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Vanaf 2 april tot eind september 2015 wordt in Nijmegen, de 
Ooijpolder en Zevenaar een programma georganiseerd over de 
baksteenindustrie in Gelderland. Onder de noemer STEENGOED! 
Gebakken in Gelderland zijn vier tentoonstellingen te bezoeken en 
vinden er tal van activiteiten plaats.

Op 2 april is in het Natuurmuseum Nijmegen de officiële opening van de expositie 
Gebakken in Gelderland.  Deze tentoonstelling is opgezet door het nieuwe 
Museum De Bastei. 

De Romeinen deden het al. Middeleeuwse kloosterlingen ook. In de 19de eeuw 
werden sommige mensen er steenrijk van – door vele anderen arm te houden. 
En ook vandaag nog wordt er in het Gelderse rivierengebied een enorme 
hoeveelheid baksteen geproduceerd. 
Geschiedenis, natuur en landschap komen samen in de tentoonstelling. 
Er komen ook leuke doe-activiteiten voor kinderen. Voor wie nog meer 
gedetailleerde informatie wil, is er een boek uitgegeven over stenen bakken in 
Gelderland.

Deze tentoonstelling is te zien van 2 april tot eind september. 
Adres: Gerard Noodtstraat 121, 6511 ST Nijmegen.
Openingstijden: dinsdag tot en met zaterdag 11.00-17.00 uur, koopzondagen 
12.00-17.00 uur. 
Toegangsprijzen: Volwassenen € 4,00; 65+ € 3,00; Kinderen (4 t/m 15 jaar)  
€ 2,50. Museumkaart en Vrienden van het Natuurmuseum Nijmegen: gratis.



In het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis opent op 23 april de 
tentoonstelling Rond Nijmegen bakken ze er al eeuwen wat van! Van 
ambachtelijke bedrijvigheid tot de aller modernste baksteenfabricage.

De expositie laat zien hoe zich in ruim 2000 jaar de baksteenindustrie 
ontwikkelde. Van een ambachtelijk bedrijf in de tijd van de Romeinen tot een 
hoogmoderne, kapitaalintensieve en duurzame procesindustrie nu. 

De expositie toont de verschillende stappen in het fabricageproces. 
Ook overblijfselen van de steenindustrie komen aan bod: veldovens, 
steenfabrieksterreinen, spoordijkjes, tichelgaten en arbeidershuisjes. En 
natuurlijk heeft de expositie ook oog voor de arbeiders, die een onzeker en 
hard bestaan hadden. En… waar knechten zijn, daar heb je ook heren, de 
eigenaren van de steenfabrieken, die in de stad woonden in monumentale 
panden. 

De tentoonstelling is te zien van 23 april tot eind september 2015. 
Adres: Mariënburg 26, 6511 PS Nijmegen.
Openingstijden: dinsdag tot en met zaterdag 11.00-17.00 uur, koopzondagen 
12.00-17.00 uur. 
Toegang: Gratis. 

Van Steen en Natuur organiseert rondritten met wegtreinen op zonne-
energie door de Ooijpolder (de buitenexpositie van de baksteenindustrie). 

De treinen zijn voor groepen te boeken maar er is ook op zondag een dienst-
regeling vanaf hotel Spijker in Beek-Ubbergen. Voor € 4,- (kinderen € 2,-) 
kan daar een kaartje worden gekocht voor een rondrit van een uur door de 
Ooijpolder. 

Tijdens de twee projectweken (van 22 tot 28 april en van 12 tot 18 augustus 
2015) van de manifestatie STEENGOED! Gebakken in Gelderland zijn er 
dagelijks ritten vanaf het Natuurmuseum naar Millingen aan de Rijn en terug 
en door het land van Maas en Waal. 
De kosten van deze twee uur durende ritten zijn € 9,50 voor volwassenen en  
€ 4,50 voor kinderen. 
Tijdens de tochten wordt verteld over het landschap, de steenindustrie en de 
cultuurhistorie. 
Bezoekers die mee naar Millingen aan de Rijn gaan, kunnen in de Gelderse 
Poort een foto-expositie over de steenindustrie bezoeken. Toegang van de 
expositie is gratis. 



Buitengoed de Panoven (Nederlands Baksteen- en Dakpanmuseum) 
ligt in het baksteenrijke rivierengebied nabij de Rijnstrangen in 
Zevenaar (Gelderland) en is een uniek industrieel erfgoed uit 1850 en 
openluchtmuseum met diverse bijzondere overnachtingsmogelijkheden, 
een sfeervol terras en een streekproducten restaurant. 

De culturele locatie waar in 1982 het ovenvuur gedoofd is, is gelegen in de 
buurt van Arnhem en is rijk aan natuur en geschiedenis. Ontdek daarom 
het verhaal van klei tot baksteen op Buitengoed de Panoven, de voormalige 
dakpan-  en steenfabriek en maak een eigen steen of maak een ritje met de 
historische locomotief uit 1920 (€ 4,00 pp). Rondleidingen met een gids (€ 8,00 
pp) graag op afspraak voor groepen vanaf 10 personen. Op 27 juni van 10.00-
14.00 uur is dit te combineren met een bezoek aan de werkende fabriek in 
Spijk van Van de Sanden.

Adres: Panovenweg 18, 6905 DW Zevenaar. 
Openingstijden: dinsdag tot en met zondag van 10.00-18.00 uur en op 
afspraak voor groepen.
www.panoven.nl en info@panoven.nl en t: 0316-523520

Ook het landschap, de steenindustrie en de cultuurhistorie van de regio 
Maas en Waal met de nog operationele authentieke steenfabriek de 
Vogelensangh, in Deest is zeker een bezoek per  
fiets of ander vervoermiddel  waard.

 



Het programma STEENGOED! Gebakken in Gelderland is opgezet door 
STIENEO (Stichting Industrieel Erfgoed Nijmegen en Omgeving), Museum 
De Bastei, het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis, de Stichting Van Steen 
en Natuur en het Nederlands Baksteen- en Dakpanmuseum De Panoven in 
Zevenaar. Het programma sluit aan bij het Europees jaar van het industrieel 
erfgoed 2015 en het festival Gemaakt in Gelderland. 

Naast de tentoonstellingen komt er een programma met activiteiten voor 
alle leeftijden, zoals rondritten in een zonnetrein en fietsroutes door de 
buitenexposities in het landschap, van Ooij tot Zevenaar, Druten en Deest. 

Meer informatie vindt u op: 
www.debastei.nl
www.hvng.nl
www.steenennatuur.nl
www.panoven.nl
www.stieneo.nl 
www.gemaaktingelderland.nl



STIENEO zet zich sinds 2010 in voor het behoud van het Industrieel erfgoed in en om Nijmegen. Word 
voor € 15,- of meer Vriend van STIENEO en steun ons bij het behoud van de geschiedenis van het 
Industrieel Erfgoed van Nijmegen en Omgeving. www.stieneo.nl  info@stieneo.nl
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