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Vanaf linksboven met
de klok mee: zicht
op Winneweer bij het
Damsterdiep; schelpenpaadje richting
Garrelsweer; resten van
steenfabriek Enzelens;
de pijp van Langerijp;
verval bij voormalige
steenfabriek Rusthoven
tussen Appingedam en
Wirdum; landschapshistoricus Jeanet Wiersma
voor borg Rusthoven.

EEN BEDEVAART
NAAR DE
BAKSTEEN

Herintroductie
Aan het begin van de 13de
eeuw verspreidden monniken de kunst van het baksteenbakken over de Lage
Landen, al spreekt Jeanet
Wiersma liever van een
herintroductie, want de
Romeinen namen de eerste
stenen baksels voor hun
rekening. ,,Kloosters en
kerken waren in de eerste
helft van de 13de eeuw de
eerste bakstenen gebouwen, in de tweede helft van
die eeuw gevolgd door de
steenhuizen, verdedigingswerken van de adel. Pas in
de 14de en 15deeeuw
werd de baksteen gemeengoed voor rijke stedelingen
en boeren.”
De baksteenindustrie stond
niet op zichzelf, vergde
logistiek: ,,Vergeet niet dat
voor het bakken van de
stenen enorme hoeveelheden turf nodig waren. Die
moesten van elders komen.” Wiersma weet de
getallen om mee te rekenen: ,,Rond 1900 was er
voor duizend stenen 2 kuub
turf nodig en 1,5 kuub
klei.” Heel specifiek voor
Groningen zijn de droogschuren. ,,Elders wordt de
klei in de open lucht gedroogd, maar de Groningse
klei is te vet en scheurt
daardoor gemakkelijk. In
die schuren kan het droogproces beter worden gecontroleerd.” En dan is er nog
die kenmerkende kleur van
Groningse baksteen. ,,Dat
prachtige rood is te danken
aan de hoeveelheid ijzer in
de klei.”

Sinds de 13de eeuw kent het
Noorden de baksteen. De hoogtijdagen van de Groninger baksteenindustrie lagen aan het einde van
de 19de eeuw. Langs het Damsterdiep zijn daarvan nog veel sporen
in het landschap terug te vinden.

Leesteken: tichelwerk
Een steenoven of ticheloven (plek waar de bakstenen gebakken worden) is onderdeel van een tichelwerk – ‘bedrijfsterrein’ waarop stenen
gebakken, gedroogd en opgeslagen worden. Tichelputten zijn afgravingen van klei voor de baksteenproductie. Deze kunnen relatief klein zijn
(enkele honderden vierkante meters, maar na verloop van tijd ook
uitgroeien tot gebieden van vele hectaren). Op hoogtekaarten zijn de
afgetichelde gebieden vaak goed herkenbaar, omdat het maaiveld hier
een halve tot hele meter lager is dan de omgeving, waarbij op de randen vaak een duidelijke steilrand te zien is. De termen tichelput en
kleiput worden vaak door elkaar gebruikt. Toch is er wel degelijk een
verschil. Tichelgaten werden specifiek gegraven om klei te winnen voor
de steenbakkerijen. De blokken klei die uit deze gaten werden gestoken, noemde men tichels. Dit woord is afgeleid van het latijnse tegula,
wat dakpan betekent. De kleiputten zijn ontstaan door de winning van
klei voor onderhoud of de ophoging van dijken.
www.leestekensvanhetlandschap.nl/tichelwerk
(zie ook leestekens ‘steenoven’ en ‘tichelput’)

akstenen: ze vallen in het
rijtje van elementaire,
niet weg te denken zaken. Nauwelijks voor te stellen dat
er een tijd was dat ze er niet waren
en welke impact hun introductie in
de late Middeleeuwen had op de
bewoners van het Noorden en hun
landschap. Het zal de reden zijn dat
Jeanet Wiersma de fietstocht langs
steenovens en tichelputten aan het
Damsterdiep afsluit met een rondje
naar de kerk van Marsum, een bedevaart. Vanaf zijn sokkel wenkt het
eenvoudige romaanse kerkje op de
afgegraven wierde de bezoeker al
van verre. Ter plekke drukt Wiersma
haar hand tegen een muur. ,,Kloostermoppen, daar begon het mee. Dit
is een van de oudste bakstenen
kerken in de provincie Groningen.”
Wiersma (1983) is landschapshistoricus, groeide op – en woont nog
steeds – in de nabijheid van het
Damsterdiep. Twee jaar geleden
rondde ze haar studie af met een
onderzoek naar de geschiedenis van
de baksteenindustrie in Groningen.
Ze richtte zich met name op de
steenbakkerijlocaties en tichellanderijen, de plekken waar klei voor
bakstenen werd gewonnen. Haar
onderzoek vormt de aanleiding voor
deze route. Wiersma werkt momenteel bij een bouwkundig ontwerpen adviesbureau en schreef onlangs
een bijdrage voor het later dit jaar te
verschijnen boek Boerderijen, borgen en buitenplaatsen, steenfabrieken en molens rond Delfzijl.
De route trapt af bij het treinstation in Appingedam. Nog voor ze
goed en wel op de fiets zit, heeft
Wiersma al gewezen naar de schoorsteen van de steenfabriek van Langerijp; met zijn lange hals steekt hij
net uit boven de rand van het stadje.
Onderweg naar het Damsterdiep
schetst Wiersma de betekenis die de
baksteenindustrie heeft gehad voor
Groningen. ,,Het moet een heel
karakteristiek beeld zijn geweest
voor de provincie, zeker aan het
einde van de 19de eeuw, al die
steenfabrieken met die schoorstenen. Ze boden werkgelegenheid aan
honderden mensen; veel seizoensarbeiders uit Duitsland. De hoogtijdagen lagen rond 1880, in Groningen
waren toen 61 steenfabrieken in
bedrijf. Nu is er nog maar één die
produceert, in Oude Pekela.”
Dat die hoogtijdagen voorgoed
voorbij zijn bewijst Rusthoven. De
muren van de voormalige steenfabriek tussen Appingedam en Wirdum zijn verwikkeld in een doodstrijd met het oprukkende groen. De
toren, zo weet Wiersma, die als
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scholier dagelijks langs de plek
fietste, werd een paar jaar geleden
vervroegd uit zijn lijden verlost
vanwege instortingsgevaar. ,,Een
troosteloos boeltje”, vat ze de staat
van het terrein kort en bondig samen. Een kwalificatie die gelukkig
niet opgaat voor de, eveneens Rusthoven geheten, tichelborg. Het huis
waarin de directeur van de steenfabriek woonde, staat te stralen
schuin achter de ruïne, op steenworp afstand.
Onderweg vertelt Wiersma over
de locaties waar de baksteenfabrieken zich vestigden. ,,In Groningen
concentreerden ze zich in de driehoeken Winsum-Middelstum-Rottum/Bedum en Appingedam-Delfzijl-Holwierde en langs het Damsterdiep. De fabrieken lagen altijd vlak
bij de plek waar de klei werd gewonnen, de zogenaamde tichelputten,
en vlak bij vaarwater.” Om precies in
kaart te brengen waar klei werd
gewonnen, maakte Wiersma gebruik
van de Actuele Hoogtekaart Nederland, een uiterst nauwkeurige satellietopname die minieme hoogteverschillen meet. Voor het blote oog is
dat moeilijker te zien, toch wijst
Wiersma een aantal plekken langs
de route aan. Zoals in het weiland
pal naast de voormalige steenfabriek De Onderneming in Winneweer, thans vlo- en antiekmarkt. Het
weiland kent duidelijke hoogteverschillen, tot meer dan een meter.
,,Daar is klei gewonnen.”
De route heeft meer bijzondere
plekken in petto dan oude steenfabrieken. Zo is er het fabrieksterrein
met schoorsteen van houthandel
Nanninga in Winneweer – Wiersma
vertelt dat haar vader en opa er
werkten. De route is dan al voorbij
het keerpunt in Ten Post. Andere
voorbeelden van erfgoed zijn oliemolen De Eendragt, een kalkoven en
de gebouwen waarin Brons Motorenfabriek haar reputatie op het
gebied van dieselmotoren vestigde.
De laatste baksteenfabriek op de
route is Fivelmonde, in de volksmond Hijlkema. De fabriek werd
opgericht in 1862 en sloot in 2002
de deuren. Het zou Wiersma een lief
ding waard zijn als het terrein met
zijn gebouwen bewaard kon blijven.
Hoewel vertrouwd met het beeld
van de vervallen fabrieken, en de
charme en mystiek die daaromheen hangt, is Wiersma inmiddels de onschuld voorbij: ,,Er
moet hiermee wat gedaan
worden, voordat het te
laat is. Dit is belangrijk cultuurhistorisch erfgoed.”
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Lengte fietstocht: 34 km.
Start: Treinstation Appingedam.
Steek de N360 over naar de Stationsweg. Volg deze weg die overgaat in de Koningstraat, vervolgens Bolwerk en Westersingel. Blijf
de weg langs het Damsterdiep volgen tot in Ten Post. (U passeert
de locaties van twee verdwenen steenfabrieken in Tjamsweer,
landgoed Ekenstein, de vervallen steenfabriek Rusthoven met
daarnaast aan het einde van de oprijlaan Tichelborg Rusthoven en
vlak buiten Winneweer de voormalige steenfabriek De Onderneming. Let bij de laatste op het weiland dat erna volgt, daar is aan
de hoogteverschillen duidelijk te zien dat er klei is afgegraven.)
In centrum Ten Post LA, Damsterdiep oversteken (B. Kuiperweg)
en meteen LA, Damsterdiep Zuidzijde. De weg gaat over in Oldersumerweg (u passeert de verdwenen steenfabriek Bolhuis) heel
kort de Medenweg en dan LA, H.J. Ritsemapad, een schelpenpad.
Het terrein voor Garrelsweer met de schoorsteen is de voormalige
timmerfabriek Nanninga.
Vervolg het H.J. Ritsemapad tot de Stadsweg. Ga RA en vervolg de
route langs het Damsterdiep door Garrelsweer en langs steenfabriek Enzelens.
Blijf de Stadsweg volgen tot in Appingedam, o.a langs de schoorsteen van Oliemolencomplex De Eendragt en de kalkoven. Ondertussen is de Stadsweg overgegaan in Dijkhuizenweg en weer even
later de Smelgersmastraat. Sla LA, Kniestraat en steek het Damsterdiep weer over. Op de brug heeft u uitzicht op de vermaarde
hangende keukens van Appingedam.
Neem vervolgens de eerste weg RA, Solwerderstraat, fiets deze uit.
Het Damsterdiep komt weer in zicht, blijf dat volgen met onder
meer uitzicht op Brons Motorenfabriek. Ga onder viaduct door,
langs boerderij Fivelzigt en buig met water mee naar links, langs de
nieuwbouwwijk waar ooit twee steenfabrieken stonden en steek de
Pellerij over.
Bij Weg naar den Dam LA (hier tegenover staat steenfabriek Fivelmonde).
Na zo’n 500 meter RA, Biessumerlaan. Volg de route richting
fietsknooppunt 85 langs Biessum en Uitwierde. Na Uitwierde LA
over de Wierdeweg, wordt later Nansumerweg. Op driesprong LA,
bij veehouderij, over onverharde weg Marsumerweg (met links en
rechts bunkers). Na Marsum fietsknooppunt 79 volgen tot aan het
station.
1: Steenfabriek Tjamsweer, Tichelplaats Appingedam (verdwenen).
2: Steenfabriek Tjamsweer, bij het Damster Tolhek/Oosterwijtwerdermaar (verdwenen).
3: Landgoed Ekenstein.
4: Steenfabriek Rusthoven (vergaand vervallen).
4A: Tichelborg Rusthoven
5: Steenfabriek De Onderneming, Rijksweg 257 Winneweer.
Thans vlo- en antiekmarkt.
6: Steenfabriek Bolhuis, Oldersumerweg Ten Post (verdwenen)
7: Fabrieksterrein met schoorsteen houthandel Nanninga.
8: Steenfabriek Enzelens, Garrelsweer. Met Tjassensheerd,
directeurswoning.
9: Oliemolen De Eendragt, Stadsweg 2 Appingedam.
10: Kalkoven, Kalkbranderij De Fivel, Dijkhuizenweg
28 Appingedam.
11: Brons Motorenfabriek, Farmsumerweg 43A
Appingedam.
12: Steenfabriek De Nijverheid, ten oosten van
boerderij Fivelzigt (verdwenen).
13: Steenfabriek, op plek De Kuiperij (verdwenen).
14: Steenfabriek Fivelmonde of Hijlkema (sluiting
2002)

Wanneer Paul wandelt
of fietst zet hij zijn
gps aan. De route kunt
u downloaden via
www.paulstraatsma.nl

Gebundeld
De tweede reeks Mijn
Streek, met levendige
reportages van Paul
Straatsma en bijzondere
landschapsfoto’s van Jan
Zeeman, is gebundeld in
Mijn Streek Historisch –
wandelen en fietsen door
de geschiedenis van het
landschap in het Noorden.
Het boek met dertig wandel- en fietsroutes verschijnt 31 mei. Bestellen
kan nu al via www.uitgeverijpassage.nl. Prijs:
24,90 euro.
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De Mijn Streek-reeks
Leestekens van het
Landschap komt tot stand
in samenwerking met het
Kenniscentrum Landschap
van de Rijksuniversiteit
Groningen.
De website www.leestekensvanhetlandschap.nl
is het platform voor
informatie over landschapselementen in Nederland.
Iedereen kan hierop zijn
kennis delen.

