ontstonden er 
dekzandruggen, doordat lokale bomen en struiken het zand vastlegden. 
Ten zuiden van de lijn Damwâld, Westergeest en Kollum liggen de 
dekzandafzettingen aan de oppervlak. Deze laag is niet dikker dan 
één meter, behalve bij Westergeest en Kollum waar hoger opgestoven 
dekzandruggen te vinden zijn. De dekzandafzettingen zijn vrijwel 
vlakdekkend te vinden in de ondergrond van Noordoost-Friesland en 
hellen in noordwaartse richting af (langs de kust zijn ze op -10 m. NAP 
te vinden).48    

veenvorming 
De zeespiegelstijging heeft in de warmere periode in het Holoceen 
(11.700 jaar geleden tot nu) ervoor gezorgd dat het water niet meer goed 
kon wegstromen. Dit leidde tot vernatting van het landschap. Met het 
warme klimaat zorgde dit voor ideale omstandigheden voor de vorming 
van veen op de lage natte plekken van het plateau en in de beekdalen.49  
Het organische materiaal werd jaar na jaar meer en verging niet. 
Grootschalige (riet)veenmoerassen dat zich achter de strandwallen 
ontwikkelde kwamen rond 6000 voor Christus tot stand. Dit proces ging 
door tot ongeveer 2750 voor Christus. In alle landschappelijke zones in 
Noordoost-Friesland ontwikkelden zich toen zogenoemde ‘veenkoepels’.  
De zeespiegelstijging nam af en de geïsoleerde veengebieden voedden 
zich met regenwater, waardoor de zuurder wordende milieus geschikt 
waren voor veenmossen. Het veen wat ontstaat door regenwater heet 
‘hoogveen’. Tot ongeveer het jaar 1500 voor Christus. was Noordoost-
Friesland geheel bedekt met hoogveen. Het veenmoeras verdween 
plaatselijk rond 1500 voor Christus door getijdenstromingen en klei- en 
zandlagen werden afgezet over het veen.50 

In de middeleeuwen zijn de venen ontgonnen en vervolgens als gevolg 
van bodemdaling grotendeels verteerd. Daarbij kwam het onderliggende 
dekzand opnieuw aan de oppervlakte te liggen en sloegen in de 
slootranden tal van elzen op. Zo ontstond het zeer kleinschalige 
type elzensingellandschap met elzensingels, welke nog steeds 
aanwezig zijn in het landschap. De hogere delen waar het hoogveen 
is afgegraven heeft zich een vorm van heideontginning ontwikkeld. Nu 
is daar een kleinschalige perceling van overgebleven en een bijzonder 
landschapstype, rondom Broeksterwâld en De Westereen.51   
   
 

48 Worst & Coppens, 2021, p. 22-25.
49 Provincie Fryslan, z.d.
50 Worst & Coppens, 2021, p. 31-43.
51 Provincie Fryslan, z.d.
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2.2.2 Het verhaal van van het Kleigebied Oostergo en  
 Kleiterpenlandschap

leven met de zee
Aan de oostzijde van de Middelzee ontstond het gebied Oostergo, 
bestaande uit kleigronden.52 Aan de zeezijde liggen zeepolders en 
buitendijkse kwelders. Landinwaarts is het kleiterpenlandschap te 
vinden, ontstaan door getijdestromen. Tussen 500 voor Christus en 
100 voor Christus ontstonden kwelderwallen langs de waddenkust, 
door voornamelijk erosie van pleistocene zandgronden vanuit 
het binnenland. Kwelderwallen zijn zandige ruggen van enkele 
decimeters, waar de terpen vanaf Ternaard richting de Waadhoeke zich  
ontwikkelden. Naast de kwelderwallen werden getijdengeulen in deze 
periode steeds meer dichtgeslibd. Deze getijdengeulen stroomden als 
het ware vanuit de zee het land in. De wal in het huidige landschap, 
waar nu de dorpen Holwerd, Waaxens, Brantgum en Foutgum zijn 
gesitueerd, is ontstaan doordat een getijdengeul is opgevuld met 
zandige sedimenten.53

Kwelderwallen en getijdengeulen zijn kernkwaliteiten in het landschap.54 
Landinwaarts zijn de lage komgebieden te vinden.55 Tot ongeveer 
1000 voor Christus waren de veenmoerassen nog in het oostelijk 
deel aanwezig. Daar verdween steeds meer veen door het Peazens-
getijdensysteem. De kweldergeul de Peazens zorgde voor afwatering 
voor een groot deel van Noordoost-Friesland. De Peazens vormde 
de grens tussen West- en Oostdongeradeel, net als een andere rivier 
de westelijke grens richting Dantumadiel bepaalde. Een deel van het 
Peazens-getijdensysteem slibde langzamerhand dicht.56 

 
leven op terpen
De eerste bewoners vestigden zich vanaf de zesde eeuw voor Christus.  
De kans is groot dat ze in eerste instantie alleen zomers aanwezig waren, 
maar al snel vestigden de bewoners zich permanent in het gebied. De 
hoogste kwelderwallen werden bewoond. Zij leefden van landbouw, 
jacht en visserij. Overstromingen kwamen veel voor, waardoor ze 
genoodzaakt waren om terpen (woonheuvels) te bouwen (afb. 13). 
Terpen zijn kernkwaliteiten in het landschap.57 Terpen werden steeds 
groter en ontwikkelden zich tot dorpen. Centraal gelegen drinkplaatsen 
(een dobbe) bevonden zich in de terpen, welke op diverse plekken nog 
te vinden zijn in het huidige landschap.58 Afwatering ging moeizaam, 
waardoor er moerasgebieden ontstonden.59

52 Provincie Fryslân, z.d.
53 Worst & Coppens, 2021, p. 54-56.
54 Worst & Coppens, 2021, p. 47.
55 Worst & Coppens, 2021, p. 40.
56 Worst & Coppens, 2021, p. 55-56.
57 Worst & Coppens, 2021, p. 181.
58 Haartsen, 2009, p. 24.
59 Worst & Coppens, 2021, p. 70-71.

2.2.3 Het verhaal van van het Lauwersmeergebied
 
rivier de lauwers
Het deelgebied Lauwersmeergebied dankt haar naam aan de rivier 
‘de Lauwers’. Door de veenontginningen, vanaf de tiende eeuw, steeg 
de afwatering via de rivier. Het ‘Dokkumer Grutdjip’ werd gegraven. 
De zee kreeg steeds meer macht door de getijdengeul. Dokkum 
stond in die tijd nog in verbinding met de zee. In de middeleeuwen 
werden zeedijken aangelegd. Er ontstonden zeekleipolders met 
onregematige blokverkaveling. De zee greep haar macht meerdere 
malen terug, waardoor het een doorlopend proces was (afb. 14).  
De boerderijen liggen verspreid in het landschap. In het landschap zijn 
nog oude zeepolderdijken met dijkcoupures te zien.60 De dijkcoupures 
en vaarwegen zijn kernkwaliteiten in het landschap.61 Naast het open 
grootschalige karakter van het landschap zijn er plaatselijk bebossing 
en natuurgebieden te vinden.62  

60 Worst & Coppens, 2021, p. 110-114.
61 Worst & Coppens, 2021, p. 182.
62 Provincie Fryslân, z.d.
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Hallum

Hegebeintum

Roomschotel

De trije terpen
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Afb.3.04 Reconstructie van het vroegmiddeleeuwse landschap met het Peazens-getijdensysteem, de kwelderwallen, 
de kwelders, de veenrandzone, het veenlandschap, de kweldergeulen en veenrivieren. 

Veenlandschap
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Kwelderwal
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Landschapstype Overige elementen
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57

   afb. 13 Reconstructie van het vroegmiddeleeuwse landschap met het Peazens-getijdensysteem, de kwelderwallen en de kwelders
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afb. 14 De kerstvloed in 1717 geeft een enorme ravage afb. 14 De kerstvloed in 1717 geeft een enorme ravage 
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2.3  Ontwikkelingen in de landbouw
In de Romeinse tijd gingen de Friezen in Noordoost-Friesland al 
deelnemen aan lange-afstandshandel. Het gebied was uitermate 
geschikt om deel te nemen aan de handel via het kustgebied. Naast 
doorvoerhandel was de veeteelt het voornaamste exportproduct 
(bijvoorbeeld zuivel en wol). In diezelfde tijd waren de hoge kwelders 
zeer geschikt voor akkerbouw (zoals vlas, gerst en duivenbonen). 
Na de aanleg van de zeedijken in de twaalfde eeuw kon de gehele 
kwelderwal als akkerland benut worden.   De lichtere kleigronden van de 
kwelderwallen zijn makkelijker te bewerken dan de zware kleigronden. 
Op de luchtfoto uit 1920 is af te lezen dat de kwelderwallen in gebruik 
zijn als bouwlanden en de lagere delen als weilanden (afb. 15 en 
afb. 16). Daarnaast valt op dat in het gebied de Noordelijke Wouden 
(zuiden van afb. 16), net als de kwelderwallen: hogere delen van het 
landschap, voor bouwlanden is gekozen.63

63 Barends, 2010, p. 20-22.

afb. 15 Luchtfoto Noordoost-Friesland met bouwlanden op de kwelderwallen en weilanden in de lagere delen

afb. 16 Landschapstypenkaart van Noordoost-Friesland
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2.4  Infrastructuur
2.4.1 Waterwegen
De waterwegen in Noordoost-Friesland deden eeuwen dienst 
als vaarwegen (afb. 17).64  Het meeste vervoer liep vroeger via 
deze waterwegen.  Daarom vormde het stelsel van vaarwegen de 
belangrijkste infrastructuur. Vaarwegen werden vanaf de zestiende 
eeuw verbreed en verbeterd in Noordoost-Friesland vanwege de 
economie. Door dorpsvaarten, ook wel opvaarten genoemd, verbeterde 
de bereikbaarheid van de dorpen. Ze stonden in verbinding met onder 
andere de ‘Dokkumer Ie’ en ‘Suderie’. Er zijn trekvaarten gegraven, 
zoals de Hallumer Trekvaarten, met een jaagpad ernaast gesitueerd. 
Ook in de tijd van de industrie in Noordoost-Friesland waren boten het 
belangrijkste transportmiddel.65 

2.4.2 Landwegen
Zoals hierboven genoemd ging het vervoer via het water. Dat had een 
reden: over het land ging veel langzamer en men was afhankelijk van 
het weer. Routes stonden in de winter vaak onder water. De wegen 
lagen op oost-west georiënteerde middeleeuwse ontginningsassen. 
Daarnaast kwamen in het gebied veel kerkenpaden voor.66 Tot in de 
negentiende eeuw vormden (oude) zeedijken de belangrijkste wegen 
over het land. Op nationaal niveau werd er in de negentiende eeuw 
een stelsel van verharde wegen aangelegd, vanwege de toenemende 
welvaart en stijgende economie. Zo werden alle wegen rondom 
Dokkum verhard. De export van landbouwproducten verbeterde door 
het snellere vervoer. De historische verkaveling werd niet gevolgd door 
de wegen en dit heeft een enorme impact gehad op het landschap.67 

2.4.3 Spoorwegen
In 1886 werd de spoorlijn Leeuwarden-Groningen aangelegd.68 Aan 
dit spoor was de zuivelfabriek van Feanwâlden gesitueerd. Dokkum 
was niet in verbinding met het spoor. Daarom werd Dokkum ontsloten 
door de lokale spoorlijn ‘Dokkumer Lokaaltje’. De spoorlijn liep oostelijk 
naar Anjum en westelijk via Ternaard richting Hallum (afb. 17). Van 
1901 tot 1995 was het spoor in gebruik. De rails zijn verdwenen uit het 
landschap er zijn nog een paar stationsgebouwen over, zo ook nabij de 
zuivelfabriek van Morra-Lioessens.69

64 Worst & Coppens, 2021, p. 229.
65 Worst & Coppens, 2021, p. 106.
66 Provincie Fryslân, z.d.
67 Worst & Coppens, 2021, p. 229.
68 Worst & Coppens, 2021, p. 229.
69 Worst & Coppens, 2021, p. 169.
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afb. 17 Vaar- en spoorwegen Noordoost-Friesland 



afb. 18 Steenfabriek te Oostrum in Noordoost-Friesland
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afb. 19 Bovenaanzicht van de steenfabriek te Oostrum 



3.1  Inleiding
‘Wat voor sporen zijn er in het landschap te vinden rondom 
Oostrum van de baksteenfabricage?’ Niet alleen de meterslange 
schoorsteen die naar de hemel rijkt, maar afgegraven 
stukken grond herinneren ons aan deze periode. Zelfs in de 
middeleeuwen werden hier al bakstenen vervaardigd. Echter 
heeft de industralisatie voor een geheel ander bakproces gezorgd.  
Het best bewaarde bakstenencomplex van Friesland is te vinden 
in Noordoost-Friesland.   

3.2  Geschiedenis van de     
 baksteenfabricage op hoofdlijnen
3.2.1 Eerste bakstenen uit 8000 voor Christus.
Het product baksteen valt onder grofkeramische producten: dat zijn van 
klei gebakken materialen.70 In Jordanië en Mesopotamië (het huidige 
Irak) werden tijdens opgravingen voor het eerst in de geschiedenis 
kleistenen aangetroffen. Deze stenen, met diverse formaten, dateren 
uit omstreeks 8.000 jaar voor Christus.71 De stenen waren ongebakken 
en voor het maken van de stenen werden houten vormbakken gebruikt. 
De oudste gebakken stenen uit dateren van 5.000 tot 4.500 jaar voor 
Christus. In Griekenland  was er behoefte aan waterdichte woningen, 
vandaar dat ze hier gebakken dakpannen gingen produceren.72    

3.2.2  Nederlandse ontwikkelingen

kloostermoppen en de schierstins
De Romeinen introduceerden de eerste bakstenen in Nederland. Ze 
waren maar een paar centimeter dik en maximaal vijftig centimeter lang. 
Rond 400 jaar na Christus vertrokken de Romeinen uit Nederland. Tot 
het jaar 1200 na Christus werden er geen bakstenen meer gebakken.73  
Vanaf dat moment gingen kloosterlingen het winnen van klei 
herintroduceren. Waarschijnlijkheid is het Cisterciënzer klooster 
Klaarkamp bij Rinsumageast als eerste (rond het jaar 1175) begonnen 
met het bakken van stenen. Ook de kloosterlingen van de Witherenabdij 
Mariëngaarde nabij Hallum hebben in Noordoost-Friesland een rol 
gespeeld in de ontwikkeling van de eerste steenbaklocaties. De grote 
bakstenen uit die tijd worden ‘kloostermoppen’ genoemd (afb. 20). 
Naast kerken en kloosters werden later boerderijen en andere huizen,  
waaronder stinzen, gebouwd. In Noordoost-Friesland, in het 
dorpje Feanwâlden, is de ‘Schierstins’ te vinden (afb. 21). Deze 
verdedigbare woontoren is gebouwd rond het jaar 1300 en is 
de enige overgebleven middeleeuwse stins van Friesland. Niet 
alleen op de kloosterterreinen waren steenbakkerijen aanwezig. 
In Friesland waren verspreid in het landschap ook allerlei andere 
steenbakkerijen. Vooral in Noordoost-Friesland zijn veel ovens 
opgegraven, bijvoorbeeld bij Dokkum, Oostrum en Anjum.74  
 
 
 
70 Corten, 1994, p. 3. 
71  Campbel, 2003, p. 26-27.
72  Stenvert, 2012, p. 15; Campbell, 2003, p. 28-33.
73  Stenvert, 2012, p. 17.
74  Stichting Historie Grofkeramiek, 2016, p. 1.

afb. 20 De kloostermoppen zijn terug te zien in het landschap, zoals bijvoorbeeld aan de 
onderzijde van de muren van de woning van mijn ouders te Rinsumageast

afb. 21 De schierstins te Feanwâlden, gelegen in het studiegebied, is de 
enige overgebleven middeleeuwse stins van Friesland
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De ovens hadden brandstof nodig. Turf werd uit veengebieden gehaald 
en gebruikt als brandstof voor het maken van bakstenen en zo werd 
gebruik gemaakt van aanwezige grondstoffen.75

clustering steenfabricage in noordwest friesland
Ondanks het verdwijnen van de kloosters na het jaar 1580 bleven de 
steen- en pannenbakkerijen de eeuwen daarna bestaan.76 De meeste 
steenfabrieken in Nederland vestigden zich aan het eind van de 
achttiende eeuw rond de rivieren de Waal, Rijn en IJssel. Driekwart 
van alle toenmalige Nederlandse bakstenen werd hier geproduceerd.77 
Voor Friese begrippen groeide de kleiverwerkende industrie in diezelfde 
tijd uit tot een grootindustrie. Aan het begin van de negentiende eeuw 
was de steenbakkerij niet minder dan de tweede tak van nijverheid 
in Friesland, na de veenderij. In het jaar 1819 waren er vijfendertig 
steenbakkerijen met 445 arbeidersplaatsen, waarvan ruim een 
derde van de steenbakkerijen rond Harlingen gesitueerd waren.78  
De concentratie van de industrie lag dan ook vooral in het noordwesten 
van de provincie, in de streek tussen Harlingen en Leeuwarden.  
De Noordoost-Friese bakstenen werden via Harlingen geëxporteerd 
naar onder meer Holland, Utrecht, Groningen en Noorwegen.  
De gunstige ligging aan het water, kwaliteit van de grondstof en 
goedkope hoogveenturf droegen bij aan het succes van de Friese 
pan- en tichelwerken. Het vergde namelijk veel energie om de ovens 
te laten draaien.79

75  Worst & Coppens, 2021, 2021, p. 123.
76 Stichting Historie Grofkeramiek, 2016, p. 1-2.
77 Stenvert, 2012, p. 21. 
78 Schroor, 1989, p. 21. 
79 Schroor, 1989, p. 21. 

ontwikkeling steenfabricage noordoost-friesland 
De steenbakkerijen werden in schriftelijke bronnen aangeduid als 
‘tichelwerk’ en panbakkerijen als ‘panwerk’.80 Naast bakstenen werden 
er namelijk ook dakpannen vervaardigd uit de klei. Er werden drie 
soorten metselstenen en drie soorten estrikken (gebakken vloertegels) 
in Friesland gebakken. Het bakken gebeurde in de achttiende en 
negentiende eeuw op ambachtelijke wijze. Er waren eenvoudige ovens 
aanwezig en het vormen en drogen van de stenen was handwerk. 
De werknemers kwamen uit Friesland. Daarentegen kwamen de 
Groningse en Drentse arbeiders uit Duitsland. De eigenaren van de 
tichelwerken hielden zich bezig met de handel. Daarnaast lieten ze het 
werk over aan een ‘tasker’ (bedrijfsleider).81

Rondom Dokkum ontstond een cluster van steen- en panbakkerijen 
met tichelwerken, panwerken en middeleeuwse veld- en steenovens 
(afb. 22 en 23). De Stichting Historie Grofkeramiek geeft een zo 
compleet mogelijk beeld van de steen- en pakbakkerijen in Nederland. 
De straatnaam ‘Keizelbult’ (binnenstad Dokkum) doet denken aan deze 
tijd. Het toponiem dankt haar naam aan de functie als opslagplaats 
van steenblik, puin en kiezel, voor het verharden van de wegen. De 
tichelwerken en pan- en pottenbakkerijen rondom Dokkum waren 
één van de leveranciers van het materiaal. Het steenbikken was een 
vorm van werkverschaffing voor de bewoners.82 ‘Keizelbult’ is niet 
het enige toponiem wat ons herinnert aan het steen- en panbakkerij 
verleden. Het toponiem ‘t Panwurk’ in Dokkum is de naam van de 
huidige parkeergarage in Dokkum en heeft te maken met de pannen- 
en estrikfabriek die tot 1883 in bedrijf was (afb 22, nummer 3).83 

80 Stichting Historie Grofkeramiek, 2016, p. 1-2.
81 Stichting Historie Grofkeramiek, 2016, p. 2-3.
82 Minnen, 1975, p. 13.
83 Stichting Historie Grofkeramiek, z.d. 

afb. 22 Steen- en pannenbakkerijen rondom Dokkum, v.l.n.r.: panwerk Dokkumer Ee (1), tichelwerk Voorstreek (2), panwerk Hantumerweg (3), panwerk Stationsweg (4), 
middeleeuwse veldoven Harddraversdijk (5), veldovens langs het Dokkumer Grutdjip (6), steenfabriek Oostrum (7), middeleeuwse steenoven Oostrum (8).
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De fabriek, die op de plek van de parkeergarage was gesitueerd, 
was in eigendom van Pieter Helder. Naast de pannen- en 
estrikfabriek bezat Helder ook een houthandel met houtzaagmolen in 
Dokkum. In het jaar 1883 overleed Pieter Helder, waarna zijn zoon  
Jan Helder de fabriek overnam. Hij verkocht echter de fabriek te 
Dokkum en richtte zijn aandacht vervolgens op de steenfabriek in 
Oostrum.84 De voormalige pannen- en estrikfabriek in Dokkum was 
gelegen aan de ‘Noorder Gracht’. Ten zuiden van de fabriek bevond 
zich al bebouwing. Ik kan me voorstellen dat in de vijftig jaar de fabriek 
er heeft gestaan grote stukken land ten noorden van de fabriek al 
waren afgeticheld ten behoeve van de fabricage van de pannen 
en estrikken. In Oostrum daarentegen was nog ruim voldoende 
nieuwe grond nabij de fabriek beschikbaar om af te tichelen. 
Deze bedrijfskundige reden verklaart naar alle waarschijnlijkheid 
het sluiten van de fabriek in Dokkum en de focus naar Oostrum. 

De steenfabriek te Oostrum, hierover meer in paragraaf 3.3, maakte 
onderdeel uit van de industrialisatie in Nederland, zoals die zich in de 
late negentiende en vroege twintigste eeuw ontwikkelde. Tussen 1850 
en 1950 ontstond zo de transformatie van ambachtelijk bedrijf naar 
industriële fabriek. Deze verandering verliep niet van het ene op het 
andere moment. Er ontstonden tussenvormen, bijvoorbeeld wanneer 
een hoge mate van ambachtelijkheid bleef bestaan in sommige 
fabrieken.85

84 Schiphof, 2018, p. 7
85 Corten, 1994, p. 14.

De vrij snelle ondergang van de Friese steenbakkerijen had te 
maken met de traditionele instelling van de toenmalige betrokkenen.  
De steenbakkerijen gingen namelijk niet mee met de mechanisatie en 
investeringen in moderne ovens. Daarom verdween de grofkeramische 
industrie vanaf het eind van de negentiende eeuw in Friesland.86 Van 
de tweeënvijftig werkende pan- en tichelwerken in het jaar 1871 waren 
er in het jaar 1891 eenendertig over, in het jaar 1920 slechts tien en 
1971 nog twee. De laatste werkende steenfabriek in Gerkesklooster 
sloot haar deuren in het jaar 1991 en werd gesaneerd.87 De meeste 
steenfabrieken in Friesland zijn verdwenen uit het landschap, hier en 
daar zijn sporen te vinden. Van de steenfabriek te Oostrum, gelegen in 
het studiegebied, zijn de gebouwen echter bewaard gebleven.88

86 Stichting Historie Grofkeramiek, 2016, p. 2-3.
87 Stichting Historie Grofkeramiek, z.d.
88 Stichting Historie Grofkeramiek, z.d.

afb.23 De steenfabriek te Oostrum wordt omgeven door middeleeuwse zeedijkresten
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3.3  De steenfabriek van Oostrum:   
 geschiedenis en opbouw
3.3.1 Landschappelijke opbouw
De steenfabriek nabij het terpdorp Oostrum is gelegen in de gemeente 
Noardeast-Fryslân en ligt vier kilometer ten oosten van de stad Dokkum. 
De fabriek is aan de zuidzijde gelegen aan het water de ‘Dokkumer 
Grutdjip’ (afb. 24). Aan de noordzijde is de fabriek te bereiken via 
de straat de ‘De Tichelwei’. Dit toponiem verwijst naar het aftichelen 
(afgraven) van de kleigronden. Zoals omschreven zijn er nabij de 
fabriek zijn nog middeleeuwse zeedijkresten te zien.

Het landschapstype ‘jonge zeepolder’, wat valt onder het deelgebied 
‘Lauwersmeergebied’, past bij de ondergrond waar de steenfabriek is 
gelegen (afb. 25). De geomorfologie ‘kwelderwallen en oeverwallen 
(zware en zavelige zeekleigronden en zandige zeeklei in de slenk van 
het Dokkumer Grutdjip’) past bij de ondergrond.  Hoofdstuk 2 omschrijft 
de ontstaansgeschiedenis van het Lauwersmeergebied.  

De grondstof voor de steenfabriek is vanzelfsprekend klei en wordt 
zowel binnen- als buitendijks afgegraven. De kleur van de steen wordt 
bepaald door het ijzer of kalkgehalte in de klei. Als er ijzer in de klei te 
vinden is wordt de steen rood (zoals bij de steenfabriek in Oostrum) en 
bij kalk krijgt de steen een gele kleur.89

3.3.2  Opkomst van de fabriek
Het steenbakkerijcomplex van Oostrum is in 1873 opgericht door Jan 
Helder. De heer J. Helder Pzn. te Aalzum vroeg op 20 april 1872 een 
vergunning aan bij Gedeputeerde Staten der Provincie Friesland ‘tot 
het plaatsen van een stoomwerktuig in zijne op te rigten steenfabriek 
te Oostrum, kadastraal bekend gemeente Ee sectie A no 960, van 
12 paardekrachten, voorzien van een ketel lang 4,40 meter en in 
middellijn 1,60 meter, met een schoorsteen hoog 9 meter, uit den grond 
gemeten’.90 Die vergunning werd verleend. Eigenaar Helder kwam uit 
een invloedrijke familie. Het steenbakken zat die familie bovendien in 
het bloed, zoals omschreven in de vorige paragraaf. De producten uit 
de fabriek waren populair. Ook schreven de broers Jan en Engbert 
Helder geregeld artikelen in vakliteratuur.91

89 Wendelaer Bonga, 1942, p. 11-13.
90 Gemeente Dongeradiel, 1872. 
91 Schiphof, 2018, p. 7-9.

afb.  24  De steenfabriek is gelegen aan het water de Dokkumer Grutdjip

afb.  25 Landschapstypenkaart provincie Fryslân
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afb.  26 Ketel- en machinehuis
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3.3.3 Ontwikkelingen sporen van de baksteenfabricage

gebouwen steenfabriek oostrum
Het fabrieksterrein te Oostrum bestaat uit meerdere gebouwen.  
Het bijzondere aan het terrein is dat nergens in Friesland zo veel 
gebouwen van een steenfabriekcomplex bewaard zijn gebleven. Door 
de jaren heen zijn er veranderingen geweest aan de authentieke 
onderdelen (afb. 27). De verschillende gebouwen zijn weergegeven 
op een luchtfoto uit 1952 (afb. 30) en 2016 (afb. 29).92 De verwijzing 
van de nummers in de volgende alinea’s slaan op afb. 29 en afb. 30. 

De ringoven (nummer 6) is in het jaar 1876 door Friedrich Hoffmann 
(Berlijnse ingenieur) ontworpen en in datzelfde jaar is de oven 
gebouwd.93 Deze eerste en enige ringoven van Friesland is daarmee 
één van de weinige ringovens die Nederland kent. In de ringoven vond 
het bakken van de stenen plaats. Ten noorden van de ringoven bevindt 
zich een overkapping (niet bekend wanneer, waarschijnlijk na 1968) 
met een plat dak (nummer 25). In de jaren negentig is de bedrijfshal 
ontstaan met stalen dragers, hout en platen (nummer 24). De bedrijfshal 
zorgt ervoor dat de gebouwen rondom met elkaar verbonden zijn. De 
overkapping bevat geen oorspronkelijk materiaal. 

In de machinale drogerij (nummer 20), uit 1961, was een schoorsteen 
aanwezig. De schoorsteen is inmiddels verdwenen, en op sommige 
historische foto’s nog te herkennen. In datzelfde gebouw zijn als 
enige nog rails aanwezig in de grond voor de ingangen naar de 
droogkamers. Aan de oostzijde van de machinale drogerij is in 1961 de 
bergruimte met dezelfde stenen gebouwd (nummer 21). Het ketel- en 
machinehuis (nummer 1) is de meest noordelijke en waarschijnlijk met 
oudste elementen (afb. 26). Het gebouw is namelijk door de jaren heen 
verbouwd. Er zijn een aantal loodsen aanwezig op het terrein, voor 
het drogen, opslaan en andere processen binnen het productieproces 
(nummers 2 t/m 5, 7 t/m 16 en 22/23) (afb. 28). Het kantoor- en 
kantinegebouw (nummer 17), gebouwd in 1910, had oorspronkelijk 
de functie van brandstofopslag. In 1949 is het gebouw verbouwd tot 
kantoor- en kantinegebouw. De arbeiderswoningen (nummer 18) en 
directeurswoning (nummer 19), allebei gebouwd in 1880, zijn op het 
terrein gelegen.94

92 Schiphof, 2018, p. 19. 
93 Schiphof, 2018, p. 9.
94 Schiphof, 2018, p. 19-59.
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Om verwarring te voorkomen is onderstaande plattegrond toegevoegd. Hierop staan in rood 
weergegeven de gebouwen en gebouwonderdelen die in de loop der tijd gesloopt zijn. Hier zijn 
nagenoeg geen gegevens van bekend. Omdat de basis van deze afbeelding een plattegrond uit 
1952 is staan bijvoorbeeld de machinale drogerij uit 1961 hier nog niet op. Voor de duidelijkheid is 
deze tekening omgedraaid zodat ze corresponderen met luchtfoto’s. 

afb.  27 Gebouwen welke in de loop der tijd zijn gesaneerd

afb.  28 Droogloods van de steenfabriek omstreeks het jaartal 1915
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afb.  29 Overzicht  gebouwen steenfabriek Oostrum, luchtfoto 2016

afb.  30 Overzicht  gebouwen steenfabriek Oostrum, luchtfoto 1952
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Overzicht van de objecten op de luchtfoto uit 1952.  

De objectnummers op de luchtfoto uit 1916. 

6 Beschrijving gebouwen/droogloodsen. 
 
Geografische situatie/ligging  
De steenfabriek/complex ligt circa 4 km ten oosten van de stad Dokkum en ten zuiden van het 
dorp Oostrum. Het ligt aan de verhoogde weg (oude zeewering) van Dokkum naar Oostrum en 
zuidelijk aan een bocht van de doorgaande vaart het Dokkumer Groot Diep.  
 
De volgorde in beschrijving van de gebouwen is als volgt: Eerst worden de gebouwen beschreven 
ten noorden van de ringoven en de ringoven zelf. Dit is gedaan vanwege het feit dat al deze 
gebouwen tegenwoordig een geheel vormen. Ze zijn in de loop der tijd allemaal aan elkaar 
gekoppeld en zijn moeilijk los van elkaar te onderscheiden. Na de beschrijving van de ringoven 
gaan we naar binnen voor de beschrijving van gebouwonderdelen die zijn ingebouwd (Machinale 
drogerij 1961) 
Daarna worden de loodsen ten oosten van de fabriek beschreven en als laatst worden de gebouwen 
aan de westkant (loodsen, kantoor- en kantinegebouw, arbeiderswoningen en directeurswoning) 
beschreven. Daarna object 24, de bedrijfshal 
 
Op onderstaande foto’s staan in de onderzochte objecten een wit nummer en op de luchtfoto uit 
1952 een rood nummer. Voor de leesbaarheid is deze volgorde aangehouden op de komende 
bladzijden.  
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Overzicht van de objecten op de luchtfoto uit 1952.  

De objectnummers op de luchtfoto uit 1916. 

6 Beschrijving gebouwen/droogloodsen. 
 
Geografische situatie/ligging  
De steenfabriek/complex ligt circa 4 km ten oosten van de stad Dokkum en ten zuiden van het 
dorp Oostrum. Het ligt aan de verhoogde weg (oude zeewering) van Dokkum naar Oostrum en 
zuidelijk aan een bocht van de doorgaande vaart het Dokkumer Groot Diep.  
 
De volgorde in beschrijving van de gebouwen is als volgt: Eerst worden de gebouwen beschreven 
ten noorden van de ringoven en de ringoven zelf. Dit is gedaan vanwege het feit dat al deze 
gebouwen tegenwoordig een geheel vormen. Ze zijn in de loop der tijd allemaal aan elkaar 
gekoppeld en zijn moeilijk los van elkaar te onderscheiden. Na de beschrijving van de ringoven 
gaan we naar binnen voor de beschrijving van gebouwonderdelen die zijn ingebouwd (Machinale 
drogerij 1961) 
Daarna worden de loodsen ten oosten van de fabriek beschreven en als laatst worden de gebouwen 
aan de westkant (loodsen, kantoor- en kantinegebouw, arbeiderswoningen en directeurswoning) 
beschreven. Daarna object 24, de bedrijfshal 
 
Op onderstaande foto’s staan in de onderzochte objecten een wit nummer en op de luchtfoto uit 
1952 een rood nummer. Voor de leesbaarheid is deze volgorde aangehouden op de komende 
bladzijden.  
 

 
  Legenda

1: Ketel- en machinehuis
2-5:  Loodsen
6:   Ringoven 
7-16: Loodsen
17:  Kantoor- en Kantinegebouw 
18:  Arbeiderswoningen 
19:  Directeurswoning
20:  Machinale drogerij 
21:  Bergruimte 
22/23:  Loodsen
24:  Bedrijfshal
25:  Overkapping 
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afb.   39 Directeurswoning steenfabriek Oostrum

afb.   36 Impressie loodsen oostzijde terrein 

afb.   33 Metalen merkplaatje op droogloods afb.   32 Impressie binnenzijde ringoven afb.   31 Ringoven omstreeks 1915

afb.   34 Halfgesloopte binnenzijde van machinale drogerij afb.   35  Zicht op ringoven en machinale drogerij

afb.   38 Arbeiderswoningen steenfabriek Oostrumafb.   37 Impressie kantoor- en kantinegebouw
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De binnenzijde van loods object 10 aan de meest oostelijke zijde. Hier is de ondersteunende constructie van de loods 
helemaal summier uitgevoerd. Links zijn de droogrekken te zien.  

Metalen Merkplaatje “C. Keller & Co”. Gemonteerd op droogloods Object 10. Stijl 5 Zuidzijde 
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De halfgesloopte binnenzijde van de machinale drogerij uit 
1961. De droogkamers met rekken zijn nog herkenbaar.  

Vanuit de bedrijfshal zijn de west- en zuidgevel van 
de machinale drogerij te zien.  

De topgevel van de machinale drogerij aan de 
westzijde.  

Object 20. (Machinale drogerij 1961) 
Centraal in het midden van het complex staat een groot gebouw dat boven de rest uitsteekt en 
opvalt door een forse schoorsteen. Het is omsloten door de rest van de gebouwen. In het 
gemeentearchief zijn bouwtekeningen tekeningen aanwezig. De firma Keller Spezialtechnik GMBH 
Laggenbeck (Duitsland) heeft het ontwerp gemaakt in 1961.  
 

 
 
Bouwmassa 
Het gebouw is een tweelaags hoog gemetseld pand op een rechthoekig grondplan. Afgedekt met 
een zadeldak belegd met grijze golfplaten. De fundering is uitgevoerd als één betonplaat.  
 
Gevels  
D noord- en oostgevel zijn opgetrokken met rode baksteen in halfsteens metselverband. OP de 
begane grond zijn voor de droogkamers schuifdeuren gemonteerd. Er zijn nog een aantal 
oorspronkelijke stalen deuren aanwezig maar er zijn ook al een aantal vervangen door houten 
exemplaren. Het platdak vat de tussenruimte tussen ketel- en machinehuis (object 1) en de 
machinale drogerij overspant is ook aan deze gevel gemonteerd. De oostgevel is een blinde gevel 
waar tegenaan de bergruimte (object 21) is geplaatst. De west gevel is een hoge muur opetrokken 
uit gele baksteen in halfsteensverband. Deze is vanuit de bedrijfshal goed zichtbaar. Veel stenen 
zijn door vorstschade aangetast en afgeschilferd.  
Ook de zuidgevel is in gele baksteen (klamplaag op rode holle steen) uitgevoerd. In de zuidgevel 
zijn zes schokbetonvensters aanwezig. Deze zijn origineel. Links een later toegevoegde grote 
stalen schuifdeur.  
Boven de daken van de diverse omliggende gebouwen zijn de topgevels zichtbaar. Beide topgevels 
uitgevoerd in geel metselwerk in halfsteens verband. Links en rechts een schokbeton venster onder 
een segmentboog. 
 
Constructie en Interieur 
De constructie bestaat uit dragende gemetselde 
muren waar houten vakwerkspanten zijn opgelegd. 
De verdiepingsvloer (boven de droogkamers) is 
gemaakt van beton. De luchttoevoerkanalen zijn 
gemetseld met holle baksteen. De droogkamers zijn 
voorzien van dragers van natuursteen waarop de 
planken/borden met groenlingen werden geplaatst. 
Ook hier is nog steeds het zeslaagssysteem van de 
firma Keller aanwezig. In enkele droogkamers zijn 
nog stukken rails voor de transportlorries aanwezig.  
Circa de helft van de inwendige constructie van de 
machinale drogerij is gesloopt. De houten 
kapconstructie is niet meer origineel.  
 
 
 
Aan de noordzijde van de machinale droogloods (Tussen ketelhuis en machinale drogerij) zijn nog 
stukken rails aanwezig voor de ingangen van de droogkamers.  
 
 

            Bouwhistorisch onderzoek                                                             Steenfabriek Oostrum 
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Object 19. (Directeurswoning later woning van de steenbaas) 
In de zuidwestelijke hoek van het complex staat een woning aan het Dokkumer Grootdiep.  
Dit is Tichelwei 18. Deze woning oogt vrij modern maar is gebouwd volgens de BAGviewer in 1880. 
Dit was de woning van de directeur later de steenbaas genoemd. Het gaat dan vooral om het 
voorste deel. Aan de achterkant is in 1965 een forse uitbouw gerealiseerd. Hiervan is een tekening 
in het gemeentearchief aanwezig.  
 

 
 
Bouwmassa  
Een eenlaags gebouw opgetrokken uit gele baksteen op een nagenoeg vierkante plattegrond. Het 
voorste deel (zuidzijde) is afgedekt met een zadeldak belegd met moderne betonpannen, type 
sneldekkers. Links uit het midden van het voorste dakvlak is een dakkapel aanwezig. Deze 
dakkapel heeft oude kenmerken waaronder een gebroken fronton. De daklijst van de dakkapel is in 
dezelfde stijl afgewerkt als de afdekplaat van de schoorsteen. Het achterste deel van het gebouw is 
een eenlaagse aanbouw onder een plat dak.  
 
Gevels  
De gevels van het voorste deel zijn volledig gestuct. Bij de beschadiging van de stuclaag op de 
hoek is goed zichtbaar dat de zijgevels zijn opgetrokken met gele handvorm baksteen. De 
voorgevel is met rode strengperssteen gemetseld. Deze gevels zijn in kruisverband gemetseld.  
In de voorgevel (zuidzijde) zijn links en rechts grote kozijnen met drieruitsverdeling aanwezig. 
Centraal in het midden van deze gevel een kleiner venster. De kozijnen zijn geplaatst op 
hardgebakken raamdorpelstenen. Voorgevel wordt afgesloten met een bakgoot. In de 
rechterzijgevel is in het linker deel een kozijn met ruit geplaatst.  
In de topgevel van het oude huis zit links een klein vierruitsvenster en een tweetal oude 
muurankers te hoogte van de zoldervloer. In de linker gevel (westzijde) zijn symmetrisch twee 
kozijnen met ruit geplaatst. De topgevel is voorzien van een houten beschieting en in groene kleur 
afgewerkt.  
De gevels van de aanbouw uit 1965 zijn opgetrokken met gele strengperssteen op een met rode 
strengperssteen gemetseld trasraam. Het metselwerk is uitgevoerd in halfsteensverband.  
De ingang van de woning is in de aanbouw uit 1965 gesitueerd aan de oostzijde. Hierin is de 
voordeur iets terugliggend geplaatst. In de gevels van de aanbouw diverse moderne houten 
kozijnen op raamdorpelstenen geplaatst.  
 
Constructie en Interieur 
De woning was niet toegankelijk tijdens de verkenning.  
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afb.  40 Steenfabriek van Oostrum in 1915
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terrein rondom de fabriek 
Naast de gebouwen omvat de fabriek een terrein rondom de fabriek 
(afb. 29). Uit historische foto’s van de fabriek komt het open zicht op de 
fabriek duidelijk naar voren (afb. 44). Alleen nabij de directeurswoning 
zijn een aantal bomen te zien, zo blijkt uit een filmpje uit het jaar 1927 
(afb. 45).

De luchtfoto uit het jaar 1930 (afb. 43) laat zien dat het ‘Jaachpad’ 
logischerwijs langs het ‘Dokkumer Grutdjip’ was gelegen. Een fragment 
uit het filmpje uit 1927 (afb. 42) en een historische foto bevestigen dit 
(afb. 44). 

De steenfabriek uit het jaar 1976 toont een hekwerk langs het pad 
richting de fabriek. De betonnen palen in het hekwerk zijn nog steeds 
aanwezig. Op de overzichtsfoto van de fabriek (afb. 19) is een hekwerk 
te zien, waarop het lijkt dat de betonnen palen al aanwezig waren.

De overzichtsfoto (afb. 19) van het fabrieksterrein geeft een impressie 
vanuit de lucht. Het terrein direct rondom de ringoven lijkt verhard te 
zijn. Over het terrein was een smalspoor aanwezig, zo blijkt uit het 
filmpje uit 1927 (afb. 42). Niet alleen over het terrein was een smalspoor 
aanwezig. Uit de luchfoto omstreeks 1965 blijkt dat het spoor de 
tichelwurken oostelijk van het terrein in liep (afb. 41).  

De haven is in de jaren 1990 gegraven.95 In het jaartal 1993 komt de 
haven voor het eerst tevoorschijn op de kaart en in het jaar 1980 was 
er nog een smalle watergang te zien.

95 Topotijdreis, z.d. 

afb.   41 Rond  het jaar 1965 liep er een spoorlijn lde tichelwurken in

afb.   44 Open zicht op de fabriekafb.   43 Jaachpad langs het Dokkumer Grutdjipafb.   42 Fragment uit filmpje van de steenfabriek uit 1927

32



afb.  45 Zoals op deze foto te zien is, liep er een smalspoor over het fabrieksterrein heen
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tichelwurken
Rondom de steenfabriek zijn landerijen afgegraven ten behoeve van 
de baksteenfabricage: ‘tichelwurken’. ‘Tichel’ is een andere benaming 
voor baksteen.96 De Cultuurhistorische kaart van de provincie Fryslân 
omvat een categorie ‘geomorfologie’. Deze aardkundige laag is 
onderscheiden op basis van de geomorfologische kaart van bureau 
Alterra.97 De geomorfologische kaart heeft de legenda eenheid 
‘overige’. Deze legenda eenheid geeft de menselijke ingrepen in het 
kleigebied weer, zoals terpen en tichelwerken, dorpen en steden  
(afb. 47). De kaart laat dus de precieze locatie van de tichelwurken zien. 
De hoogtekaart uit 2021 bevestigt dit (afb. 49), want de donkerblauwe 
kleuren omvatten, voor een groot gedeelte, de afgetichelde percelen.98 
Om een beeld te geven van hoe veel centimeter er is afgeticheld 
zijn de hoogtegegevens van de topografische kaart uit 1900  
(afb. 48) vergeleken worden met de huidige AHN-kaart (afb. 49). De 
topografische kaart uit 1900 omvat, in tegenstelling tot de huidige AHN-
kaart, hoogtegegevens van een aantal punten op de kaart, dus hier is 
alleen wat over te zeggen: er is van 60 centimeter tot 140 centimeter 
meter afgeticheld op de vier punten (afb. 48 en 49).
96 Worst & Coppens, 2021, p. 123.
97 Provincie Fryslân, z.d.
98 Actueel Hoogtebestand Nederland, 2021.

afb.  47 Tichelwurken zijn aangegeven met de grijze vlakken op de Cultuurhistorische Kaart 

afb.   46 De weilanden rondom de fabriek werden afgegraven (tichelwurken)
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afb. 48  Hoogtegegevens van de topografische kaart uit 1900  

afb.  49 Hoogtegegevens van de huidige AHN-kaart 
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afb.  50 Arbeiderswoningen  rechts op de foto  afb.  50 Arbeiderswoningen  rechts op de foto  
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3.4.1  Visie cultuurhistorische waardevolle sporen van de 
 baksteenfabricage

fabrieksgebouwen, arbeiders- en directeurswoningen
De gebouwen van het steenbakkerijcomplex, welke bijdragen aan 
het productieproces van de stenen, zijn cultuurhistorisch waardevol.  
Dit zijn de gebouwen welke tussen de jaren 1872 en 1968 zijn gebouwd 
(afb. 10: alle gebouwen met uitzondering van de nummer 24 en 25).  
De gebouwen hebben verschillende functies. Al deze functies dragen bij 
aan het verhaal van de baksteenfabricage. Ze vormen dus samen een 
geheel. Tussen de jaren 1872 en 1968 zijn er gebouwen gesaneerd, 
bijgebouwd en/of veranderd ten behoeve van het productieproces. 
Daarom passen ook deze veranderingen bij het verhaal van de 
baksteenfabricage.

fabrieksterrein
Het terrein rondom het fabrieksterrein is cultuurhistorisch waardevol. 
Dit omdat de historische elementen die nog zichtbaar zijn, zoals 
smalspoorrelicten, hekwerken en paden. Ze waren onderdeel van het 
verhaal van de baksteenfabricage. Op historische foto’s is het open 
zicht op de fabriek duidelijk zichbaar, daarom is het open karakter van 
het fabrieksterrein cultuurhistorisch waardevol. 

jaachpaad langs het dokkumer grutdjip
Historisch gezien zijn jaachpaden gelegen langs het water en 
dienen ze als trekpaden om schepen te trekken. In de tijd van de 
baksteenfabricage is het jaachpaad duidelijk zichtbaar. In de twintigste 
eeuw is er een fietspad aangelegd rondom de fabriek. Dit pad wordt 
nu gebruikt door voorbijgangers. Het oorspronkelijke jaachpaad is niet 
meer in gebruik en daarmee is de historische context verloren gegaan. 
Daarom ook het advies om het fietspas weer langs het water aan te 
leggen, dit heeft cultuurhistorische waarden. 

tichelwurken
De tichelwurken zijn relicten van de baksteenfabricage in het landschap 
en zijn cultuurhistorisch waardevol. Ze zijn te vinden in de directe 
omgeving van de fabrieksgebouwen. Het huidige reliëf is hierbij van 
belang, omdat de hoogteverschillen een gevolg zijn van het aftichelen 
van de klei. De landerijen hebben historisch gezien en open karakter. 
Dit is nog steeds het geval en past bij de cultuurhistorische waarde.

open zicht op de schoorsteen
De schoorsteen van de fabriek is uit de verte al te bemerken. Het is 
een markant herkenningspunt in het landschap. Juist door de openheid 
rondom de fabriek valt de schoorsteen al van kilometers ver op. Dit 
open zicht op de schoorsteen is daarom cultuurhistorisch waardevol.

3.4.2 Waarderingscriteria sporen baksteenfabricage

cultuurhistorische waarden
De fabrieksgebouwen dragen bij aan sociaal-economische, 
landschappelijke, technische en innovatieve ontwikkelingen. Een eeuw 
lang hebben werknemers in en rondom de fabrieksgebouwen gewerkt. 
De fabrieksgebouwen, het terrein rondom de fabrieksgebouwen en de 
tichelwerken staan daarom symbool voor uitdrukking van een sociaal-
economische ontwikkeling. Het landschapsbeeld veranderde door 
de baksteenfabricage. Zo is de schoorsteen vanaf kilometers ver te 
zien. Ook de tichelwerken zorgen voor een zichtbare landschappelijke 
verandering. De fabrieksgebouwen tonen de industrialisatie en 
daarmee technische ontwikkelingen. Wat bijzonder is omdat er in de 
middeleeuwen rondom Oostrum steen werd gebakken. Daarom is de 
fabriek een voorzetting van de baksteenproductie. Het innovatieve 
karakter komt tot uiting doordat de fabriek één van de vroegste goed 
werkende ringovens in Nederland bezit. 

architectuurhistorische  waarden
De fabrieksgebouwen dragen bij aan de geschiedenis van de 
architectuur voor steenfabrieken vanwege de gaafheid van het 
complex. Door de jaren heen zijn er weinig gebouwen gesloopt, 
waardoor de architectuurhistorische waarden bewaard zijn gebleven. 
De ontwikkelingen van de bouwkunst van de steenfabriek is daarom 
op het complex waar te nemen. Daarnaast heeft de schoorsteen een 
bijzondere vormgeving, wat bijdraagt aan hoogwaardige esthetische 
kwaliteiten van het ontwerp.

ensemblewaarden
Het complex is onderdeel van een groter geheel dat cultuurhistorisch 
van nationaal belang is, vanwege de functionele en typologische 
verbondenheid. De baksteenindustrie was een eeuw lang verspreid 
door het land te vinden. De ensemblewaarde is hoog vanwege de 
aanwezigheid van diverse sporen in het landschap, namelijk de 
fabrieksgebouwen, het terrein rondom de fabriek en de tichelwurken. 
Ze dragen allemaal bij aan het productieproces en zijn vrij gaaf 
aanwezig. De fabriek is gesitueerd op deze plek vanwege de 
infrastructuur en bodemgesteldheid. Daarom draagt het complex bij 
aan een hoogwaardige kwaliteit van de historisch-ruimtelijke relatie. 

gaafheid/herkenbaarheid
Het complex draagt bij aan architectonische gaafheid van diverse 
onderdelen, zoals de steenbakkerij, het meest gave oudere haaghuis 
en de sober-functionele, maar ook monumentale kwaliteiten van 
een aantal andere complex onderdelen. De tichelwurken zijn intact 
en daarom kan gesproken worden van een hoogwaardige gaafheid. 
Daarnaast draagt het complex bij aan de visuele herkenbaarheid van 
de omgeving. De schoorsteen is namelijk een herkenningspunt in het 
landschap, wat de baksteenfabricage symboliseert.

3.4  Waardering sporen van de baksteenfabricage rondom Oostrum
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zeldzaamheid
Het complex is het enige overgebleven gave steenbakkerijcomplex in 
Friesland, daarom kan er worden gesproken van regionale uniciteit. 
De arbeiderswoningen, die aanwezig zijn op het terrein, zijn één 
van de drie steenfabrieken in Nederland waar dit ten tijde van de 
inventarisatie het geval was en in Friesland de enige.99 Daarnaast 
zijn de tichelwurken zeldzaam in de regio, omdat ze alleen rondom 
Oostrum te vinden zijn. Echter kijkend op grotere schaal zijn ze minder 
zeldzaam. Ze zijn namelijk elders in Friesland te vinden, zoals rondom 
Harlingen. Op nationaal niveau zijn de tichelwurken bijvoorbeeld in de 
rivierengebieden te vinden.

3.4.3  Huidige bescherming op rijks- en provinciaal- en   
 gemeentelijk niveau

rijksmonument: steenbakkerijcomplex oostrum
Een aantal onderdelen van het steenbakkerijcomplex in Oostrum 
hebben in het jaar 1991 een rijksmonumentenstatus gekregen, 
namelijk: de steenbakkerij met schoorsteen, een ouder haaghuis en 
drie jongere haaghuizen (afb. 31). De onderbouwing om de onderdelen 
tot industrieel-archeologisch belang te bestempelen zijn te vinden in de 
bijlagen (bijlage 1).100 

provincie: beleidsstukken en cultuurhistorische kaart
De provincie Fryslân hanteert beleidsstukken waarbij landschap, 
monumenten, archeologie en cultuurhistorie belangrijke thema’s zijn.  
De beleidsstukken geven initiatiefnemers bij de gemeente Noardeast-
Fryslân handvaten om met haar cultuurhistorie om te gaan. 
Hierbij een paar relevante provinciale beleidsstukken:

-  Nij Poadium: pagina 46 t/m 59 staan de ambities voor erfgoed 
 voor de periode 2021 tot en met 2024; 
-  Grutsk op ‘e Romte: visie met de belangrijkste ruimtelijke 
 waarden van de provincie en vormt de onderlegger voor nieuwe 
 ruimtelijke ontwikkelingen; 
-  Omgevingsvisie de Romte Diele: geeft de komende jaren  
 richting aan activiteiten.101  

De provincie Fryslân heeft de digitale Cultuurhistorische Kaart Fryslân 
(CHK2) gemaakt met informatie over de cultuurgeschiedenis. De 
elementen zijn van belang voor de kennis, beleving en waardering van 
de ruimtelijke inrichting van de provincie. De kaart is informatief. Echter 
dient er in het kader van het ruimtelijk ordeningsbeleid bij plannen en 
ontwikkelingen rekening te worden gehouden met de elementen en 
structuren van de CHK2. Dit is verankerd in de Verordening Romte 
Fryslân (pagina 47en 48). 

99 Corten e.a., 1994.
100 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 1991.
101 Provincie Fryslân, z.d.

De CHK2 geeft voor het industrieel erfgoed rondom Oostrum de 
volgende onderdelen weer: rijksmonument (steenfabriek), karakteristieke 
bouwwerken (steenfabriek) en geomorfologie (vlakte ontstaan door 
afgraving). Zoals de provincie Fryslân zelf aangeeft is de CHK2 een 
dynamisch document. Het geeft dan ook de mogelijkheid om uit te 
breiden en andere cultuurhistorische waarden (paragraaf 3.4.1) van de 
baksteenfabricage op te nemen.

bestemmingsplan op gemeentelijk niveau
Het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geeft de vereiste dat in een ruimtelijk 
plan een beschrijving moet worden opgenomen van de manier waarop 
met de aanwezige cultuurhistorische waarden rekening is gehouden.

Kijkend naar het bestemmingsplan: het terrein van de steenfabriek in 
Oostrum kent de bestemming ‘cultuur en ontspanning’ en bij de haven 
‘bedrijf- en watergebonden bedrijven’. Volgens artikel 3.3. kunnen 
Burgemeester en Wethouders nadere eisen stellen aan de bebouwing ten 
behoeve van onder andere ruimtelijke en cultuurhistorische waarden.102 

De tichelwurken hebben gedeeltelijk de bestemming ‘Waarde - Reliëf’ en 
‘Waarde - Landschap: verkaveling’. De bestemming ‘Waarde - Reliëf’ kent, 
in tegenstelling tot de bestemming ‘Waarde - Landschap: verkaveling’  wel 
eisen aan het reliëf, wat in het geval van de tichelwurken van belang is 
voor de cultuurhistorische waarde.103

  

102 RHO-adviseurs, 2014.
103 Gemeente Dongeradeel, 2013.

afb. 51   Tichelwurken: de bestemming ‘Waarde-Reliëf’ en ‘Waarde- Landschap: verkaveling’ 
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3.5  Toekomstblik
3.5.1  Herbestemming steenfabriek Oostrum

plannen voor een industrieel en ambachtelijk 
erfgoedcentrum
In 2010 heeft projectontwikkelaar Jan Smeeing het steenbakkerij 
complex gekocht.104 Smeeing ziet de steenfabriek van Oostrum voor 
zich als ‘een industrieel en ambachtelijk erfgoedcentrum’. De eigenaar 
legt in zijn ambitie de nadruk op de geschiedenis van dit unieke 
complex, in combinatie met hedendaagse recreatieve activiteiten. 
Om dit te verwezenlijken hebben in de afgelopen jaren een aantal 
werkzaamheden plaats gevonden om unieke elementen te behouden, 
zoals het opknappen van de schoorsteen. In het jaar 2018 heeft 
Stichting DBF een haalbaarheidsonderzoek naar herbestemming 
van de steenfabriek te Oostrum uitgevoerd. Het onderzoek laat naast 
de procedure om tot de herbestemming te komen ook een ontwerp 
zien. Smeeing werkt samen met diverse partijen om het terrein te 
ontwikkelen. De plannen, zoals ze in het haalbaarheidsonderzoek 
staan omschreven, geven een richting.105  

het ontwerp: van multifunctionele industrie, 
watersport tot kleinschalig werkende oven
Het terrein omvat meerdere panden met als hart de steenoven met 
monumentale schoorsteen. De panden rondom de ringoven en 
schoorsteen dragen bij aan de totaalhistorie van de steenfabriek en 
worden daarom in standgehouden. De eigenaar ziet mogelijkheden 
om de ringoven te restaureren en weer werkend te maken. Echter niet 
met het doel om te produceren voor de markt, maar met een museaal 
en educatief karakter. Ook kan het deel rondom de steenoven dienen 
als werkplaats en expositieruimte voor industriële ambachtslieden. 
Daarnaast is het van belang om bezoekers te trekken naar het 
afgelegen Oostrum: door activiteiten met een toeristisch/recreatief 
karakter, zoals horeca en watersport. Het toevoegen van (recreatieve) 
woningen zorgt voor een geheel aan economische activiteiten om voor 
een gezonde financiële exploitatie te zorgen.106

De verschillende onderdelen zijn in een ontwerp vormgegeven  
(afb. 52). Het gedeelte rondom de ringoven omvat een museum, 
galerie, pottenbakkerij, ruimte voor expositie, galerij en evenementen, 
aardappelbeleefcentrum, wellness, terras en brasserie. Daarnaast 
wordt er een droogloods gebruikt met een museaal karakter en twee 
droogloodsen omgevormd tot bed and breakfast. Rondom de haven is 
gelegenheid voor watergebonden bedrijvigheid. 

104 Stichting DBF, 2018, p. 4
105 Smeeing, 2022.
106 Stichting DBF, 2018, p. 10-11

3.5.2  Inspiratie ontwerp cultuurhistorische waarden

per historische smalspoor baksteenfabricage/
tichelwurken beleven 
Er liep een smalspoorterrein via het steenfabriekcomplex de landerijen 
in. Een luchtfoto uit de jaren zestig van de twintigste eeuw geeft aan waar 
het smalspoor zich bevond (afb. 41). Binnen de herontwikkelingsplannen 
past het om het smalspoor te reconstrueren. Hiermee krijgen bezoekers 
de ultieme beleving van de baksteenfabricage mee. De belangrijke rol 
van de tichelwurken binnen het productieproces kan op deze manier 
zichtbaar worden gemaakt aan de bezoekers.
 
de middeleeuwse veldovens een plek geven 
In de middeleeuwen werden er al stenen gebakken op deze plek met 
zogenaamde veldovens. Dat is zelfs één van de redenen waarom de 
steenfabriek de rijksmonumenten status heeft gekregen. Deze primitieve 
ovens lenen zich goed om samen met bezoekers bakstenen te bakken. 
Zij kunnen leren over de veranderingen in het baksteenproces door de 
jaren heen. Dat maakt het een leerzame activiteit voor bezoekers.

historische functies van de steenfabriek zichtbaar
Het zichtbaar maken van de oorspronkelijke functies van de 
fabrieksgebouwen is waardevol voor de beleving van de geschiedenis 
van de baksteenfabricage. Het is essentieel om oorspronkelijke 
elementen binnen gebouwen te behouden en/of gebouwen in haar 
geheel intact te laten. Ook kan er creatief mee om worden gegaan, 
door bijvoorbeeld materiaalkeuze aan te passen aan het historische 
beeld.  

3.6  Conclusie
De sporen in het Noordoost-Friese landschap welke ons 
herinneren aan de baksteenfabricage zijn: de fabrieksgebouwen 
& arbeiders- en directeurswoning, het terrein rondom de 
fabriek, de tichelwurken en het open zicht op de schoorsteen 
cultuurhistorische waardevolle sporen van de baksteenfabricage 
rondom Oostrum. Met de nieuwe herwaarderingsplannen van de 
steenfabriek te Oostrum kunnen cultuurhistorische waarden zoals 
het ‘Jaachpad’ langs het Dokkumer Grutdjip, het smalspoor, de 
historische functies (zoals de droogloodsen en ringoven) en de 
tichelwurken weer zichtbaar en beleefbaar worden voor publiek. 
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afb. 52   Ontwerp Steenfabriek Oostrum
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H4 Het erfgoed van de vlasverwerking  

Inleiding 

Vlasverwerking 

De vlasfabriek van Mûnein 

Waardering sporen vlasverwerking   

Toekomstblik 

Conclusie

Afb. 53 Een aantal arbeiders van de vlasindustrie omstreeks 1900 bij Mûnein
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4.1  Inleiding
Wat voor sporen zijn er in het landschap te vinden van de 
vlasverwerking in Noordoost-Friesland? Van het product vlas 
werden door de Egyptenaren overleden mensen verwikkeld 
in linnen gewaden. Tegenwoordig is het bekende lijnzaad een 
populaire ‘superfood’. In Noordoost-Friesland herinnert de 
vlasfabriek te Mûnein ons aan het verleden. Van de ruim duizend 
braakhokken is weinig meer van over. Gelukkig is in het dorp Ee 
het laatste braakhok omgetoverd tot een museum.  
  

4.2  Geschiedenis van de     
 vlasverwerking op hoofdlijnen
4.2.1 Meest nuttige linnen: de vlasplant
De vlasplant ‘Linum usitatissimum’ heeft de passende betekenis ‘meest 
nuttige linnen’. Uit archeologisch onderzoek blijkt dat de plant 30.000 
jaar geleden al werd gebruikt om touwen en kleding van te maken.107 In 
de tijd van de oude Egyptenaren waren overleden mensen gewikkeld 
in vlaslinnen en graven bevatten resten van de zaden van de vlasplant. 
Ook zijn er grafschilderingen gevonden die te maken hebben met de 
vlasteelt. Verbouw van vlas vond zo’n 9.000 jaar geleden voor het eerst 
plaats in Mesopotamië en in Nederland komt vlas sinds 5.000 jaar 
geleden voor.108 Uit onderzoek naar terpafgravingen in de kuststreek 
zijn resten van zaden- en stengeldelen van vlas gevonden.109 De 
verbouw van vlas is tot de tiende eeuw bestemd voor eigen gebruik. 
De opkomst van steden zorgde voor verandering hierin en het vlas 
werd verhandeld.110

4.2.2  Nederlandse ontwikkelingen
Het ‘Hanzeverbond’ zorgde voor de verdere handel van vlas in onder 
andere Nederlandse steden. Echter had het huidige België een 
belangrijke rol in de handel. Zo fungeerde de stad Brugge als centrum 
van de vlashandel in de veertiende en vijftiende eeuw. Een piek voor de 
vlashandel voor de Republiek der Verenigde Nederlanden vond plaats 
in tijden van oorlog. In de zeventiende eeuw krijgt het gewest Holland 
de titel als grootste linnenexporteur. Echter kwamen Baltische landen 
en Rusland met hun lage vlasprijzen in opmars in de achttiende eeuw 
en werden de grootste exporteur van de vlashandel. In de negentiende 
eeuw kwam de internationale handel weer op gang door de industriële 
revolutie, wat heeft geleid tot het machinale spinnen van vlas.111

107 WUR, 2020, p. 31.
108 WUR, 2020, p. 31.
109 Nouta, 1991, p. 8.
110 Poelsma, 2004, p. 4-7.
111 Poelsma, 2004, p. 12. afb. 54 Vlasbewerking op het veld rondom Mûnein rond 1935
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werkverschaffing en winterwerk
Het verbouwen van vlas heeft een hoge economische waarde. Tot de 
jaren vijftig van de twintigste eeuw was vlas een waardevol product 
voor de akkerbouwer. De arbeidsintensiviteit zorgde voor werk in 
de winterperioden voor arbeiders. Bijkomend voordeel was dat de 
vaste werknemers voor de werkzaamheden in de zomer beschikbaar 
bleven.112 Daarnaast trokken mensen vanuit gebieden waar geen werk 
was, naar gebieden waar werk te vinden was. Dit gebeurde in het kader 
van de vlasteelt in Noordoost-Friesland. Voor de verwerking van het 
vlas gingen bijvoorbeeld mensen uit Dantumadiel en Tytsjerksteradiel  
naar de kleistreken.113 Om werkloosheid te bestrijden kochten 
gemeentebesturen vlas op. Zo kocht de gemeente Dantumadiel in het 
jaar 1881 vlas op voor werkverschaffing.114 Daarnaast namen arbeiders 
in dorpen (afdelingen van ‘Patrimonium’) zelf het initiatief om vlasland 
te huren of vlas aan te kopen, zoals in Blije en Anjum.115    

ontwikkeling vlasverwerking in noordoost-friesland
In de provincie Friesland werd tussen de jaren 1860 en 1880 op 
ongeveer 10 procent van het totale areaal bouwland vlas verbouwd. Tot 
de jaren zestig van de twintigste eeuw waren er wat schommelingen 
in het verbouw van vlas.116 Het percentage vlas ten opzichte van de 
oppervlakte bouwland in het jaar 1911 ligt in de kleigebieden (vier 
tot zes procent) hoger dan op de zandgronden (nul tot een halve 
procent).117 Zoals eerder omschreven waren de zandgronden de 
gebieden waar veelal vlas werd verbouwd. De verschuiving van 
de teelt van zandgronden naar kleigronden kan te maken hebben 
met uitputtingsverschijnselen van de grond op de zandgronden, 
‘vlasmoeheid’ genoemd.118 In de jaren 1990 werd er vijfenzestig hectare 
vlas verbouwd in Friesland (voor de vergelijking: in de jaren 1870 betrof 
het 5200 hectare). Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de 
Statistiek is er qua oppervlakte aan vlasteelt in Friesland vrijwel niets 
overgebleven.119 Echter geven inwoners uit de regio een implus aan 
het vlasverleden door de organisatie van de vlasroute (paragraaf 4.5). 

De werkgelegenheid in de voormalige gemeente Dongeradeel bestond 
jarenlang voornamelijk uit de landbouw. Men richtte zich meer op 
bouwland, dan weilanden. Opbrengsten van hooilanden waren namelijk 
beperkt door de lage en natte ligging. Volgens gemeenteverslagen 
werd er in 1851 op een achtste deel van het bouwland in de voormalige 
gemeente Dongeradeel (kleigrond) vlas verbouwd.120 Zo werden 
er bijvoorbeeld haver, tarwe, winterkoolzaad, vlas en aardappelen 
verbouwd. De bunders (gelijk aan ongeveer een hectare) per jaar in de 
periode 1851 tot 1930 van voormalige gemeente West-Dongeradeel 
zijn van een aantal gewassen in beeld gebracht (afb. 56). De daling 
van vlas vanaf de jaren 1890 heeft mede te maken met de intreding 
van bieten. 

112 Tolsma, 2008, p. 3-6.
113 Tolsma, 2008, p. 12.
114 Poelsma, 2004, p. 154-155.
115 Nouta, 1991, p. 42.
116 Nouta, 1991, p. 40.
117 Poelsma, 2004, p. 11.
118 Poelsma, 2004, p. 154.
119 Centraal Bureau voor de Statistiek, 2022.
120 Tolsma, 2008, p. 4.

afb.  55 De vlasplant heeft een klein helderblauwe bloem

afb.   56 Jaarlijks geteelde oppervlakte cichorei, vlas, aardappelen en bieten (1851-1930)
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braakhokken
Het vlas werd verwerkt in braakhokken (afb. 58). Het braken en zwingelen 
gebeurde in de braakhokken. Het productieproces is weergegeven op 
de afbeelding hierboven (afb. 57). De braakhokken waren simpele 
houten hokken, in sommige gevallen maakten ze onderdeel uit van de 
woning, die verspreid waren gesitueerd in Noordoost-Friesland.121 Aan 
het begin van de twintigste eeuw zijn er maar liefst 1387 braakhokken 
te vinden in het studiegebied.122 Voor de machines die werden gebruikt 
was veel menskracht nodig. De arbeidersomstandigheden waren 
slecht: het was zwaar en ongezond werk. Vanaf het jaar 1850 begon 
men in den lande stoomkracht toe te passen.123 Daarnaast zorgde 
de verwerking in de honderden verschillende braakhokken voor een 
diversiteit aan kwaliteit. Elders in het land hadden fabrieken het werk 
overgenomen en konden wel dezelfde kwaliteit leveren. Daarom werd 
in juli 1898 de ‘N.V. Friesche Maatschappij van Vlasindustrie’ opgericht 
in Mûnein.

121 Nouta, 1991, p. 43.
122 Poelsma, 2006, p. 52.
123 Poelsma, 2006, p. 57-58.

handel en toepassingen vlas
Met een monster gingen de handelaren naar de beurs en op deze 
manier probeerden ze het vlas te verkopen. De waarde van vlas was 
door de jaren heen aan grote schommelingen onderhevig. Dit had te 
maken met oorlogen, economische crisissen maar ook geruchten over 
beschikbaarheid van vlas.124 De vlasplant was nuttig voor verschillende 
sectoren. De meest bekende toepassing is de verwerking tot kleding. 
Daarnaast werd de lijnzaad gebruikt binnen de olieslagerij of farmacie 
en vond verwerking tot isolatiemateriaal, veevoer en bankbiljetten 
plaats.125 Ook in touwslagerijen maakte men gebruik van vlas. In 
Dokkum herinnert het naambordje ‘lijnbaan’ ons aan deze tijd (waar 
een touwslagerij van een lijnbaan gebruik maakte om onder andere 
vlas te verwerken tot touw. Het naambordje is in het jaar 2013 onthult 
tijdens een herinrichting van het gebied.126

124 Poelsma, 2006, p. 82-83.
125 Tolsma, 2008, p. 3-6.
126 RTV-NOF, 2013.

afb. 57 Het productieproces van vlas tot linnen is afgebeeld in acht stappen: zaaien, repelen, roten, braken, zwingelen, hekelen, spinnen en weven 

Zaaien
Het zaaien vindt 

plaats in maart/april. 
Met de oogst in juni/
juli gaat de gehele 
plant uit de grond.  

Repelen
Meteen na de oogst 
worden de knoppen 
van de vlasstelen 

verwijderd.

Roten
De stengel wordt in 

de sloot nat gemaakt 
om te roten.  

De stengel komt los 
van de vezel (en daar 

gaat het om).

Braken
Om de vezel uit de 
stengel te krijgen 
moet die stengel 

worden gebroken, 
vandaar de naam.

Zwingelen 
De laatste houtigere 

deeltjes worden 
uit de waardevolle 

vezels verwijderd met 
een machine met 
scherpe messen.

Hekelen 
Het vlas wordt 

gekamd, oftewel over 
de hekel gehaald om 
korte en lange vezels 

te krijgen.

Spinnen 
De vlasvezels zijn 
nu zo fijn dat er 
linnengaren van 

gesponnen worden 
op een spinnewiel.

Weven 
Door de draden 
te weven wordt 
tot slot één van 

de eindproducten 
gemaakt: linnen.
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afb.  58 Het braakhok te Ee is nu in gebruik als museum. Het is het enige overgebleven braakhok van Noordoost-Friesland
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oon,
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n

droeg ik e
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n
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ud was en stij
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sloeg men mij op 
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sloeg men mij op 
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oning
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4.3  De vlasfabriek van Mûnein:    
 geschiedenis en opbouw
4.3.1 Landschappelijke opbouw
De vlasfabriek is gelegen in het dorp Mûnein binnen de gemeente 
Tytsjerksteradiel en ligt zo’n tien kilometer ten noordoosten van de 
stad Leeuwarden. De vlasfabriek werd gesitueerd langs het meertje de 
Zwarte Broek. Deze locatie werd gekozen omdat voor de vlasverwerking 
een rottingsproces in open water noodzakelijk was (afb. 59).127 

De vlasfabriek is te vinden in het deelgebied ‘Noordelijke Wouden’. 
Het landschapstype ‘woudontginning’ past bij de ondergrond waar de 
vlasfabriek is gelegen (afb. 40). Qua geomorfologie past ‘grondmorene 
(keileem) bedekt met dekzand’ bij de ondergrond van de fabriek. 
Deze geomorfologie is tevens oostelijk van de fabriek te vinden. Een 
kilometer oostelijk begint het landschapstype ‘ontgonnen veenvlakte‘ 
(paarse kleur). Westelijk van de fabriek omvat de gele kleur het 
landschapstype ‘dekzandrug’ (afb. 60). Hoofdstuk 2 omschrijft de 
ontstaansgeschiedenis van het landschapstype ‘woutontginning’.   

4.3.2  Opkomst van de fabriek
De ‘N.V. Friesche Maatschappij van Vlasindustrie’ werd in het jaar 
1898 geopend in Mûnein.128 Toentertijd viel Mûnein nog onder het dorp 
Oentsjerk.  De vlasfabriek was de eerste van zo’n aard in Nederland.129 
Baron T.M.T. van Welderen Rengers gaf de opdracht tot oprichting van 
de fabriek. Hij benoemde J.J. Westra als directeur. De vlasbewerking 
was een ondergeschoven kindje geworden in Friesland. Baron 
Rengers had de gebruikte methode in België intensief bestudeerd. 
Een krantenartikel uit de Leeuwarder Courant uit die tijd verzekert een 
opleving van de vlasbouw: ‘Juist door het oprichten van de fabriek 
vertrouwt men den vlasbouw weer te doen opleven en daardoor meer 
handen werk te kunnen verschaffen, daar de vlasplant ook te velde, 
weer werk geeft dan vele anderen vruchten’.130

In 1911 is er een nevenvestiging gebouwd in Noardburgum aan het 
riviertje ‘De Zwemmer’, de fabriek is gesaneerd.131 In het jaar 1920 was 
er eindelijk een reserve opgebouwd van 1.300.000,- gulden. Baron 
Rengers heeft in crisistijd zelfs Heemstra State (waar baron Rengers 
woonde) verkocht om zijn arbeiders te kunnen betalen.132 De fabriek is 
tot het jaar 1967 in bedrijf geweest.133

4.3.3 Ontwikkelingen sporen van de vlasverwerking
127 SteenhuisMeurs BV, 2012, p. 3-4 en p. 25.
128 Gemeente Tytsjerksteradiel, 1898.
129 Leeuwarder Courant, 1898.
130 Actief, 1994. p. 7.
131 Tolsma, 2008, p. 39-40.
132 Actief, 1994, p. 7.
133 SteenhuisMeurs BV, 2012, p. 17.

afb.  59 De vlasfabriek is in de jaren 1920 gelegen aan het meertje de Zwarte Broek

afb.  60 Landschapstypenkaart provincie Fryslân
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gebouwen vlasfabriek mûnein
De gebouwen van de fabriek zijn in fases gebouwd: bouw vlasfabriek 
met schoorsteen en vlasroterij (1898), bouw woning aan vlasfabriek 
(1916), bouw kantoor/kantine (1917), verbouw vlasfabriek (1920), 
uitbreiding vlasfabriek (1955), uitbreiding vlasroterij (1965). Op 
de huidige luchtfoto zijn de verschillende gebouwen aangegeven: 
vlasfabriek in 1898 (1), vlasroterij waarschijnlijk in 1898 (2), woning 
aan de vlasfabriek in 1916 (3) en kantoor/kantine in 1917 (4)  
(afb. 61). Hieronder volgt een omschrijving van de verschillende fases. 
In het jaar 1898 is de fabriek gebouwd. De tekening uit die tijd laat 
verschillende onderdelen zien: braakhok, bergplaats, werkplaats, 
afvallokaal, machinekamer, ketel en kolenhok.134 In het jaar 1920 is de 
ketel vernieuwd en de schoorsteen verbouwd.135 In het jaar 1955 is de 
fabriek nogmaals uitgebreid met een stofkamer.136 Aan de westzijde 
van de fabriek is in het jaartal 1916 aangebouwd voor woningen.137 
De vlasfabriek is niet meer in gebruik en is verbouwd. Er zijn veel 
autentieke onderdelen bewaard gebleven, bijvoorbeeld de voorgevel 
met tekst (zie afb. 42). Ook is de schoorsteen nog in orginele staat. 
De bouw van de roterij stond niet aangegeven in het archiefstuk uit 
1898, wel toont een foto uit 1921 de roterij (afb. 63). Daaruit valt te 
concluderen dat de roterij waarschijnlijk in het jaar 1898 is gebouwd, 
omdat er tussen de jaren 1898 en 1921 geen bouwaanvragen in het 
archief aanwezig zijn. De roterij is in 1965 uitgebreid.138 De roterij is niet 
meer in orginele staat (afb. 64). In 1917 is het gebouw ten zuidoosten 
van de vlasfabriek gebouwd voor kantine en kantoor.139 Het gebouw is 
nog aanwezig (afb. 66). Er is wel een gedeelte aangebouwd. 

134 Gemeente Tytsjerksteradiel, 1898.
135 Gemeente Tytsjerksteradiel, 1920.
136 Gemeente Tytsjerksteradiel, 1955.
137 Gemeente Tytsjerksteradiel, 1916.
138 Gemeente Tytsjerksteradiel, 1965.
139 Gemeente Tytsjerksteradiel, 1917.

afb.  61 De verschillende gebouwen van de vlasfabriek op de luchtfoto uit 2022:  
vlasfabriek (1), vlasroterij (2), woning aan de vlasfabriek (3) en kantoor/kantine (4)

afb.  62 De voorgevel is nog autentiek 
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afb.  63 De vlasfabriek omstreeks 1921, waarbij de roterij al te zien is (gebouw in het midden)
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afb.   64 Er zijn nog restanten van de roterij aanwezig afb.   65 Het gebouw op de voorgrond is de roterij, foto gemaakt in 1951

afb.  67 Foto uit 2022, waarbij links de vlasfabriek met schoorsteen te zien zijn 
en rechts de woningen die later zijn aangebouwd

afb.  66 Foto van het voormalige kantine- en kantoorgebouw
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afb.  68 Kunstwerk midden in het dorp Mûnein over het vlasverleden

arbeiderswoningen
Baron Rengers liet aan de ‘Kaetsjemuoi Wei’ 29 en ‘Dokter 
Kijlstraweg’ 3, 7 en 11 in Mûnein arbeiderswoningen bouwen  
(afb. 69).140 De arbeiderswoningen zijn rijksmonumentaal. De 
woningen zijn in het jaar 1907 gebouwd met de architect A.R. Jong. 
De woningen zijn van algemeen belang: 
- als ruimtelijk en functioneel essentieel onderdeel van het complex;
- als voorbeeld van sociale woningbouw aan het begin van deze eeuw;
- vanwege de redelijke mate van gaafheid.141

kunstwerk: de flaaksrûpelers
In het dorp Mûnein herinnert het kunstwerk ‘De flaaksrûpelers’ ons aan 
het vlasverleden (afb. 68). De twee mensfiguren beelden het vlas repelen 
uit, de volgende tekst is erbij te lezen (vertaald naar het Nederlands): 
‘Dit beeld van Franse kalksteen van Gosse Dam uit Oudwoude 
symboliseert de teelt en verwerking van vlas rond de eeuwwisseling 
negentiende/twintigste eeuw in Molenend.’

140 Voorthuijsen, 2022.
141 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2022. afb. 69  Arbeiderswoningen Mûnein zijn rijksmonumenten 

50



afb.  70 Waterput nabij de vlasfabriek

afb.  71 Paaltjes uit de vlastijd zijn bewaard gebleven

afb.  72 Machines uit de fabriek zijn bij de entree van de fabriek te zien

terrein rondom de fabriek 
In het jaartal 1960 omvat de fabriek 4,5 hectare terrein.142 De luchtfoto 
uit diezelfde tijd toont direct rondom de fabriek bouwland. Hier werd het 
vlas verbouwd en de verwerking vond plaats in de fabriek. Vanwege 
de directe relatie met het productieproces is dit de afbakening van het 
terrein rondom de fabriek. Inmiddels zijn de vlasbouwlanden in gebruik 
als weiland.  

Uit historische foto’s van de fabriek komt het open zicht op de 
fabriek vanuit het zuidoosten en de aanwezigheid van beplanting 
ten noordwesten naar voren (afb. 63). Historische foto’s laten een 
klinkerweggetje naar de fabriek zien. Het weggetje is tegenwoordig 
nog te zien. 

In eerste instantie werd de vlasfabriek gesitueerd aan het meertje 
de ‘Zwarte Broek’ vanwege een rottingsproces in open water, wat 
noodzakelijk was voor de de vlasverwerking. Dit werd overgenomen 
door de roterij van de fabriek. Het meertje is door de jaren heen steeds 
kleiner geworden. Inmiddels is de vlasfabriek alleen onsloten door een 
sloot, welke in verbinding staat met wat nog over is van de ‘Zwarte 
Broek’. Het meertje is ingepolderd en het land werd in gebruik genomen 
ten behoeve van de landbouw.  

Op het terrein is een waterput aanwezig (afb. 70). Verder zijn er sporen 
aanwezig welke uit de vlastijd: paaltjes (afb. 71) en machines uit de 
fabriek (afb. 72).

142 Gemeente Tytsjerksteradiel, 1965.
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4.4.1  Visie cultuurhistorische waardevolle sporen van de 
 vlasverwerking

braakhok
‘It Braakhok’ in Ee is cultuurhistorisch waardevol. Dit omdat het enige 
overgebleven braakhok is omgevormd tot een museum waarbij het 
verhaal van de vlasverwerking te beleven valt.  

fabrieksgebouwen mûnein
De gebouwen van de vlasfabriek te Mûnein, welke bijdragen aan 
het productieproces van het vlas, zijn cultuurhistorisch waardevol. 
Dit zijn de gebouwen welke tussen de jaren 1898 en 1967 zijn 
gebouwd (afb. 61: vlasfabriek, vlasroterij, woning en kantoor/kantine).   
De gebouwen hebben verschillende functies. Al deze functies dragen 
bij aan het verhaal van de vlasverwerking. Ze vormen dus samen een 
geheel. 

arbeiderswoningen
De vier karakteristieke arbeiderswoningen zijn speciaal voor de 
werknemers van de vlasfabriek gebouwd. Ze zijn een voorbeeld van 
sociale woningbouw en verkeren in vrij gave staat. Daarom zijn ze 
cultuurhistorisch waardevol. 

klinkerweg naar vlasfabriek
Op een foto uit 1958 is een klinkerweg te zien, welke nog aanwezig is. 
Dit is de toegangsweg naar de fabriek en is cultuurhistorisch waardevol.

restanten meertje de zwarte broek
De restanten van het meertje de Zwarte Broek zijn cultuurhistorisch 
waardevol. De locatie keuze van de fabriek was gebaseerd op de 
aanwezigheid van het meertje. Ondanks het verdwijnen van het 
meertje zijn de restanten sporen in het landschap.

zicht op de schoorsteen
De schoorsteen is een herkenningspunt in het landschap. Vanaf het 
zuidoosten was, in de tijd dat de fabriek in bedrijf was, een open zicht 
op de schoorsteen. Daarom is het open zicht op de schoorsteen vanaf 
het zuidoosten cultuurhistorisch waardevol.

4.4.2 Waarderingscriteria sporen vlasverwerking

cultuurhistorische waarden
De fabrieksgebouwen en arbeiderswoningen dragen bij aan 
sociaal-economische, landschappelijke, technische en innovatieve 
ontwikkelingen. Decennium  hebben werknemers in en rondom de 
fabrieksgebouwen gewerkt. De vlasfabriek staat daarom symbool 
voor uitdrukking van een sociaal-economische ontwikkeling. 
Het landschapsbeeld veranderde door de vlasverwerking. De 

fabrieksgebouwen tonen de industrialisatie en daarmee technische 
ontwikkelingen. De innovatieve waarde komt tot uiting doordat de 
fabriek gebruik maakte van vernieuwing in het productieproces.

architectuurhistorische  waarden
De fabrieksgebouwen en arbeiderswoningen dragen bij aan de 
geschiedenis van de architectuur voor vlasfabrieken. Het gaat dan alleen 
om de historische onderdelen, zoals de voorgevel. De schoorsteen is 
nog orgineel en draagt daarom bij aan de hoogwaardige esthetische 
kwaliteiten van het ontwerp.

ensemblewaarden
Het complex is onderdeel van een groter geheel dat cultuurhistorisch 
van nationaal belang is. De vlasindustrie was verspreid door het land te 
vinden. Bij de bekende textielindustrie in Twente werd gebruik gemaakt 
van vlas. De ensemblewaarde is vrij hoog vanwege de aanwezigheid 
van diverse sporen in het landschap. Ze dragen allemaal bij aan het 
productieproces en zijn vrij gaaf aanwezig. De fabriek draagt bij aan 
de bijzondere betekenis van het complex voor het aanzien van het 
dorp. De fabriek is gesitueerd op deze plek vanwege de infrastructuur 
en bodemgesteldheid. Daarom kan gezegd worden dat het complex 
bijdraagt aan een hoogwaardige kwaliteit van de historisch-ruimtelijke 
relatie. 

gaafheid/herkenbaarheid
Het complex draagt bij aan de architectonische gaafheid van sommige 
onderdelen van de fabrieksgebouwen en de arbeiderswoningen 
in het algemeen. Daarnaast draagt het complex bij aan de visuele 
herkenbaarheid van de omgeving. De schoorsteen is namelijk een 
herkenningspunt in het landschap.

zeldzaamheid
Het complex is het enige overgebleven vlasfabriek van Noord-
Nederland, daarom kan er worden gesproken van een hoge 
zeldzaamheid.

4.4.3  Huidige bescherming op rijks- en provinciaal- en   
 gemeentelijk niveau

bescherming rijksniveau
Zoals eerder omschreven zijn de arbeiderswoningen rijksmonumenten. 
De vlasfabriek te Mûnein en het braakhok te Ee kennen op rijksniveau 
geen bescherming.

4.4  Waardering sporen van de vlasverwerking rondom Mûnein en Ee
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provincie: beleidsstukken en cultuurhistorische kaart
De provincie Fryslân hanteert beleidsstukken waarbij landschap, 
monumenten, archeologie en cultuurhistorie belangrijke thema’s zijn.  
De beleidsstukken geven initiatiefnemers bij de gemeente Noardeast-
Fryslân handvaten om met haar cultuurhistorie om te gaan. 
Hierbij een paar relevante provinciale beleidsstukken:

-  Nij Poadium: pagina 46 t/m 59 staan de ambities voor erfgoed 
 voor de periode 2021 tot en met 2024; 
-  Grutsk op ‘e Romte: visie met de belangrijkste ruimtelijke 
 waarden van de provincie en vormt de onderlegger voor nieuwe 
 ruimtelijke ontwikkelingen; 
-  Omgevingsvisie de Romte Diele: geeft de komende jaren  
 richting aan activiteiten.143  

De provincie Fryslân heeft de digitale Cultuurhistorische Kaart Fryslân 
(CHK2) gemaakt met informatie over de cultuurgeschiedenis. De 
elementen zijn van belang voor de kennis, beleving en waardering van 
de ruimtelijke inrichting van de provincie. De kaart is informatief. Echter 
dient er in het kader van het ruimtelijk ordeningsbeleid bij plannen 
en ontwikkelingen rekening te worden houden met de elementen en 
structuren van de CHK2. Dit is verankerd in de Verordening Romte 
Fryslân (pagina 47/48). 

De CHK2 geeft voor de vlasfabriek het volgende aan: ‘jongere 
bouwkunst 1850-1940’ met als functie ‘vlasfabriek’ en subcategorie 
‘industrie’. De CHK2 geeft voor het braakhok het volgende aan: 
‘beschermde gezichten’ met als aanduiding: Ee.

gemeentelijk beschermd dorpsgezicht: braakhok
Het braakhok te Ee valt onder de beschermde dorpgezichten van de 
gemeente Noardeast-Fryslân. (Bouw)aanvragen en andere projecten 
worden getoetst aan in bijlage 4 van de bestemmingsplanregels 
aangegeven cultuurhistorische en ruimtelijke waarden en 
karakteristieken van het betreffende beschermde dorpsgezicht.144 
Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de 
plaats en de afmetingen van bijvoorbeeld gebouwen bij bouwaanvragen.

voorgesteld gemeentelijk monument: vlasfabriek
De vlasfabriek te Mûnein staat op de voorgestelde lijst van gemeentelijke 
monumenten. Hiervoor heeft de gemeente Tytsjerksteradiel in 2012 
opdracht gegeven aan SteenhuisMeurs om een ‘Inventarisatie 
erfgoedwaarde van gebouwen’ binnen de gemeente uit te voeren.145 
De Stichting Karakteristyk Tytsjersteradiel maakte zich zorgen over het 
verdwijnen van karakteristieke panden en elementen van de dorpen 
en haar landschappen van de gemeente. Dat was de aanleiding om 
in een raadsvergadering (16 juni 2011) tot de conclusie te komen 
om karakteristieke panden en elementen te blijven beschermen en 
daarmee een gemeentelijke monumentenlijst op te stellen. Tot op 
heden is de monumentenlijst nog niet vastgesteld.

143 Provincie Fryslân, z.d.
144 Gemeente Dongeradeel, 2009, p. 59.
145 SteenhuisMeurs BV, 2012, p. 1-3.
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4.5  Toekomstblik
4.5.1  Vlasroute door Noordoost-Friesland

vlasroute follow the blue line
In 2018, in het kader van Culturele Hoofdstad, hebben inwoners van 
Noordoost-Friesland het initiatief genomen tot vlasroute ‘Follow the 
Blue Line’. Er zijn tijdens de route demonstraties om het verhaal over 
vlas te zien, voelen en beleven. Vlasliefhebbers, mensen met een hart 
voor het ambacht en voor het product, vertellen het verhaal. Elk jaar 
zijn er in de maanden juni tot en met augustus dagen om de route te 
beleven. Voor het jaar 2022 staan de volgende locaties op de planning:

--> Atelier Kleine-Lijn in Blije bedrukt, op ambachtelijke wijze, stoffen 
met de hand. De vlasplant speelt hierin een rol. De verfplantentuin is te 
bezoeken en een kleine expositieruimte.

--> Vlechtwerker Douwe van der Weij uit Blije vlecht eendenkorven 
met vlas en riet. Douwe geeft tijdens de vlasdagen demonstraties 
vlechten en repelen. Het glasatelier van Douwe is tijdens de vlasdagen 
ook te bezoeken.

--> Handwerk: Uit een vakje van de aardappelautomaat van Fam. De 
Jong is een compleet pakket met drie kleuren linnen, een boek van 
Selden Sa, patronen voor breien en haken en wetenswaardigheden 
te halen.

--> Pauzeren & Expositie: In Metslawier is Veldzicht geopend voor 
een bakje koffie  of thee met onder andere de heerlijke vlaskoeken. Ook 
zijn er in de Doarpstjerke exposities met werk van diverse kunstenaars.

--> Museum It Braakhok te Ee is het vlasmuseum van het Noorden. 
In het museum zijn demonstraties vlasverwerken van onder andere 
repelen, zwingelen en braken. 

--> Biologisch dynamisch akkerbouwbedrijf Timpelsteed in 
Engwierum heeft een winkel en zorgboerderij en ze verbouwen vlas. 
Op de vlasdagen vertellen Pyt en Rika hier van alles over.

 --> Vlasvelden: Langs de route zijn er vlasvelden te vinden. 

De pagina hierna geeft een impressie van de vlasroute van de 
afgelopen jaren. Samen met mijn beppe en zusje hebben we de route 
gevolgd in 2021. Een geweldige lokaal initiatief om het verhaal achter 
vlas onder de aandacht te brengen bij de mensen. 

afb. 74 Vlasbewerking op het veld rondom Mûnein rond 1935
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afb.   83 Bij Atelier Kleine-Lijn zijn bij allerlei linnen te 
verkrijgen, waarin de vlasplant is verwerkt

afb. 80 Mijn beppe, zusje en ik tijdens de vlasroute in 2021 
hadden even pauze bij Atelier-Kleine Lijn in Blije 

afb.  76 Tijdens de vlasroute zijn er vlasvelden afb.   77 In het museum kregen we een demonstratie 
tijdens de vlasroute van 2021. Dit is de stap: braken

afb.   75 De vlasroute gaat van Blije (oost) tot Ee (west)

afb.   78 Het Museum it Braakhok te Ee is ook geopend afb.   79  Van het vlas maakt Douwe uit Blije 
eendenkorven en meer

afb.   82 De eendenkorven van Douwe uit Blijeafb.   81 De vrijwilligers van it Braakhok geven 
demonstraties tijdens de vlasdagen. Dit is de stap: hekelen
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afb.   84 Ids Wiersma schilderde het productieproces van de vlas. Ids Wiersma is geboren in Brangtum 
en zijn laatste jaren bracht hij door in een dorpje vlakbij de vlasfabriek te Mûnein

4.6 Conclusie

De sporen in het Noordoost-Friese landschap, 
welke ons herinneren aan de vlasverwerking, zijn:

het braakhok te Ee, 
de gebouwen van de vlasfabriek,

arbeiderswoningen in Mûnein, 
het terrein rondom de fabriek te Mûnein, 

de klinkerweg naar de vlasfabriek 
en restanten van het meertje Zwarte Broek.

De sporen zijn cultuurhistorisch waardevol.

Met de jaarlijks terugkerende vlasroute ‘Follow the Blue Line’ 
hebben inwoners van Noordoost-Friesland

 het verhaal van vlas beleefbaar gemaakt.
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afb.   85 In het kader van de vlasroute zijn er vlasvelden te bewonderen, na het zaaien worden de knoppen van de vlasstelen verwijderd (repelen)
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H5 Het erfgoed van de zuivelfabricage  

Inleiding 

Zuivelfabricage 

De zuivelfabrieken 

Waardering sporen zuivelfabricage    

Toekomstblik 

Conclusie

Afb. 86 De eerste zuivelfabriek van Friesland is in het openluchtmuseum van Arnhem bewaard Afb. 86 De eerste zuivelfabriek van Friesland is in het openluchtmuseum van Arnhem bewaard 
gebleven. Het hoofdgebouw van de fabriek is verplaatst vanuit  het dorpje Feanwâlden.gebleven. Het hoofdgebouw van de fabriek is verplaatst vanuit  het dorpje Feanwâlden.
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5.1  Inleiding
Wat voor sporen zijn er in het landschap te vinden van de 
zuivelverwerking in Noordoost-Friesland? De landbouw was 
en is beeldbepalend voor het Noordoost-Friese landschap. De 
zuivelfabrieken herinneren ons aan het verleden. Een aantal 
fabrieken zijn in het verval geraakt. Gelukkig krijgen ze de laatste 
jaren steeds meer aandacht.   
  

5.2  Geschiedenis van de     
 zuivelfabricage op hoofdlijnen
5.2.1 Eerste landbouw duizenden jaren geleden ontstaan
In het Midden-Oosten, tussen de Eufraat en de Tigris, ontstond de 
eerste landbouw zo’n 12.000 jaar geleden. Archeologen ontdekten 
door een vlucht met volle maan oneffenheden in het landschap. Dat 
bleken resten van bebouwing, irrigatiekanalen en velden te zijn: sporen 
van de eerste landbouwers. De eerste boeren kwamen rond 7.000 jaar 
geleden in Nederland. Ze leefden, in tegenstelling tot de jagers en 
verzamelaars, op vaste plekken. In deze tijd hadden de boeren kleine 
akkertjes en niet veel vee in hun bezit.146

5.2.2 Ontwikkelingen vanaf de negentiende eeuw
In Noordoost-Friesland leefden veel inwoners in de negentiende eeuw 
van de landbouw. In het noorden waren de bouwlanden te vinden 
op de kwelderwallen, omdat dit de meest vruchtbare en makkelijk te 
bewerken gronden waren. De lagergelegen kweldervlaktes en vroegere 
zoutwinningsgebieden werden gebruikt voor de veeteelt, maar er 
kwamen ook gemengde bedrijven voor (afb. 88). De zuivelproductie nam 
in de eerste helft van de negentiende eeuw toe, vanwege de prijsdaling 
van graan. Voornamelijk boter werd een belangrijk exportproduct. De 
melk werd op de boerderij verwerkt tot boter. In Denemarken begon 
men met de productie van zuivel in fabrieken. De concurrentiepositie 
van Nederland verslechterde, waardoor men niet achter kon blijven. 
De eerste zuivelfabrieken waren een feit.147 

Tussen 1879 en 1887 werden de eerste twaalf zuivelfabrieken 
opgericht in Friesland. Het was een diverse groep: ondernemende en 
avontuurlijke boeren, niet-agrarische ondernemers en andere bedrijven 
zetten de eerste stappen. Boeren gingen zich tevens verenigen in 
coöperaties. Dit was onder andere nuttig voor het lenen van geld en 
het gezamenlijk inkopen van voedsel en grondstoffen. Tussen 1888 en 
1903 werden ruim zeventig procent van alle zuivelfabrieken gesticht 
(afb. 89). Vanaf 1903 kwamen er steeds minder fabrieken bij en in 
1931 kwamen er helemaal geen nieuwe locaties meer bij. Tot dat jaar 
waren er 173 fabrieken opgericht. Drie op de vier fabrieken bleven 
bestaan tot de Tweede Wereldoorlog. 

146 Fresco, 2013.
147 Worst & Coppens, 2021, p. 157-158. afb. 87 De locatie van de voormalige zuivelfabriek ‘Freia’ Feanwâlden is 

tegenwoordig omgeven door bebouwing.
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Het sluiten van de fabrieken had te maken met het gebrek aan 
melkleveranciers of onbreken van kennis en kapitaal voor een gezonde 
groei. In de zuivelindustrie vonden technologische vernieuwingen 
plaats. Daarnaast werd de bedrijfsvoering efficiënter door nieuwe 
machines en het gebruik van krachtvoer en kunstmest. Er vond een 
schaalvergroting plaats binnen de landbouw in de twintigste eeuw, met 
een enorme impact op het landschap. Echter waren de fabrieken in 
de jaren vijftig van de twintigste eeuw niet klaar voor de groei. Met als 
gevolg de noodzaak tot nieuwe technieken en automatisering. Hiervoor 
waren aanzienlijke investeringen nodig. Om de investeringen mogelijk 
te maken gingen fabrieken fuseren.148  

Zuivelfabrieken groeiden, net als kerken, uit als sociaal herkenningspunt. 
Mensen verenigden zich in de fabrieken en naast de economische 
functie kregen de zuivelfabrieken een maatschappelijke betekenis.  
Het individualistische karakter van de zuivelverwerking veranderde 
naar gemeenschapsgevoel. Boer(inn)en zorgden voor de grondstof: de 
melk. Vervolgens transporteerden schippers en voermannen de melk 
naar de fabrieken. In de fabriek ging het proces verder: van wegen tot 
het maken van boter en kaas. Al met al hadden veel inwoners een rol 
binnen de keten in de zuivelindustrie.149

Tegenwoordig is de landbouwsector nog steeds de grootste 
grondgebruiker, maar liefst zevenenzeventig procent van het  Friese 
landoppervlak behelst de landbouw. Dat is boven het gemiddelde van 
Nederland van zesenzestig procent.150

148 Karstkarel e.a., 2018, p. 29.
149 Karstkarel e.a., 2018, p. 12-28.
150 Plantinga e.a., 2018, p. 10.

Afb.6.02 Het landgebruik in Noardeast-Fryslân in 1832 en 2019. Hier is goed te zien 
dat grasland en bouwland beide op grote schaal voorkomen. De concentratie van 
bouwlanden op de kwelderwallen is nog altijd duidelijk zichtbaar. 

2019

de melk afgeroomd kon worden. Rond 1870 kreeg men 
te make met sterke concurrentie vanuit Denemarken, 
waar de productie in fabrieken plaatsvond en volgens 
wetenschappelijke principes werd uitgevoerd. De 
uitvinding van margarine zorgde er bovendien voor dat de 
vraag naar echte boter sterk afnam. Ook de akkerbouw 
kreeg het opnieuw zwaar te verduren. Tussen 1878 en 
1895 was er in heel West-Europa sprake van een grote 
landbouwcrisis. Deze werd mede veroorzaakt door de 
import van graan uit Amerika per stoomschip, waardoor de 
prijzen kelderden. Het feit dat zowel veeteelt als akkerbouw 
van levensbelang waren voor de Friese noordoosthoek 
betekende dat de regio dubbel getroffen werd door deze 
crisis. 

Door de landbouwcrisis en de concurrentie uit 
Denemarken zagen de Friese boeren zich genoodzaakt de 
zuivelproductie grootschaliger aan te pakken. Al snel werd 
de melk niet langer op het boerenbedrijf zelf verwerkt. 
De boeren verenigden zich in coöperaties en vanuit deze 
collectieven werden aan het einde van de 19de eeuw de 
eerste zuivelfabrieken opgericht (Afb.6.04). De fabrieken 
werden langs bestaande vaarwegen gebouwd, zodat de 
melk via een speciale melkboot snel vervoerd kon worden. 
De aanwezigheid van de fabrieken zorgden voor grote 
werkgelegenheid in de steden en dorpen. Veel fabrieken 
zijn inmiddels gesloopt of hebben een herbestemming 
gekregen. Ook op het platteland was de mechanisatie 
merkbaar met de introductie van de melkmachines, 
ligboxstallen en melkrobots in de 20ste eeuw. Door de 
toenemende mechanisatie van de landbouw nam de 
werkgelegenheid op het platteland vanaf 1880 sterk af.

1832

Grasland

Bouwland

157

afb.  88 Het landgebruik in Noardeast-Fryslân in 1832 en 2019. De concentratie van
bouwlanden op de kwelderwallen is nog altijd duidelijk zichtbaar 

afb.  89 Oprichting van zuivelfabrieken in Friesland tussen 1888 en 1903
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5.3.1 Landschappelijke opbouw
Binnen het studiegebied waren in de negentiende en twintigste eeuw 
dertien zuivelfabrieken aanwezig.151 De fabrieken zijn verspreid door 
Noordoost-Friesland te vinden (afb. 90). Het kleigebied omvat negen 
fabrieken (afb. 90). Zes fabrieken zijn te vinden op de kwelderwallen 
(Marrum, Ee, Dokkumer Nieuwe Zijlen, Metslawier, Morra-Lioessens, 
en Anjum). Drie fabrieken zijn te vinden op de kweldervlakten (Burdaard, 
Dokkum-oostelijk, Dokkum-westelijk). De Noordelijke Wouden kent vier 
fabrieken (afb. 90). Drie fabrieken zijn te vinden op de grondmorene/
keileem (Rinsumageast, Damwâld, Feanwâlden). Een fabriek is 
te vinden op de beekdal (Oudwoude). Alle fabrieken, behalve de 
fabriek te Feanwâlden, zijn gesitueerd langs het water. De fabriek van 
Feanwâlden was langs het spoor (Leeuwarden-Groningen) te vinden. 
Tevens zijn de fabrieken te Dokkum (oostelijke) en Morra-Lioessens 
gebouwd vanwege de aanwezigheid van een spoorlijn (Dokkumer 
Lokaaltje), deze spoorlijn is inmiddels grotendeels verdwenen uit het 
landschap. De meeste fabrieken bevinden zich daarnaast aan een 
verhardingsweg.152    

151 Provincie Fryslân, z.d.
152 Provincie Fryslân, z.d.

5.3.2  Opkomst van de fabrieken
De fabrieken zijn tussen de jaren 1879 en 1933 gebouwd en van 
1925 tot 1996 in bedrijf geweest.153 De eerste zuivelfabriek ‘Freia’ van 
Friesland, opgericht in Feanwâlden, was tot sluiting in de jaren 1970 in 
particuliere handen.154 Veehouders hadden in de begin jaren argwaan 
tegen het industriële karakter. Echter groeide de fabriek na de Eerste 
Wereldoorlog met vierenvijftig werknemers uit tot één van de grootste 
fabrieken van Friesland.155 Het assortiment werd uitgebreid met onder 
andere melkpoeder, gecondenseerde melk, yoghurt en slagroom. 
Boeren sloten zich na de Tweede Wereldoorlog steeds meer aan bij 
coöperaties. Innovaties vonden niet meer plaats binnen zuivelfabriek 
‘Freia’ en in 1969 sloot ze haar deuren.156 

153 Provincie Fryslân, z.d.
154 Karstkarel e.a., 2018, p. 99.
155 Karstkarel e.a., 2018, p. 101.
156 Karstkarel e.a., 2018, p. 102.

afb. 90 Locaties van de zuivelfabrieken in Noordoost Friesland met als achtergrond kaart de geomorfologie weergegeven

5.3  De zuivelfabrieken in Noordoost-Friesland: geschiedenis en opbouw
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afb. 91 De eerste zuivelfabriek ‘Freia’ van Friesland was gelegen te Feanwâlden aan het spoor
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In 1889 is de particuliere zuivelfabriek ‘Fa. Helder’ opgericht aan de 
Dokkumer grachten.157 Hoofdstuk 3 gaat over de baksteenfabricage.  
In dat hoofdstuk komt de steenfabriek te Oostrum van de familie 
Helder uitgebreid aan de orde, maar ook de voormalige pannen- en 
estrikfabriek aan de Dokkumer stadsgracht. Die laatste fabriek sloot 
haar deuren in 1883 en de zuivelfabriek ‘Fa. Helder’ vestigde zich in 
diezelfde pannen- en estrikfabriek. Zuivelgigant LIJEMPF nam in 1927 
de zuivelfabriek over. De gebouwen zijn in 1994 afgebroken.158 

De fabrieken in Anjum (afb. 92) en Metslawier zijn beide als eersten 
in de jaren twintig van de twintigste eeuw gesloten door een fusie.159 
LIJEMPH nam beide fabrieken over en besloot dat de melk voortaan 
in Dokkum (westelijk) werd verwerkt. De fabrieken zijn vanuit een 
coöperatie opgestart en voordat LIJEMPH ze overnam een tijdje in 
particuliere handen geweest.160

In het jaar 1888 stichtten veehouders uit Ee en omstreken de 
coöperatieve zuivelfabriek ‘Het Steenvak’.161 Na een moeilijke start 
groeide de fabriek vanaf het begin van de twintigste eeuw uit tot een 
fabriek waar vooral Edammer kaas werd geproduceerd. Ten oosten 
van Ee, in het dorpje Dokkumer Nieuwe Zijlen, stichtten drieëntwintig 
leden in het jaar 1891 een coöperatieve zuivelfabriek. De fabriek sloot 
haar deuren in het jaar 1947.162 

In de voormalige gemeente Ferwerderadeel zijn twee fabrieken te 
vinden: in Marrum en Burdaard (afb. 93). De coöperatieve zuivelfabriek 
in Marrum is in het jaar 1891 opgericht en sloot in het jaar 1979.163 
Enkele jaren later, in 1897 om precies te zijn, werd de fabriek in 
Burdaard opgericht. In het jaar 1965 sloot de fabriek vanwege de 
concentratie van de zuivel. Veehouders gingen hun zuivel leveren aan 
grotere coöperaties, zoals Fresia en LMI.164

In Damwâld waren zevenenzestig leden aangesloten bij de 
coöperatieve zuivelfabriek ‘Dokkumer Wâlden en Omstreken’.165  
De fabriek is opgericht in 1899. De andere zuivelfabriek van de 
gemeente Dantumadiel is gesitueerd in het dorpje Rinsumageast.  
In 1901 werd de coöperatieve zuivelfabriek ‘De Toekomst’ opgericht. 
Tot het jaar 1976 was de fabriek in bedrijf.166  

157 Provincie Fryslân, z.d.
158 Provincie Fryslân, z.d.
159 Provincie Fryslân, z.d.
160 Karstkarel e.a., 2018, p. 43.
161 Karstkarel e.a., 2018, p. 95.
162 Karstkarel e.a., 2018, p. 77.
163 Karstkarel e.a., 2018, p. 171.
164 Karstkarel e.a., 2018, p. 68.
165 Karstkarel e.a., 2018, p. 71-72.
166 Karstkarel e.a., 2018, p. 220.

afb.  92 Foto van de verdwenen zuivelfabriek te Anjum

afb.  93  De directeurswoning van de zuivelfabriek  ‘Concordia’ in Burdaard is gesloopt
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Tussen de dorpjes Morra en Lioessens werd in 1915 de coöperatieve 
zuivelfabriek ‘De Dongeradelen’ opgericht. In de begin jaren maakten 
de werknemers boter en kaas, later kwam het product melkpoeder 
erbij. Door schaalvergroting sluit de fabriek in het jaar 1973.167

In de jaren ’60 en ’70 zijn de meeste fabrieken gesloten. Als laatsten 
zijn de fabrieken in Dokkum-westelijk (1989) en Oudwoude (1996) 
gesloten. De fabriek in Dokkum bij Betterwird is aan het begin van 
de twintigste eeuw herbouwd en door de jaren heen verbouwd en 
vernieuwd. Het dorpje Oudwoude bezit de enige zuivelfabriek van de 
voormalige gemeente Kollumerland. Aan de inrichting van de fabriek is 
door de jaren heen niet veel veranderd.168

5.3.3 Ontwikkelingen sporen van de zuivelverwerking

vijf fabrieken verdwenen: betonnen paal, directeurswoningen 
en transformatorhuis als gastenverblijf laatste sporen
Van de dertien fabrieken zijn er vijf verdwenen in het landschap: 
Burdaard, Feanwâlden, Dokkum (westelijk), Dokkum (oostelijk) 
en Anjum (bijlage 3).169 Van de fabriek te Burdaard is alleen nog 
een betonnen paal overgebleven (afb. 94). De fabriek is in 1997 
afgebroken. Er zijn woningen gebouwd, net als op de locatie waar 
de fabriek van Feanwâlden stond. De fabriek in Feanwâlden is 
grotendeels afgebroken. Alleen het hoofdgebouw is verplaatst 
naar het openluchtmuseum te Arnhem. In Feanwâlden en Dokkum 
(westelijk) zijn de directeurswoningen bewaard gebleven (afb. 94) en 
(afb. 95). Daarnaast hebben de bewoners van de directeurswoning 
het voormalige transformatorhuis van de zuivelfabriek verbouwd 
tot een gastenverblijf (afb. 96). De overige panden van de fabriek te 
Dokkum zijn verwoest door een brand.170 Parkeergarage ’t Panwurk 
is momenteel te vinden op de plek waar de zuivelfabriek te Dokkum 
(oostelijk) was gelegen. Er is niets meer van de fabriek te bemerken. 
In Anjum zijn woningen gebouwd op de plek waar de fabriek stond en 
daar is tevens niets meer van de fabriek te zien. 

167 Karstkarel e.a., 2018, p. 177-178
168 Provincie Fryslân, z.d.
169 Provincie Fryslân, z.d.
170 Provincie Fryslân, z.d.

afb.  94 De betonnen paal is het enige spoor van de zuivelfabriek te Burdaard

afb.  95 In de voormalige directeurswoning van zuivelfabriek ‘Freia’ te Feanwâlden is 
tegenwoordig een adviesbureau gevestigd
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afb.  96 De directeurswoning van de voormalige zuivelfabriek te Dokkum aan het 
industrieterrein Betterwird is als enige overgebleven. De rest is verwoest door een brand

afb.   97 Het transformatorhuis van de voormalige zuivelfabriek te Dokkum (westelijk) is 
verbouwd tot een gastenverblijf en via Airbnb te huur voor overnachting
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afb. 98 Een kijkje in de voormalige zuivelfabriek te Dokkum (westelijk) te Betterwird
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acht fabrieken aanwezig in het landschap
De andere acht fabrieken zijn (deels) aanwezig in het landschap: 
Marrum, Rinsumageast, Damwâld, Oudwoude, Ee, Dokkumer Nieuwe 
Zijlen, Metslawier en Morra-Lioessens (bijlage 3). Het is verschillend 
per fabriek of de fabrieksgebouwen allemaal nog aanwezig zijn, of de 
schoorsteen intact is en of de directeurswoning en arbeiderswoningen 
bewaard zijn gebleven. Daarom volgt er een omschrijving per fabriek.

 marrum 
In Marrum bestaat het zuivelcomplex uit een achttal aantal panden: 
zuivelfabriek, uitbreiding zuivelfabriek, uitbreiding zuivelfabriek, 
ijshuis, directeurswoning, machinekamer/ketelhuis, uitbreiding 
ketelhuis en kaaspakhuis/laboratorium (afb. 99). Door de jaren heen 
zijn er uitbreidingen en aanpassingen geweest aan het complex. Alle 
gebouwen zijn nog aanwezig en omgevormd tot ateliers. De schoorsteen 
van de fabriek is aanwezig, maar wel ingekort. De directeurswoning 
bevindt zich ten noorden op het terrein en heeft een woonbestemming. 
De fabriek was gelegen aan de Marrumervaart, welke in het jaar 1956 
is gedempt.171

 rinsumageast
In Rinsumageast zijn er twaalf aan elkaar gelegen gebouwen: 
zuivelfabriek, machinegebouw/ketelhuis, smederij, perslokaal/
kaasmakerij, oproomlokaal, stalling/garage, kaaspakhuis/
cheddar- en pekellokaal, directeurswoning, arbeiderswoningen 
en een kolenbergplaats (afb. 100).172 In het jaar 1924 is er een 
uitbreidingsvergunning aangevraagd voor vernieuwing en vergroting 
van de fabriek. De panden zijn van de buitenzijde grotendeels intact 
gebleven en hebben nu een bedrijfsmatige functie. Daarnaast is de 
schoorsteen nog op het terrein aanwezig. De schoorsteen is ingekort. 
De directeurswoning en arbeiderswoningen, welke zijn gelegen op het 
terrein, hebben een woonbestemming. De fabriek is gelegen aan de 
vaart ‘De Moark’. 

 damwâld
In Damwâld bevat het zuivelcomplex vier gebouwen met een 
ketelhuis, kolenopslag, schoorsteen, machinekamer, room- en 
centrifugelokaal, kaaslokaal, perslokaal en pekellokaal, koellokaal,  
ijshuis en directeurswoning. De gebouwen zitten aan elkaar vast.  
De fabriek is twee keer uitgebreid en vernieuwd en zijn nu in eigendom 
van een autosloperij. De schoorsteen is aanwezig op het terrein, 
maar wel verlaagd. De directeurswoning heeft de bestemming wonen. 
Daarnaast zijn de arbeiderswoningen verder op in de straat te vinden 
met een informatiebord. De fabriek was gelegen aan een haventje van 
de ‘Ikkerwâldster Feart’. Het haventje is gedempt (afb. 101).173  

 oudwoude
Zuivelfabriek ‘Huisternoord’ te Oudwoude omvat vier gebouwen: 
zuivelfabriek, zuivelfabriek uitbreiding, opslag en directeurswoning. 
In de fabriek zijn: een machinekamer, een ketelhuis, een 
centrifugelokaal, een karnlokaal, een melkontvangst, een 
171 Provincie Fryslân, z.d.
172 Provincie Fryslân, z.d.
173 Karstkarel e.a., 2018, p. 71-72.

afb.  99 Van de gebouwen van de fabriek te Marrum uit 1930 is weinig van over gebleven

afb.  100 De fabriek van Rinsumageast in haar begin jaren (1903) 

afb.  101 De zuivelfabriek van Damwâld, waar het haventje nog aanwezig is

afb.  102 De zuivelfabriek in Oudwoude in het jaar 1933: nu een paintballcentrum 67



afb.  103 De zuivelfabriek van Ee

afb.  104 De oude zuivelfabriek van Dokkumer Nieuwe zijlen uit 1912

afb.  105 Zuivelfabriek van Metslawier, waarbij de orginele fabriek aanwezig is

afb.  106 Zuivelfabriek de Dongeradelen tussen Morra en Lioessens rond 1926

koellokaal, een kaasmakerij en een roomlokaal aanwezig (afb. 103).  
Door de jaren heen is de fabriek meerdere malen verbouwd, er is niks 
meer over van de oorspronkelijke fabriek.174 De gebouwen zijn nog op 
locatie aanwezig. In de gebouwen is er de gelegenheid om te paintballen 
(afb. 110). De schoorsteen is verdwenen. De directeurswoning wordt 
bewoond. De fabriek is gelegen aan de Strobosser Trekfeart.175

 ee
De drie gebouwen van het zuivelcomplex in Ee zijn: zuivelfabriek, 
directeurswoning en kaaspakhuis (afb. 103). De fabriek is geregeld 
verbouwd en uitgebreid. De directeurswoning wordt bewoond en 
in de overige panden zijn bedrijven gevestigd. De schoorsteen is 
afgebroken. De fabriek is gesitueerd op deze plek vanwege de het 
water de ‘Dokkumer Grutdjip’.176

 dokkumer nieuwe zijlen
In Dokkumer Nieuwe Zijlen zijn op het zuivelcomplex acht gebouwen 
aanwezig: kaaslokaal/ perslokaal/pakhuis, machinekamer/ketelhuis, 
machinekamer/ketelhuis, pekellokaal, ijshuis, karn- en centrifugelokaal, 
laboratorium en kaaspakhuis (afb. 104).177 De inrichting van de fabriek 
is meerdere malen verbouwd. De directeurswoning is ten westen van 
de fabriek te vinden en heeft de bestemming wonen.178 De schoorsteen 
is afgebroken. Net als de fabriek van Ee is de fabriek gelegen aan het 
water de Dokkumer Grutdjip. 

 metslawier
In Metslawier zijn er vier gebouwen aanwezig: zuivelfabriek,  
kaas-, pers-, en pekellokaal, machineloods en directeurswoning  
(afb. 105). In het jaar 1903 is de fabriek één keer uitgebreid. Niet lang 
daarna sloot de fabriek haar deuren. Daardoor is de originele fabriek 
nog aanwezig. De gebouwen van de voormalige zuivelfabriek zijn in 
gebruik als woonhuis. De schoorsteen is afgebroken. De fabriek is 
gelegen aan de ‘Moarster Feart’ en de weg ‘Reidswâl’.179 

morra-lioessens
Tussen Morra en Lioessens zijn zes gebouwen aanwezig: 
zuivelfabriek, tanklokaal, melkontvangst, kaarsperslokaal, pekellokaal 
en directeurswoning (afb. 106). Voor de panden van de voormalige 
zuivelfabriek zijn herbestemmingsplannen gemaakt (paragraaf 5.5.1). 
De voormalige directeurswoning wordt bewoond. De schoorsteen is 
uit het landschap verdwenen. De ligging van de fabriek was goed 
uitgekozen, namelijk aan: de weg ‘Skiligewei’, de ‘Dykster Feart’ en 
aan het spoor ‘Dokkumer Lokaaltje’.180

 

174 Karstkarel e.a., 2018, p. 212.
175 Provincie Fryslân, z.d.
176 Provincie Fryslân, z.d.
177 Provincie Fryslân, z.d.
178 Karstkarel e.a., 2018, p. 77.
179 Provincie Fryslân, z.d.
180 Karstkarel e.a., 2018, p. 177.
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afb.   115 Zuivelfabriek Morra-Lioessens van binnen

afb. 112 Zuivelfabriek Dokkumer Nieuwe Zijlen 

afb.  108 De zuivelfabriek van Rinsumageast afb.   109 Zuivelfabriek te Damwâldafb.   107 Met mijn beppe, zusje en neefjes hebben we 
een bezoek gebracht aan de zuivelfabriek te Marrum

afb.   110 Zuivelfabriek in Oudwoude afb.   111 De zuivelfabriek van Ee

afb.   114 De zuivelfabriek van Morra-Lioessensafb.   113 Zuivelfabriek Metslawier
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5.4.2 Waarderingscriteria sporen zuivelfabricage

cultuurhistorische waarden
De fabrieksgebouwen dragen bij aan sociaal-economische, 
landschappelijke, technische en innovatieve ontwikkelingen.  
De zuivelfabrieken waren belangrijke maatschappelijke plekken waar 
veel mensen uit het dorp werkten. De overgebleven zuivelfabrieken 
staan daarom symbool voor uitdrukking van een sociaal-economische 
ontwikkeling. Het landschapsbeeld veranderde door de zuivelfabricage: 
fabrieksgebouwen, vaarwegen en weilanden. De fabrieksgebouwen 
en schoorstenen tonen de industrialisatie en daarmee technische 
ontwikkelingen. De innovatieve waarde komt tot uiting doordat de 
fabriek gebruik maakte van vernieuwing in het productieproces.

architectuurhistorische  waarden
De fabrieksgebouwen, schoorstenen en directeurs- en 
arbeiderswoningen dragen bij aan de geschiedenis van de architectuur 
voor zuivelfabrieken. Er zijn nog genoeg fabrieken waar historische 
onderdelen bewaard zijn gebleven en deze dragen daarom bij aan de 
hoogwaardige esthetische kwaliteiten van het ontwerp.

ensemblewaarden
Het complex is onderdeel van een groter geheel dat cultuurhistorisch 
van (inter)nationaal belang is, vanwege de import en export van 
zuivelproducten. Waar de Friese zuivelfabrieken onderdeel van waren. 
De zuivelfabrieken hebben een bijzondere betekenis vanwege de 
verbondenheid met de ontwikkeling van een dorp. De fabriek draagt 
bij aan de bijzondere betekenis van het complex voor het aanzien 
van het dorp. De fabriek is gesitueerd op deze plek vanwege de 
infrastructuur. De zuivelindustrie heeft zo’n grote stempel op het 
landschap gezet, waardoor de zuivelindustrie grote betekenis heeft 
voor wijze van verkaveling, inrichting en voorzieningen. En daardoor 
heeft de zuivelindustrie een historisch-ruimtelijke relatie met de 
groenvoorzieningen, wegen/wateren en bodemgesteldheid. 

gaafheid/herkenbaarheid
De gaafheid is per fabriek verschillend. Voor alle fabrieken is het 
interieur niet meer orgineel. Daarnaast draagt het complex bij aan de 
visuele herkenbaarheid van de omgeving. De fabrieken zijn namelijk 
herkenningspunten in het landschap.

zeldzaamheid
De zuivelfabrieken zijn niet zeldzaam op regionaal en nationaal niveau. 
Van de schoorstenen zijn er maar drie aanwezig in het Noordoost-
Friese landschap, daarom zijn de schoorstenen zeldzaam in de regio. 
De arbeiderswoningen zijn tevens zeldzaam in de regio. 

5.4.1  Visie cultuurhistorische waardevolle sporen van de 
 zuivelfabricage

fabrieksgebouwen, arbeiders- en directeurswoningen
De fabrieksgebouwen van de acht zuivelfabrieken te Marrum, 
Rinsumageast, Damwâld, Oudwoude, Ee, Dokkumer Nieuwe Zijlen, 
Metslawier en Morra-Lioessens zijn cultuurhistorisch waardevol, omdat 
ze het verhaal van de zuivelindustrie vertellen.

schoorstenen
De schoorstenen van Marrum, Rinsumageast en Damwâld 
zijn cultuurhistorisch waardevol. En zeker  omdat er al zo 
veel schoorsteenpijpen zijn verdwenen uit het landschap. De 
schoorsteenpijpen zijn landschappelijk gezien zeer waardevol, omdat 
ze al uit de verte op te merken zijn. Het zijn herkenningspunten en 
bepalend voor het dorpsgezicht.

elementen rondom de fabriek
Op het terrein rondom het fabrieksterrein zijn cultuurhistorische 
waardevolle elementen aanwezig. Dit omdat de historische elementen 
die nog zichtbaar zijn, zoals de betonnen paal bij Burdaard, onderdeel 
waren van het verhaal van de zuivelfabricage.  

vaarwegen
De vaarwegen, waaraan de fabrieken zijn gesitueerd, zijn 
cultuurhistorisch waardevol. Dit vanwege de essentiële rol van de 
vaarwegen binnen de zuivelindustrie. De vaarwegen waren ontzettend 
belangrijk, vanwege de aanvoer van melk en transport van de diverse 
zuivelproducten. Jaren lang bepaalden boten met melkbussen het 
landschapsbeeld.  

5.4  Waardering sporen van de zuivelfabricage in Noordoost-Friesland
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5.4.3  Huidige bescherming op rijks- en provinciaal- en   
 gemeentelijk niveau

bescherming rijksniveau
De zuivelfabrieken van Noordoost-Friesland kennen op rijksniveau 
geen bescherming.

provincie: beleidsstukken en cultuurhistorische kaart
De provincie Fryslân hanteert beleidsstukken waarbij landschap, 
monumenten, archeologie en cultuurhistorie belangrijke thema’s zijn.  
De beleidsstukken geven initiatiefnemers bij de gemeente Noardeast-
Fryslân handvaten om met haar cultuurhistorie om te gaan. 
Hierbij een paar relevante provinciale beleidsstukken:

-  Nij Poadium: pagina 46 t/m 59 staan de ambities voor erfgoed 
 voor de periode 2021 tot en met 2024; 
-  Grutsk op ‘e Romte: visie met de belangrijkste ruimtelijke 
 waarden van de provincie en vormt de onderlegger voor nieuwe 
 ruimtelijke ontwikkelingen; 
-  Omgevingsvisie de Romte Diele: geeft de komende jaren  
 richting aan activiteiten.181  

De provincie Fryslân heeft de digitale Cultuurhistorische Kaart Fryslân 
(CHK2) gemaakt met informatie over de cultuurgeschiedenis. De 
elementen zijn van belang voor de kennis, beleving en waardering van 
de ruimtelijke inrichting van de provincie. De kaart is informatief. Echter 
dient er in het kader van het ruimtelijk ordeningsbeleid bij plannen 
en ontwikkelingen rekening te worden houden met de elementen en 
structuren van de CHK2. Dit is verankerd in de Verordening Romte 
Fryslân (pagina 47 en 48). 

De CHK2 heeft een legenda eenheid ‘zuivelfabrieken’. De CHK2 
geeft veel informatie over het ontstaan en de ontwikkeling van de 
zuivelfabrieken in Noordoost-Friesland.  

bestemmingsplan op gemeentelijk niveau 
Het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geeft de vereiste dat in een 
ruimtelijk plan een beschrijving moet worden opgenomen van de 
manier waarop met de aanwezige cultuurhistorische waarden rekening 
is gehouden.

181 Provincie Fryslân, z.d.

De zuivelfabriek en directeurswoning van Rinsumageast vallen onder 
de noemer ‘karakteristieke panden’. In het bestemmingsplan van de 
gemeente Dantumadiel staan hier regels over opgenomen, waarbij 
de cultuurhistorische waarden van belang zijn.182 Daarnaast vallen 
de zuivelfabrieken van Morra-Lioessens en Dokkumer Nieuwe Zijlen 
onder de noemer ‘karakteristieke panden’.183 De Welstandsnota van 
de Gemeente Noardeast-Fryslân geeft het volgende aan over beleid, 
waardebepaling en ontwikkeling: 
‘Het welstandstoezicht wordt gericht op het voorkomen van aantasting 
van de karakteristieken en het versterken van de bestaande en/
of gewenste kwaliteit. Het kwaliteitsniveau van ingrepen aan deze 
bouwwerken moet hoog zijn.’.184

De landschapsbiografie van de gemeente Noardeast-Fryslân heeft 
‘zuivelfabrieken’ als kernkwaliteit van het landschap aangemerkt.  
De landschapsbiografie is een kennisdocument en biedt een goede 
basis voor beleidskeuzes en de Omgevingswet.  

182 Gemeente Dantumadiel, 2019, p. 27. 
183 BügelHajema Adviseurs, 2020, p. 109-110.
184 BügelHajema Adviseurs, 2020, p. 60.
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5.5  Toekomstblik
5.5.1  Herbestemming zuivelfabriek Dongeradelen   
 Morra-Lioessens

plannen recreatieve appartementen met respect voor 
het verleden
Het lokale bouwbedrijf Dijkstra uit Lioessens heeft in 2020 het 
zuivelcomplex Dongeradelen gekocht voor herbestemming.185 
Ze hebben de doelstelling: ‘het realiseren van hoogwaardige 
recreatieverblijven in combinatie met een expositieruimte over het 
verhaal van de zuivelfabriek en aandacht voor de voormalige spoorlijn, 
opvaart en omgeving’. Naast de recreatieve appartementen wordt een 
gedeelte omgevormd tot woning. In het voorjaar van 2022 beginnen ze 
met de bouw.

Het gebouw is zwaar verwaarloosd (afb. 117 en afb. 118).  
De initiatiefnemers hebben ervoor gekozen om wat er nog over is van 
de fabriek te behouden. Daarnaast kiezen ze voor materialen passend 
bij het historische karakter. De schoorsteen wordt niet hersteld. Ook 
het verdwijnen van de schoorsteen maakt onderdeel uit van het 
verleden, aldus Dijkstra. Bouwbedrijf Dijkstra heeft ontzettend veel 
vooronderzoek (laten) doen naar onder andere de cultuurhistorische 
waarden. Deze nemen ze dan ook mee in het nieuwe ontwerp. 

De inrichting voor het terrein rondom de fabriek staat nog niet vast, wel 
is er al het idee om wat te doen met herinneringen aan spoorrails van 
het Dokkumer Lokaaltsje. Dijkstra heeft een film laten opnemen, waarbij 
twee voormalige werknemers (de heren zijn 100 jaar oud) vertellen 
over het verleden. De verhalen uit het verleden zijn een meerwaarde 
om met respect voor het verleden de herbestemming uit te voeren. 

Tevens heeft het bouwbedrijf Dijkstra de Prijsvraag Erfgoeddeal 
Waddenkust K(l)eigoed gewonnen en een geldbedrag ontvangen.  
De jury prijst het plan vanwege: 
- toegevoegde waare voor behoud van het karakteristieke erfgoed 
en het verhaal rondom de zuivelfabriek en het Dokkumer Lokaaltsje;
- enorme risicobereidheid van de initiatiefnemers;
- veel draagvlak van omgeving;
- positief effect op de lokale werkgelegenheid.

 

185 Dijkstra, 2022.

afb.  117 Het gebouw van de zuivelfabriek van Morra-Lioessens is verwaarloosd

afb.  118 Gedeelte van de zuivelfabriek van Morra-Lioessens

73



MORRA-LJUSSENS

SUVELFABRYK

5.6 Conclusie

De sporen in het Noordoost-Friese landschap, 
welke ons herinneren aan de zuivelfabricage, zijn: 

de fabrieksgebouwen & arbeiders- en directeurswoningen,  
schoorstenen, 

elementen rondom de fabriek 
en de vaarwegen.

De sporen zijn cultuurhistorisch waardevol.
 

Met de nieuwe herwaarderingsplannen van de zuivelfabriek 
‘De Dongeradelen’ tussen Morra en Lioessens blijven cultuurhistorische 

waarden zichtbaar. 
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H6 Conclusies en aanbevelingen

Conclusies 

Aanbevelingen 
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76

In Noordoost-Friesland zijn in totaal tien fabrieken, gerelateerd aan 
grondstof-gebonden industrie uit de periode 1873 en 1996, aan te 
treffen. Hiervan zijn acht fabrieken zuivelfabrieken, één steenfabriek 
en één vlasfabriek. 

6.1.1  Deelthema 1: Baksteenfabricage
 
De steenfabriek is weliswaar gevestigd nabij Oostrum vanwege de 
aanwezigheid van geschikte klei. Toch was de aanwezigheid van het 
‘Dokkumer Grutdjip’ ook ontzettend belangrijk. Nabij Oostrum is in het 
jaar 1873 het enige steenbakkerijcomplex van Noordoost-Friesland 
opgericht. Het steenbakkerijcomplex is een rijksmonument. Voor een 
aantal tichelwurken zijn er regels opgenomen in het bestemmingsplan 
van de gemeente Noardeast-Fryslân. De sporen in het Noordoost-
Friese landschap welke ons herinneren aan de baksteenfabricage 
zijn: de fabrieksgebouwen & arbeiders- en directeurswoning, de 
schoorsteen, het terrein rondom de fabriek, de tichelwurken en het 
jaachpad langs het Dokkumer Grutdjip.

6.1.2  Deelthema 2: Vlasverwerking
 
Op de hogere delen, kwelderwallen en de Noordelijke Wouden, zijn 
bouwlanden te vinden. In het jaar 1898 is deze fabriek te Mûnein 
opgericht nabij het meertje ‘Zwarte Broek’. De arbeiderswoningen 
in Mûnein zijn rijksmonumenten, ‘It Braakhok’ te Ee valt onder de 
beschermde dorpsgezichten van de gemeente Noardeast-Fryslân 
en verder kent de vlasfabriek geen gemeentelijke bescherming.  
De sporen in het Noordoost-Friese landschap, welke ons herinneren 
aan de vlasverwerking, zijn: ‘It Braakhok’ te Ee, de gebouwen van de 
vlasfabriek, de arbeiderswoningen te Mûnein, het terrein rondom de 
fabriek in Mûnein, de klinkerweg naar de vlasfabriek en restanten van 
het meertje ‘Zwarte Broek’. 

6.1.3  Deelthema 3: Zuivelfabricage
 
De weilanden zijn gelegen op de lagere gedeelten van het landschap. 
In het uiterste noorden zijn de kwelderwallen aanwezig, waar geen 
zuivelfabrieken te vinden zijn. Alle zuivelfabrieken zijn en of waren 
gesitueerd langs vaarwegen (behalve de fabriek van Feanwâlden).  
Er waren dertien zuivelfabrieken aanwezig in Noordoost-Friesland en 
daarvan zijn acht verschillende fabrieken aanwezig in het landschap.  
Ze zijn tussen 1879 en 1996 in bedrijf geweest. Er zijn nog drie 
schoorstenen aanwezig in het landschap. De zuivelfabrieken van 
Rinsumageast, Morra-Lioessens en Dokkumer Nieuwe Zijlen vallen 
onder de noemer ‘karakteristieke panden’, aldus de gemeente 
Noardeast-Fryslân en gemeente Dantumadiel. Verder kennen de 
fabrieken geen gemeentelijke bescherming. 

De sporen in het Noordoost-Friese landschap, welke ons herinneren 
aan de zuivelfabricage, zijn: de fabrieksgebouwen & arbeiders- en 
directeurswoningen, schoorstenen, elementen rondom de fabriek en 
de vaarwegen.

6.1.4  Eindconclusie
 
De sporen van grondstof-gebonden industrie (baksteen, vlas en zuivel) 
uit de periode 1879 en 1996 in het Noordoost-Friese landschap zijn: 
fabrieksgebouwen, arbeiders- en directeurswoningen, schoorstenen, 
terreinen rondom de fabrieken, tichelwurken, jaachpad langs het 
‘Dokkumer Grutdjip’, klinkerweg naar de vlasfabriek, restanten van het 
meertje ‘Zwarte Broek’ en vaarwegen. 

Dit onderzoek laat zien dat een object nooit alleen in het landschap 
staat. Dat is van belang om het landschap goed te kunnen lezen.  
Een landschapsbiografie maakt het mogelijk om de ontwikkeling in het 
landschap te omschrijven en zichtbaar te maken. Dat is gebruikt in dit 
onderzoek. Door gebruik te maken van veel afbeeldingen verwacht ik 
dat het onderzoek voor inspiratie heeft gezorgd.
   
Wat betreft vervolgonderzoek heb ik een aantal onderwerpen op een 
rijtje gezet. 
-  Terreinen rondom de zuivelfabrieken inventariseren op  
 cultuurhistorische waarden.
-  Mogelijkheden onderzoeken om binnen het kader van   
 de Omgevingswet industrieel erfgoed te borgen.
-  Onderzoek naar innovatieve vormen van waardering   
 (zoals beleving) van het industrieel erfgoed in    
 Noordoost-Friesland. 
-  Onderzoek naar ‘de verhalen van het industriële leven’   
 om deze op een ludieke wijze te borgen.
-  Onderzoek naar de economische waarden van    
 industrieel erfgoed.
-  Groen erfgoed in bredere zin onderzoeken en waarderen   
 in Noordoost-Friesland. 
- Industrieel erfgoed breder onderzoeken (zoals pakhuizen,  
 molens en verkavelingspatronen). -

Dit is een korte greep uit de tal van mogelijkheden en kansen die er in 
het prachtige Noordoost-Friesland nog liggen! Het landschap verdient 

waardering. 

6.1  Conclusies



6.2  Aanbevelingen
1. Invoeren van een gemeentelijke monumentenlijst
Uit dit onderzoek blijkt dat er op gemeentelijk niveau te weinig bescherming wordt geboden aan het 
industrieel erfgoed. In de huidige situatie zijn bij ontwikkelingen de waardering van cultuurhistorische 
waarden persoonsgebonden en niet systematisch meegenomen.Daardoor is het risico te groot 
dat cultuurhistorische waarden verloren gaan. Door de jaren heen zijn er bijvoorbeeld alsnog 
karakteristieke panden gesloopt binnen de gemeente Noardeast-Fryslân. De reden dat in de gemeente 
Tytsjerksteradiel de voorgestelde monumenten niet daadwerkelijk monumentaal zijn geworden heeft 
te maken met het volgende. Eigenaren hebben bezwaar omdat ze angstig zijn voor beperkingen. 
Daarnaast is het een financiële kwestie, want het instellen van een gemeentelijke monumentenlijst 
heeft financiële gevolgen. Daarom is het van belang om eigenaren en andere betrokkenen goed bij het 
proces te betrekken. De voordelen wegen zwaarder. De eigenaren kunnen financiële ondersteuning 
krijgen bij onderhoud en restauratie, het levert een waardevermeerdering op voor de eigenaar van het 
monument en cultuurhistorische waarden blijven behouden voor onze volgende generaties.

2. Kennisdeling cultuurhistorische waarden 
In Noordoost-Friesland heeft ‘de Mienskip’ veel verantwoordelijkheid. Dat past bij de identiteit van 
de streek. Het is van belang om hierop in te spelen. Als inwoners meer kennis hebben over de 
cultuurhistorische waarden van hun landschap koesteren zij deze waarden. Daarom is het belangrijk 
om op een inspirerende wijze kennis te delen met de bevolking. Dat kan op tal van mogelijkheden, 
zoals lezingen of wandelingen door het landschap. En binnen lopende projecten hier op in te spelen. 
Daarnaast is het goed om aan te haken bij bestaande inspirerende projecten. De Landschapsbiografie 
van de gemeente Noardeast-Fryslân geeft aanknopingspunten om door te gaan met kennisdeling en 
het inspireren van de inwoners.  

3. Industrieel erfgoed beleidsmatig en procesmatig integreren   
De Landschapsbiografie dient als bouwsteen voor de Omgevingswet van de gemeente Noardeast-
Fryslân. De kernkwaliteiten krijgen hierin een plek. Dit is een kans om (industriële) cultuurhistorische 
elementen te waarderen. Het is van belang om de inwoners erbij te betrekken. Erfgoed kan zelfs als 
bouwsteen dienen voor participatie om het gesprek aan te gaan. Met als resultaat: inventarisatie, 
draagvlak en waardering voor cultureel erfgoed. Hiervoor is inspanning nodig. Dat is een methode 
om cultuurhistorie meer te integreren binnen het gemeentelijk beleid. Daarnaast is de positie van 
cultuurhistorie binnen processen van de gemeente een uitdaging. Binnen de gemeentelijke organisatie 
lopen allerlei processen, werknemers gaan met verschillende projecten en werkzaamheden aan de 
slag. Het is belangrijk om cultuurhistorie als ontwikkelstrategie binnen deze processen te integreren 
om op deze manier cultuurhistorische elementen te waarderen. Hieronder volgen een aantal concrete 
beleidsmatige aanbevelingen. 

Bestemmingsplan (of in de toekomst Omgevingswet)
- Alle tichelwurken als ‘Waarde - Reliëf’ opnemen.
- Regels opnemen over bescherming van landschappelijke relicten (zoals de terreinen rondom de 
fabrieken en de vaarwegen rondom de zuivelfabrieken) in het landschap.
- ‘It Braakhok’ te Ee opnemen als ‘Karakteristieke panden’, nader omschrijven onder de noemer 
beschermde dorpsgezichten of andere beschermingsregels opnemen.
- Regels opnemen over bescherming van de vlasfabriek te Mûnein.
- Alle zuivelfabrieken opnemen als ‘Karakteristieke panden’ of andere beschermingsregels opnemen. 

Cultuurhistorische Kaart provincie Fryslân 
- Informatie over de cultuurhistorische waarden van de steenfabriek (3.4.1) toevoegen.
- Alle gebouwen van de steenfabriek, welke zijn gebouwd tussen 1872 en 1968, toevoegen.  
- Alle gebouwen van de vlasfabriek en het klinkerweggetje toevoegen.
- ‘It Braakhok’ te Ee toevoegen.
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Bijlage 1: Onderbouwing rijksmonument 
steenbakkerijcomplex Oostrum
Een aantal onderdelen van het steenbakkerijcomplex in Oostrum hebben in het jaar 1991 een 
rijksmonumentenstatus gekregen, namelijk: de steenbakkerij met schoorsteen, een ouder 
haaghuis en drie jongere haaghuizen (afb. 31). De onderbouwing om de onderdelen tot industrieel-
archeologisch belang te bestempelen zijn:

-  de betrekkelijke gaafheid van het complex, met name van   
 de steenbakkerij met ringoven en schoorsteen, het meest  
 gave oudere haaghuis en de sober-functionele, maar 
 niettemin monumentale kwaliteiten van een aantal complex- 
 onderdelen;  
-  de bijzondere vormgeving van de schoorsteen; 
-  de aanwezigheid van enkele typologisch en functioneel met 
 elkaar verbonden complex-onderdelen (die ten dele van rijks- 
  ten dele van lokaal belang zijn);  
-  het feit dat dit indertijd een van de vroegste goed werkende ringovens in Nederland was;  
-  het feit dat de steenbakkerij het enige nog vrij gave complex in 
 Friesland is, zodat kan worden gesproken van regionale uniciteit;  
-  de voortzetting (tot 1968) door deze fabriek van de 
 middeleeuwse baksteenproductie in Oostrum, die is  
 aangetoond op grond van sporen in de zuidelijke rand van de dorpsterp;  
-  de markante ligging aan het Dokkumer Grootdiep.186 

186 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 1991.

afb. 31   Gebouwen met rijksmonumenten status steenfabriek Oostrum
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Bijlage 2: Flyer Vlasroute 2021
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Bijlage 3: Informatie alle zuivelfabrieken
Fabriek (naam) Fabrieksgebouwen 

a/v
Schoorsteen a/v Directeurswoning 

a/v
Infrastructuur
w/s/weg

Ruimtelijke ligging
o/g/r

1. Marrum 1891-
1979

a a ? a w/weg r

2. Burdaard 1897-
1965

v v v v w/weg r

3. R’geast 1901-
1976

a a a a w/weg r

4. Damwâld 1900-
1960

a a a a w r

5. Feanwâlden 
1879-1970

v v v a s o

6. Oudwoude 
1899-1996

a v ? a w o

7. Dokkum 
westelijk 1898-
1989

v v v v w/weg r

8. Dokkum 
oostelijk 1889-
1956

v v ? a w/s/weg r

9. Ee 1888-1977 a v v a w o

10 Dokkumer 
Nieuwe Zijlen 
1891-1947

a v ? a w r

11. Metslawier 
1888-1925

a v v a w/weg o

Morra-Lioessens 
1915-1973

a v ? a w/s/weg o/r

a= aanwezig
v= verdwenen
?= niet kunnen vinden
w= water
s= spoor
o= open 
g= gesloten 
r= rand

Arbeiderswoningen  
a/v/?
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