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Schelpkalkovens uit Akersloot
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door Gerrit Vermeer
in opdracht van het Zuiderzeemuseum, Enkhuizen
juli 2014
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1. De kalkovens in Akersloot tussen 1921 en 1929. De linkse oven wordt bijgevuld met de verrijdbare
jacobsladder, die de grondstoffen rechtstreeks via een gat met metalen trechter stort. Rechts van de
ovens de kalkloods uit 1921. Foto Zuiderzeemuseum nr. 20892.

De eerste aanzet van deze bouwhistorische en waardestellende beschrijving is geschreven door Tom Paape als
paper bij een master Erfgoedstudies.
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Identificatie
De oorspronkelijke vier kalkovens stonden aan het Stet in Akersloot
Kadaster: gemeente Akersloot, sectie A, nr. 806 en deels op nr. 907
Gebouwd in 1921 in opdracht van N.V. Egmonds Schelpkalkbranderij voorheen firma G. Ruigewaard.
Korte Omschrijving
Drie flesvormige kalkovens van baksteen volgens het continuprincipe van W.F. Stoel. Een binnenmantel en een
met een kegel in het midden van vuurvaste steen (chamotte). Rondom acht schepgaten en bovenin een luik voor
het vullen met schelpen en brandstof. Inclusief pijp waren de ovens 16 meter hoog en later verhoogd tot 19 meter. Ze hebben onderin een maximale doorsnede van 5,4 meter. Rondom zit een aantal ijzeren banden.
Herplaatsing in Zuiderzeemuseum
In 1976 door Ruigewaard BV geschonken aan het Zuiderzeemuseum.
Opmeting in 1976 door Peter Bakker van het Zuiderzeemuseum.
In 1977 steen voor steen gesloopt.
In 1978-1901 drie van de vier kalkovens herbouwd in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen als AKS-1, AKS-2 en
AKS-3. Ze zijn 3 meter lager opgetrokken (16 meter) dan in de situatie waarin ze zijn aangetroffen. Dit naar de
situatie in 1921 volgens oude foto’s en ook volgens de aanvraag voor de bouwvergunning uit 1921.1
Inleiding
Sinds het voorjaar van 1979 staan er in het buitenmuseummuseum van het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen
drie opvallend grote bakstenen ovens met hoge pijpen langs de waterkant (foto omslag). Het zijn kalkovens uit
het Noord-Hollandse Akersloot. Ze produceerden daar schelpkalk voor de bouw. Dit betrof een typisch Hollands product, dat eeuwenlang was toegepast als metselspecie. Kalkovens stonden meestal op plaatsen, waar
schelpen voorhanden waren of gemakkelijk aangevoerd konden worden, overal in Nederland. Die in Akersloot
stonden dicht bij de Noordzee aan het Alkmaardermeer. In de jaren zeventig, toen de kalkovens naar het museum kwamen, was de de markt voor schelpkalk ingestort en stond de bedrijfstak op het punt te verdwijnen. De
vier ovens in Akersloot waren in 1976, het jaar het museum ze verwierf, de laatste in Noord-Holland.
De vier oorspronkelijke ovens in Akersloot werden steen voor steen afgebroken en met het zo verzamelde bouwmateriaal werden er drie ovens van dezelfde vorm gebouwd in het Zuiderzeemuseum. De bijbehorende schuur
en de machines, zoals de verrijdbare jacobsladder, kwamen niet naar het museum. Er kwam bij de ovens een
blushuis te staan uit Hasselt (Overijssel), waarmee de ovens tegenwoordig een ensemble vormen. Ter documentatie kopieerde het museum diverse stukken uit het archief van het G. Ruigewaard, de vroegere eigenaar van de
kalkovens. Ruigewaard speelde een belangrijke rol in de brancheorganisatie en ook daar zijn documenten van in
het archief opgeslagen. De kalkovens werden grotendeels van oorspronkelijk materiaal herbouwd op basis van
opmetingstekeningen, gemaakt door Peter Bakker van het Zuiderzeemuseum. Tijdens de sloop van de ovens
werden ook uiteenlopende bouwhistorische details op foto vastgelegd. In de tijd van de plaatsing liet het Zuiderzeemuseum een uitgebreide studie schrijven over de productie van schelpkalk en over de daarbij behorende technieken.2 Daarnaast voerden medewerkers vraaggesprekken met de eigenaar van de kalkovens G. Ruigewaard en de oud-medewerkers T. Valkering en J. Leijen. Hiervan zijn verslagen te vinden in het archief van het
museum. Tevens verzamelde het museum een groot aantal oude afbeeldingen van de oorspronkelijke kalkovens.
Kalkovens in Nederland
Aan het einde van de negentiende eeuw en in het begin van de twintigste eeuw vond de productie van schelpkalk vrijwel in alle delen van Nederland plaats. Vrijwel in elke streek of stad met een verbinding over water naar
zee telde één of meerdere schelpkalkovens. Op het hoogtepunt stonden er in Nederland ruim 300 kalkovens
van ongeveer 100 bedrijven.3 In 1939, vlak voor de Tweede Wereldoorlog daalde dit aantal snel. Er waren toen
door de crisis nog zo’n 180 kalkovens in bedrijf en verdeeld over ongeveer 60 kalkovenbedrijven. Na de oorlog,
in 1946, waren er nog 46 bedrijven die bij elkaar ongeveer 120 kalkovens exploiteerden. In 1958 was het aantal geslonken naar 33 bedrijven met samen 100 ovens. In 1970 resteerden er zo’n 10 kalkovenfabrieken met 42
kalkovens. In juni 1981 ging het laatste schelpkalkovenbedrijf failliet en stonden er nog 16 in Nederland. Het
1 Toelichting aanvraag bouwvergunning, zie Zuiderzeemuseum, Enkhuizen, Pandinformatie AKS-1t/m3 Map 03.
2 Ing. M.L. Ouwehand, De technologie van het schelpbranden. Een verhandeling, geschreven ten behoeve van het Zuiderzeemuseum te
Enkhuizen, bevattende achtergrondinformatie over de technologie van het schelenbranden toegespitst op de op het museumterrein staande
schelpkalkbranderij. Midlum, donderdag 24 december 1981
3 Ouwehand 1981, 13.
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2. Bouwtekening voor een ‘Fahrbares
Becherwerk für Muscheln und Klein
kohlen’ voor de firma G. Ruigewaard in
Akersloot. Bouwtekening uit 1921. Foto
Zuiderzeemuseum nr. 020970.

3. De vier kalkovens met rechts hopen
schelpen en antracietgruis. De trechters
van de stortgaten voor de jacobsladder
zijn duidelijk te zien. Vanaf het schip
werden de grondstoffen over het terrein
verplaatst via een indrukwekkende eleva
tor uit 1929. Foto Zuiderzeemuseum nr.
020954.

4. De kalkovens nog volop in bedrijf in 1960. De
derde oven van links wordt bijgevuld met de ja
cobsladder. Uit de collectie van oud-medewerker
Jan Leijen. Foto Zuiderzeemuseum nr. 020904.
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5. Het terrein van Ruigewaard met een grotere, nieuwe kalkloods (vergelijk afb. 1) en de kalkovens uit 1921.
Daarachter de transporteur uit 1929. Foto Zuiderzeemuseum nr. 020983.

gemiddelde aantal ovens per bedrijf bleef gedurende een periode van bijna 100 jaar constant. Bij de hierboven
geschetste gegevens blijkt dat de schelpkalkbedrijven gemiddeld over 3 ovens beschikten. Dit gemiddelde bleef,
met een uitzondering van de periode rond 1970 (4 kalkovens per bedrijf) constant. Er vond geen noemenswaardige schaalvergroting plaats.
De schelpen
De schelpen voor de schelpkalk kwamen oorspronkelijk van het strand. De droge strandschelpen werden langs
de waterlijn van het strand verzameld, droog of net onder water. De natte strandschelpen werden uit de branding gebaggerd met een beugel, een soort ijzeren ring met aan de voorkant een brede schraapplaat of mes met
daaraan een verzamelnet. Door de beugel in enkel het water te dompelen kon het zand grotendeels tussen de
schelpen wegspoelen. Sinds de negentiende eeuw werden er ook gevist met steeds grotere schelpenzuigers. Op
plaatsen met veel schelpen liet het schip de zuigbuis naar de zeebodem zakken. Binnen enkele uren konden
binnen enkele uren soms honderden kubieke meters aan schelpen worden gewonnen. Aan boord spoelden de
baggeraars op de schelpenzeef zoveel mogelijk het zand uit de schelpen.4 Schelpen in kleibanken waren ongeschikt voor schelpkalk, aangezien de klei moeilijk viel te verwijderen. In het midden van de jaren zestig van de
twintigste eeuw nam het gebruik van de strandschelpen drastisch af. De steeds hogere loonkosten maakten deze
arbeidsintense winning steeds minder rendabel. Door de Deltawerken en nieuwe zeepieren leverden de Noordzeestranden bovendien minder schelpen op.5
Het stoken van de kalkovens
Voor 1860 hadden de ovens de vorm van een afgeplatte kegel en waren ze van boven open. 6 Ze werden gestookt
met turf. Rondom zaten op verschillende hoogten laadgaten met ijzeren deuren. Onderin zaten luchtgaten die
tevens dienden voor het uithalen van de gebrande schelpen. Een van de gaten stond in verbinding met een
luchtkanaal naar een koker in het midden van de oven om te zorgen dat de oven ook in het midden voldoende
lucht kreeg. Turf bestaat uit gedroogd veen dat langzaam verbrandt. Eenmaal aangestoken kon de oven er zo’n
drie tot vier dagen op branden. Als de oven dan uit ging en was afgekoeld werden de schelpen geblust met water.
Vervolgens kon het stoken opnieuw beginnen.
4 Ouwehand 1981, 21-23.
5 Ouwehand 1981, 21-22.
6 Ouwehans 1981, 12-13; J.A. van der Kloes, Nieuwste onderzoekingen omtrent schelpkalk, Amsterdam 1913 (derde druk), 23-25.
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6 en 7. Opmetingstekeningen uit 1976
gemaakt door Peter Bakker, medewer
ker van het Zuiderzeemuseum. Een
opstand met verticale doorsnede en
een plattegrond met horizontale door
sneden.
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8. Afbraak van de kalkovens in 1977 met de dwarsdoorsnede
van de oven: links de buitebmantel, rechts de binnenman
tel van vuurvaste chamottesteen. Bovenin kijken we in een
concentrisch lopend ventilatiekanalen voor de aanvoer van
zuurstof. Foto Zuiderzeemuseum (Peter Bakker) nr. 030218.

9. Afbraak va de kalkovens in 1977. Onderin is een gemet
seld ventilatiekanaal te zien dat schuin naar beneden dwars
door de wand van de oven loopt. Daarboven weer een con
centrisch ventilatiekanaal. Foto Zuiderzeemuseum (Peter
Bakker) nr. 030592.

Tijdens het brandproces vindt er een chemische reactie plaats. De koolzure kalk (CaCO3) ontleedt bij het branden tot poedervormig calciumoxide CaO (ongebluste kalk) en koolzuurgas (CO2). Het calciumoxide werd met
kruiwagens naar een blushuis (leshuis) gebracht en met water geblust. De calciumoxide verbindt zich daarbij
met water tot calciumhydroxide (Ca(OH)2) ofwel gebluste kalk. Deze ging na afkoeling door een zeef, waarbij
alles groter dan 3 mm werd gescheiden. De grovere overblijfselen bestonden voornamelijk uit kalkpitten, grind
en zand.
De kalkmortel op basis van schelpkalk hardt langzaam door reactie met CO2 uit de lucht tot CaCO3. Anders
dan cement kan het daarom niet onder water harden en duurt het uitharden lang. Kalkmortel blijft altijd enigszins plastisch, waardoor het niet zo gemakkelijk zal scheuren. Metselwerk op basis van kalkmortel heeft daardoor heel andere fysische eigenschappen dan modern metselwerk op basis van cement. Schelpkalkmortel zorgt
daarbij weer voor meer binding dan steenkalk.
Na 1860 stapten de schelpkalkbranders in een snel tempo over naar een door het bedrijf W.F. Stoel uit Alkmaar
ontwikkelde oven over, waarop in dat jaar octrooi was verleend. Dit type had een geringere doorsnee was hoger.
Op de eigenlijke oven stond een kegelvormige rookvang op en daarop nog weer een hoge schoorsteen om de
natuurlijke trek te verhogen. Hierdoor had een stoeloven een flesvormig silhouet. Ovens van dit type werden
aanvankelijk ook met turf gestookt. Dit had een vrij lage verbrandingswaarde: 12,56 MJ/kg. De kalkbedrijven
voegden daarom steeds vaker cokesgruis aan de turf toe met een verbrandingswaarde van 25,12 MJ/kg. Hierdoor konden schelpen beter doorbranden. Sommige bedrijven mengden de brandstof met het te branden materiaal. In de loop van de twintigste eeuw kwam vooral ook antraciet in zwang, waarvan de verbrandingswaarde
zelfs op 33,08 MJ/kg ligt.7
Betere brandstof leidde tot de bouw van ovens met een onafgebroken vuur. De eerste die deze techniek toepaste
7 Idem, 31-38.
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10. Afbraak va de kalkovens in 1977. In de ovenwand links
zijn kleine openingen te zien die lucht aanvoerden vanuit
het concentrische ventilatiekanaal in de wand van de oven.
Boven die openingen kragen de stenen van de binnenman
tel wat uit om de de opening enigszins vrij te houden. Foto
Zuiderzeemuseum (Peter Bakker) nr. 030596.

11. Afbraak va de kalkovens in 1977. De midden
kegel in de oven, waarvan de punt is verwijderd. In
het midden zit een ronde luchtkamer.Vanuit deze
kamer lopen luchtbuizen naar de buitenkant van
de kegel. Foto Zuiderzeemuseum (Peter Bakker)
nr. 030222.

12. Afbraak va de kalkovens in 1977. Boven de
plek waar pijpen uit de kegel naar buiten komen,
steken twee stenen iets uit om de opening vrij te
houden. Foto Zuiderzeemuseum (Peter Bakker)
nr. 030600.
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13 en 14. Herbouw door A. Wijckelsma uit Haarlem in september 1978. Foto Zuiderzeemuseum nrs. 027840, 027844.

was ing. P.F. van der Wallen in Amsterdam. Hij vroeg geen octrooi aan, waarna zijn methode snel door anderen
werd overgenomen. Alleen in de noordelijke provincies, waar turf goedkoop was, drong de nieuwe techniek niet
meteen door. Bij de continuoven of sneloven zaten onderin rondom luchtgaten, waardoor de gebrande schelpen
gelijkmatig rondom konden worden uitgehaald Bij deze ovens kon het personeel brandstof en schelpen blijven
aanvullen terwijl de oven brandde en konden de gebrande schelpen onderin worden weggeschept. Zo kon de
productie aanzienlijk stijgen. De schelpkalkovens uit Akersloot betroffen dergelijke continu- of snelovens, gestookt met antracietgruis.
De firma Ruigewaard
De ovens in Akersloot waren niet de eerste die de firma G. Ruigewaard uit Egmond aan de Hoef liet bouwen.
Tussen 1901 en 1904 bouwde het bedrijf al enkele kalkovens aan het Egmondermeer aan de Hoevervaart bij de
Hogedijk. Ruigewaard besloot in 1921 naast die in Egmond ook in Akersloot kalkovens te bouwen. Op een weiland bij ’t Stet aan het Alkmaardermeer verrezen vier flesvormige ovens. Stet is een Noord-Hollandse benaming
voor een steiger. Op dit steiger konden de schelpen voor de oven worden overgeslagen. Steeds minder schelpen
kwamen van schelpenvissers aan het strand en steeds meer van grote schelpenzuigers op de Waddenzee. De
nieuwe kalkovens in Akersloot werkten veel beter dan die in Egmond.
In 1940 stelde Ruigewaard de kalkovens in Egmond buiten bedrijf, vanwege de overcapiciteit door de al lang
stagnerende bouw. De beter werkende ovens in Akersloot bleven in bedrijf. In dat jaar schreef ir. W.F. Stoel,
secretaris van de Vereeniging van Nederlandsche Schelpfabrikanten, een in 1895 opgerichte branchevereniging,
een brandbrief aan al haar leden, waarin hij stelde dat in dat jaar slechts 27,5 procent van de totale capaciteit van
de schelpfabrikanten werd benut.8 Volgens een met de overheid gesloten overeenkomst moest de branche uitbreiding van het productieapparaat tegengegaan en zo mogelijk de capaciteit terugbrengen.
De kalkovens in Akersloot
De kalkovens uit Akersloot zijn van het door W.F. Stoel uit Alkmaar ontwikkelde type van flesvormige schacht
ovens. Ze bestaan uit de zeer steil opgaande oven, die iets minder steile rookvang en daarop een hoge, iets taps
toelopende schoorsteen (afb. 1, 3 en 5). De schepgaten, die de oven rondom tevens van lucht voorzagen, vertonen een segmentboog aan de bovenzijde (afb. 4, 21 en 22). De doorsnede van de ovens bedraagt aan de onderzijde 5,4 meter. De pijp heeft een doorsnede van 2 meter (afb. 6 en 7). De ovens waren aanvankelijk 16 meter hoog
en later zelfs 19 meter. Het onderste gedeelte is gemetseld in een helder, oranje rode baksteen in kruisverband.
Voor de pijp is een andere baksteen gebruikt die taps toeloopt om gemakkelijker concentrisch te kunnen metselen. Hier liggen de bakstenen in een koppenverband. De grote openingen onderin de oven dienden tevens voor
het leegscheppen van de gebrande kalk. Net boven de oven, in de rookvang, zit een grote rechthoekige opening
met ijzeren deuren. Daarmee konden de werklieden de oven handmatig vullen. Ze zitten bij elk paar ovens tegenover elkaar. Daarnaast zat er in de rookvang een stortgat met stalen stortkoker voor het gebruik van een jacobsladder (afb. 4). Het gebruik van deze machine, geleverd door de Maschinenfabrik und Eisengiesserei Berger
& Co, Berg Gladbach bei Köln, was al in de vergunning in 1921 geregeld (afb. 2).
Volgens de documentatie van het museum bezit slechts een van de ovens in het Zuiderzeemuseum nog een herbouwde vuurvaste binnenmantel en kegel. De kegel is echter nog aanwezig in de twee ovens die het dichtste bij
8 Kopie van de brief in Zuiderzeemuseum, Enkhuizen, Pandeninformatie AKS-1t/m3, map 03.
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15-18. De herbouw van de ovens. Boven september en oktober 1978, onder 1979. Foto Zuiderzeemuseum nrs. 027842,
027926, 033506, 033507
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het water staan (afb. 22). De binnenmantel van de oven bestond volgens de foto’s gemaakt tijdens de afbraak in
Akerslootuit een halfsteenslaag vuurvaste baksteen (chamotte) met daarachter nog een laag van bakstenen die
daar plat tegenaan zijn gemetseld (afb. 8 en 9). In de buitenmantel zaten openingen voor de toevoer van zuurstof. Deze kwamen voor een deel uit op concentrische luchtgangen tussen de binnen- en de buitenmantel. Deze
verbeterden de natuurlijke trek in de oven. De luchtgangen in de oorspronkelijke ovens zijn goed te zien op de
foto’s die zijn gemaakt tijdens de sloop. De overige holten tussen de binnen- en de buitenmantel waren opgevuld
met zand.
In het midden van de oven stond een kegel van vuurvaste steen met daarin een cilindervormige luchtkamer,
die via een kanaal in verbinding stond met de buitenlucht (afb. 6, 11 en 12). De ronde luchtkamer is halfsteens
gemetseld. De kegel bestaat uit een halfsteens laag vuurvaste steen aan de buitenzijde en daarachter nog een
laag van bakstenen die daar plat tegenaan zitten. Vanuit de luchtkamer liepen pijpen naar de buitenzijde van
de kegel, waardoor de oven ook in het midden zuurstof kreeg. Door de puntige kegel in het midden zakten de
gebrande schelpen vanzelf opzij naar de schepgaten rondom, waardoor het bijvullen en leegscheppen continu
door kon gaan.
Om het onderste gedeelte van de oven zaten drie ijzeren ringen gespannen, later vijf en om de pijp drie bij de
twee binnenste ovens en zes bij de twee buitenste. Verder waren de ovens voorzien van klimijzers. In de schepgaten onderin zitten stalen bodems on de baksteen te beschermen en het leegscheppen te vergemakkelijken.
Tussen de stalen luiken zaten oorspronkelijk twee aan twee houten loopgangen die bereikbaar waren met een
houten ladder. Nu zitten er twee loopgangen tussen de drie ovens. In de herbouwde ovens zijn de stortgaten met
stalen trechter voor de jacobsladder, die er in de originele ovens van begin af aan gezeten moeten hebben, weggelaten. Mogelijk is dit gebeurd, omdat de verrijdbare jacobsladder, waarvoor het stortgat was bedoeld, niet in
het Zuiderzeemuseum terecht kwam.
Jan Leijen, een werknemer die vanaf de bouw bij de ovens in Akersloot bij Ruigewaard werkte, vertelde dat
tijdens de bouw bij een van de ovens, die toen nog niet over een binnenbouw beschikte, een scheur van onder
tot boven was ontstaan.9 Deze oven werd afgebroken, de bakstenen afgebikt om opnieuw te gebruiken. Met een
driepoot en een blok gingen er ongeveer dertig palen per oven de grond. Daarop kwam een nieuwe betonnen
fundering van gewapend beton. De andere behielden hun oude fundering zonder bewapening en met kalkpitten
en andere rotzooi in plaats van grind. Volgens Leijen trad Cees Groot uit Bakkum als aannemer op, maar metselde een specialist uit Duitsland de binnenmantel.
Eisengiesserei Berger & Co leverde naast een jacobsladder ook een machine voor het zeven van de schelpen.
Voor het verplaatsen van schelpen en brandstof diende vanaf 1929 een hoge elevator (afb. 3). Deze transporteerde de brandstof en de schelpen van het aangemeerde schip naar grote hopen nabij de ovens.
Einde van de schelpkalkovens
De vier ovens waren bijna 65 jaar bijna onafgebroken in gebruik. De toepassing van schelpkalk liep in Nederland
in de jaren zestig en zeventig van de twintigste eeuw, zoals gezegd, steeds verder terug en en speelde op den duur
enkel nog een rol bij restauraties van (historische) gebouwen.10 Een van de laatste projecten waarvoor de schelpkalkovens in Akersloot schelpkalk leverden, betrof de restauratie van het kasteel in Medemblik. De brandstof
werd steeds duurder en het delven van schelpen steeds moeilijker. Het schelpen baggeren in de Waddenzee ondervond hinder van de schietoefeningen van de luchtmacht boven de Vliehors en ook vormden bezwaren vanuit
de milieubeweging een steeds groter obstakel. Bestaande geulen mochten van Rijkswaterstaat niet meer worden
aangetast. Daarentegen werden alternatieve bouwstoffen, zoals cement en kalk uit kalksteen steeds goedkoper.
In 1976 stopte uiteindelijk ook de bedrijvigheid in Akersloot.
De verplaatsing naar het Zuiderzeemuseum
In 1976 besluit de eigenaar van de kalkovens, de heer G.C.M.M. Ruigewaard, de kleinzoon van de Ruigewaard
die in 1921 de kalkovens in Akersloot liet bouwen, de kalkovens af te staan aan het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Op 3 mei 1976 aanvaardde de toenmalige directeur van het museum de ovens. De firma A. Wijckelsma
uit Haarlem, die al twintig jaar de kalkovens van Akersloot onderhield, brak de ovens af. Van de hoge temperaturen hadden de ovens altijd veel te lijden, waardoor ze veelvuldig een ingrijpend herstel nodig hadden. Het
bedrijf kende de ovens daardoor door en door. Volgens een offerte van 15 juni 1976 vroeg Wijckelsma, die de
ovens door en door kende, voor het steen voor steen slopen per oven 2.875 gulden exclusief BTW. Slopen in segmenten lukte niet, doordat de stenen al te los zaten. De bouwvakkers gooiden de stenen bij het afbreken daarom
in een hoop zand aan de voet van de oven om ze heel te houden. Daarna moest de kalkspecie worden verwij9 Uitgeschreven interviews, Zuiderzeemuseum, Enkhuizen, Pandinformatie AKS-1t/m3 Map 01.
10 Kalkovens uit Akersloot naar Buitenmuseum, Noordhollands Dagblad, Zaterdag 9 juli 1977, 5.
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19-21. De ovens in najaar 2013. Foto’s Gerrit Vermeer.
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22. Schepgat najaar 2013. In de oven is de vuurvaste kegel te zien. Foto Gerrit Vermeer.

derd. De stenen van de oven zelf en de rookvang waren wat minder zeldzaam en vervangbaar. De pijp met de
zeldzame radiaalstenen werd extra voorzichtig afgebroken. Het museum ging vanwege geldgebrek aanvankelijk
uit van de herbouw van twee ovens. De vierde oven verkeerde in een dermate slechte staat dat van begin af aan
herbouw geen optie was. Mede dankzij hulp van het ministerie konden uiteindelijk toch drie kalkovens in het
buitenmuseum herrijzen.11 De firma Wijckelsma bouwde ze ook weer op (afb. 13-18).
De laatste resterende schachtovens
Veel flesvormige schelpkalkovens van het ranke schachttype zijn er niet overgeleverd. Vrijwel overal werden
ze snel na beëindiging van de productie gesloopt. In Huizen, stonden vier van ovens uit 1918 aan de vroegere
Zuiderzee (afb. 23). Een daarvan vertoont de ranke vorm met de hoge schoorsteen als die van Akersloot. De andere zijn stomper en hebben een kortere schoorsteen. In 1989 werden de ovens afgebroken nadat ze in de jaren
zeventig al buiten gebruik waren gesteld, maar in 1997 verrezen ze een paar honderd meter verderop opnieuw,
waar zo voortaan dienden als landmark voor de jachthaven en als trekpleister voor het aanpalende restaurant,
waar ze deel van uit maken. Het historisch verantwoord terugbrengen van de details genoot bij deze herbouw
geen urgentie.
Grote gelijkenis met de ovens uit Akersloot vertonen de twee nog resterende schelpkalkovens uit 1925 aan de
Drentse Hoofdvaart in Diever van de N.V. Drentsche Bouwmaterialen Concordia uit Meppel (afb. 24 en 25). In
1952 werden de ovens stilgelegd. Een derde oven uit 1928 en het blushuis zijn hier in 1959 afgebroken. Nu staan
er nog twee ovens en het geraamte van een jacobsladder. De twee resterende ovens vertonen geen stortgat met
ijzeren trechter waardoor de jacobsladder de brandstof en de schelpen rechtstreeks naar binnen kon storten,
zoals bij de ovens van Akersloot het geval was. De jacobsladder stortte de grondstoffen eerst op de brug tussen
de twee ovens en werklieden moesten dat dan met de hand door het luik in de rookvang naar binnen scheppen.
In Drente bleef turf langer de voornaamste brandstof dan in het westen van het land, aangezien het hier nog lang
gemakkelijk te verkrijgen was.
De nog resterende kalkoven van de in 1971 gesloten N.V. Kalkfabriek Rijnmond in Katwijk uit 1934 is eveneens
een flesvormige schachtoven (afb. 26 en 27). In deze oven zit er hoog in de oven een vulgat met een ijzeren deur.
Een stortgat om de oven rechtstreeks met een jacobsladder te kunnen vullen ontbreekt ook hier.
De ovens in Huizen, Diever en Katwijk vertonen dezelfde opzet als die in het Zuiderzeemuseum met ijzeren
11 Kalkovens uit Akersloot naar Buitenmuseum, Noordhollands Dagblad, Zaterdag 9 juli 1977, 5.
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23 (boven). De kalkovens in Huizen uit 1918, in 1989 afgebroken en in 1997 op een andere plaats herbouwd.
Foto Gerrit Vermeer.
24 en 25 (onder). De twee resterende kalkovens in Diever uit 1925. Foto’s Gerrit Vermeer.
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banden en een afwijkende baksteen in de schoorsteen. Een
stortgat met ijzeren trechter, zoals de ovens uit Akersloot die
oorspronkelijke wel hadden, blijkt in de ovenbouw geen regel te
zijn geweest.
Conclusie
De drie kalkovens in het Zuiderzeemuseum vertegenwoordigen
de laatste fase in de technische ontwikkeling van de bakstenen
veldoven voor het branden van schelpkalk. Door de hoge, ranke opbouw van de oven met daarop een ongeveer even hoge
rookvang en een hoge pijp, ontstond een hoge installatie, die
de omgeving domineerde. De ovens zijn weliswaar steen voor
steen herbouwd, maar dat gebeurde met veel aandacht voor de
historische details. Daarbij werd de herbouw uitgevoerd met het
oorspronkelijke materiaal door een bedrijf, dat in de bouw en
het onderhoud van dergelijke ovens al tientallen jaren ervaring
had en dat nog alle ambachtelijke finesses beheerste. In die zin
hebben de ovens ondanks de herbouw bouwhistorische waarde.
In 1921 verrees er bij de oorspronkelijke kalkovens een tweebeukige kalkschuur, waarvan elke beuk een met pannen gedekt
schilddak had. De schuur had een tamelijk strak en modern
voorkomen (afb. 1). Al snel maakte deze plaats voor een even
strak vormgegeven bouwwerk met brede lintvensters in de geveltoppen (afb. 5). De branderij beschikte over een verrijdbare
jacobsladder die de ovens rechtstreeks vulde. Deze was in ieder
26. De laatste kalkoven in Katwijk uit 1934.
geval nog in bedrijf in de jaren zestig van de twintigste eeuw.
Foto Gerrit Vermeer.
Een ranke en indrukwekkend hoge elevator transporteerde de
grondstoffen van de aangemeerde schepen over het terrein.
Daarmee behoorde de kalkbranderijen tot de modernste van die tijd. Deze context is door de verplaatsing naar
het Zuiderzeemuseum gewijzigd. De ovens staan nu bij een veel kleiner blushuis uit Hasselt met een meer traditioneel en meer schilderachtig karakter dan de kalkschuur die vroeger bij de ovens stond (zie foto omslag). De
jaconsladder en de elevator zijn er niet meer, waardoor het geheel zuiver handwerk suggereert. In de ovens zijn
zelfs de stortgaten waarmee de jacobsladder rechtstreeks in de oven kon storten weggelaten. Het geheel wekt
daardoor een wat kleinschaliger en ambachtelijker indruk dan in Akersloot in werkelijk te beleven viel.
Bij de ovens ligt een grote hoop schelpen afkomstig uit een scheepswrak. Deze hoop draagt bij aan de beleving
van de herbouwde ovens.
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