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gemeente  : Oude IJsselstreek  

postcode + plaats : 7081 HS  Gendringen  

straat + huisnr.  : Wiekenseweg 32 

naam object  : zuivelfabriek “Hameland” 

 

bescherming  : gemeentelijk monument 

eigenaar/gebruiker(s) :  

kadastrale gegevens : 

 

oorspr. functie  : melkfabriek 

huidige functie  : houtfabriek 

 

bouwjaar  : 1956  

architect  : vermoedelijk architectenbureau C.A. van Riel, Gendringen  

bouwstijl/type  : shake-hands trant  

 

beschrijver  : Monumenten Advies Bureau (drs. J.H.J. van Hest) 

datum beschr.  : 10-10-2012 

datum foto  : 21-08-2012/09-10-2012 

bronnen  : W.J. Winands, Gemeente Gendringen in Woord en Beeld, s.l. s.a.  

opmerking  :  
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Typering: 

 

Het in zijn huidige verschijningsvorm uit 1956 daterende hoofdgebouw van de voormalige zuivelfabriek 

Hameland (nu in gebruik als houtfabriek) is uitgevoerd in een voor de ontstaansperiode karakteristieke 

shake-hands trant. Deze door wederopbouwarchitect Willem van Tijen geïntroduceerde term omvat het 

samengaan van traditionele en moderne stijlvormen, zoals dat vooral in de jaren 1950 en 1960 kan 

worden gevolgd. In de eerste naoorlogse decennia voerde de behoudende Delftse School de 

boventoon, maar geleidelijk veroverde het modernisme steeds meer terrein waardoor beton, glas en 

staal uiteindelijk de toon zouden zetten.  

Karakteristiek voor het fabrieksgebouw is enerzijds de opzet met gevels in schoonmetselwerk, waardoor 

is aangesloten bij de klassieke Nederlandse vormentaal. Anderzijds kreeg het gebouw door zijn platte 

daken en het strakke lijnenspel een min of meer modern karakter. Het spel van horizontalen en 

verticalen wordt geaccentueerd door de sierlijsten van de vensters. Ter hoogte van het kantoor zijn de 

vensters verlevendigd met siermetselwerk. Door de combinatie met de vensterlijsten kreeg de gevel hier 

een vakwerkachtig karakter. Tezamen met de vroeg 20
ste

-eeuwse belendende fabrieksbebouwing biedt 

het complex een overzicht van stijlontwikkelingen in het 20
ste

-eeuwse industrieel erfgoed.                

Speurwerk in het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers leverde vooralsnog geen gegevens op over 

de architect, maar vermoedelijk leverde het architectenbureau C.A. van Riel uit Gendringen het ontwerp. 

In 1952 had Van Riel voor de Coöp. Stoomzuivelfabriek Hameland reeds de naastgelegen dubbele 

dienstwoning aan de Wiekenseweg 34-36 ontworpen. Het ligt dan ook voor de hand dat de vier jaar 

later uitgevoerde verbouwing van het fabriekscomplex door dezelfde architect is uitgevoerd. Van deze 

architect is verder bekend dat hij ook in Zuid-Afrika zou hebben gebouwd en in 1965 zou zijn overleden 

(Archiwijzer Bonas). Daarnaast komt evenwel ook de vooraanstaande architect G. Feenstra (1890-

1985) in aanmerking voor het ontwerp. Deze ‘huisarchitect’ van de zuivelbranche bouwde na de oorlog 

in het oosten en noorden van het land maar liefst honderden nieuwe melkfabrieken!            

                                                  

Historie en ligging 

 

De fabriek staat aan de noordzijde van de Wiekenseweg, een straat die in het verlengde van de 

Grotestraat naar het buitengebied ten zuidwesten van Gendringen leidt (Wieken). Hier ligt het bouwwerk 

net buiten de bebouwde kom. Een voorterrein scheidt de fabriek van de openbare weg. Rechts bevindt 

zich een voormalige directeurswoning, en links een fabriekspijp en een dubbele woning (Wiekenseweg 

34-36). In de directe omgeving bevinden zich landbouwkavels en enige verspreide bebouwing.  

 

Wat nu de houtfabriek is aan de Wiekenseweg 32 was van oorsprong een melkfabriek. In 1906 was hier 

de coöperatieve stoomzuivelfabriek Hameland gevestigd, ook wel bekend als ‘de boterfabriek’. In 1911 

is hiernaast een directeurswoning gebouwd (nr. 30). In 1956 werd de fabriek ingrijpend verbouwd en 

uitgebreid, waardoor de onderhavige in shake-hands trant uitgevoerde bebouwing ontstond. Nadat de 

fabriek in 1970 was samengegaan met de Coberco, volgde twee jaar later de sluiting van deze locatie. 

Daarna vestigde er zich Van Dam Houtbewerking uit Terborg, in 1993 overgenomen door de 

Gendringen Hout Groep. De in 2009 gerestaureerde oude fabrieksschoorsteen c.a. en de 

directeurswoning kregen reeds de status van gemeentelijk monument. De bescherming van het 

onderhavige bouwwerk beperkt zich tot het voorste bouwdeel, zoals hieronder beschreven. Een aantal 

ramen en deuren is vernieuwd, maar vooral uitwendig bleef het authentieke karakter goed herkenbaar. 

De achter het te beschermen deel gelegen bouwdelen ondergingen zowel in- als uitwendig veel 

ingrijpender wijzigingen. Zo hebben ze een in golfplaten vernieuwd dak. Ook de overige op het terrein 

gelegen (vrijstaande) bedrijfshallen vallen buiten de bescherming.    
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Gebouw 

 

Plattegrond en opbouw 

Het te beschermen deel van het fabrieksgebouw omvat het voorste bouwdeel. Langs de rechter zijgevel 

omvat dit het kantoorgedeelte en het rechts daarvan gelegen geveldeel (kantine). Aan de linker zijde 

omvat dit het geveldeel met de inrit A1, en de links daarvan liggende uitbouw (ketelhuis). De achter het 

voorste bouwdeel gelegen bebouwing valt buiten de bescherming.  

Het te beschermen deel heeft een in hoofdzaak rechthoekige plattegrond. Zoals gezegd is er langs de 

linkerzijde een forse uitbouw. Ter hoogte van het kantoorgedeelte is de bouwmassa tweelaags. Het 

bedrijfsgedeelte is hoger doorgestoken en is opgezet als een hoge hal met een bovenverdieping. De 

links aansluitende uitbouw is minder hoog doorgestoken en tweelaags. Verder is ook de rechtsachter 

gelegen kantine minder hoog doorgestoken. Al deze onderdelen zijn gevat onder platte daken. 

Laatstgenoemd onderdeel vormt een restant van de eerdere fabrieksbebouwing en is opgetrokken in 

roodbruine baksteen in kruisverband, met snijvoegen. De overige onderdelen dateren uit 1956 en zijn in 

grauwrose baksteen in klezoorverband gemetseld, met platvolle voegen. Ramen en deuren zijn 

vernieuwd, maar er zijn nog diverse stalen ramen.                

 
Voorgevel 

Aan de voorzijde (z.) valt het heldere onderscheid op tussen het bedrijfs- en kantoorgedeelte. Het 

bedrijfsgedeelte heeft links van het midden een hoge inrit binnen bakstenen lijsten en met een 

bovenlicht met twee verdeelroeden alsmede een houten schuifdeur. Aan weerskanten bevindt zich een 

venster dat eveneens in bakstenen lijsten is gevat. Ze hebben een raam met een 9-ruits indeling. Een 

langs de benedenzijde van de gevel in cement beraapte strook verwijst naar het vroegere bordes voor 

de inname van melk. Rechts bevindt zich een venster met een 9-ruits raam en een kunststenen 

omlijsting. Op de verdieping ontvangt het bedrijfsgedeelte daglicht door acht eveneens in kunststenen 

lijsten gevatte vensters met een stalen tuimelraam met middenroede.  

Het kantoorgedeelte wordt gekenmerkt door een langs beide bouwlagen doorgestoken gevelveld met 

het karakter van vakwerk. Dit bestaat uit kunststenen vakken die tussen beide bouwlagen zijn ingevuld 

met siermetselwerk. Zowel beneden als boven omvat dit gevelveld vier vernieuwde ramen.                

               

Rechter zijgevel 

Aan de rechterzijde bevindt zich de entree van het kantoorgedeelte, opgenomen in een diepe portiek 

met toegangstrap, en voorzien van een vernieuwde deur. Aan weerskanten van de portiek is een 

venster met een kunststenen omkadering. Op de verdieping zijn er drie van dergelijke vensters, maar 

iets kleiner van formaat. Ook hier zijn de ramen vernieuwd.  

De rechts van het kantoor gelegen kantine ontvangt daglicht door een brede stalen pui, gelegen onder 

een ijzeren lateibalk met sierrozetten. Langs de bovenzijde van de latei bevindt zich een bakstenen 

rollaag. Rollagen doorspekken bovendien de gevel. De pui heeft links een deur met een deurraam met 

middenroede. Van een vergelijkbare opzet zijn de vier hiernaast gelegen raamdelen. Verder is er een 

reeks van vijf bovenlichten, elk met een middenroede en deels als een tuimelraam uitgevoerd. Net als 

de benedenhelft van de pui zijn ook de bovenlichten opgenomen in een driedelige indeling.      

              

Linker zijgevel 

Aan de linkerzijde bevindt zich uiterst rechts een forse en hoge bedrijfsinrit met een dubbele poort (A1). 

Daarboven is een luikopening met een luik met gesmede gehengen. Verder is de gevel blind.  
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De links hiervan gelegen uitbouw is aan de voorzijde (w.) voorzien van een zijingang en heeft hier op de 

verdieping twee vensters met een stalen invulling en van verschillend formaat. In de rechter zijgevel (z.) 

bevindt zich eveneens een zijingang, met rechts een venster. Verder zijn hier op de verdieping drie 

vensters met een stalen tuimelraam met middenroede. Verschillende vensters zijn voorzien van een 

betonlatei met een bakstenen strek. De drie laatstgenoemde vensters worden alleen door een strek 

beëindigd. Verder zijn er enkele licht concave zinken regenwatervergaarbakken. Een keramische lijst 

vormt de gevelbeëindiging.      

 

Achtergevel 

Aan de achterzijde sluit het te beschermen bouwdeel aan op de niet-beschermenswaardige delen van 

het bouwwerk. De zojuist beschreven uitbouw heeft hier een gevel die uit niet-beschermenswaardige 

damwandbeplating bestaat.  

 

Interieur 

Aan de binnenzijde onderging het hier bedoelde bouwdeel door de functiewijziging ingrijpende 

veranderingen. De indelingsstructuur is deels gewijzigd, en in het kantoorgedeelte en de kantine is de 

interieurafwerking geheel vernieuwd. Het direct aan de voorzijde gelegen bedrijfsgedeelte wordt op de 

begane grond gekenmerkt door een hoge hal met een in het zicht liggende betonstructuur.     

 

Overige 

Langs de voortuin van de naastgelegen voormalige directeurswoning bevindt zich een in 1956 

gerealiseerde terreinafscheiding. Deze omheining bestaat uit lage muurtjes in rode baksteen in 

halfsteens verband en met een afsluitende rollaag en hoekposten. Natuurstenen dekplaten beëindigen 

de posten. Verder zijn er inhammen, waar zich de krulvormige uiteinden bevinden van de ijzeren 

hekwerken langs de bovenzijde van de muurtjes.    

        

   

Reden van plaatsing 

 

Architectuurhistorische criteria 

- Het te beschermen (voorste) gedeelte van het fabrieksgebouw aan de Wiekenseweg 32 heeft 

architectuurhistorische waarde als een karakteristiek en helder voorbeeld van het industriële 

erfgoed uit de eerste decennia na de Tweede Wereldoorlog. Karakteristiek is de voor de 

bouwperiode kenmerkende vormgeving in shake-hands trant, met platte daken, van eenvoudige 

sierlijsten voorziene vensters, en een vakwerkachtig geveldeel met siermetselwerk. 

- Weliswaar is het vooralsnog onduidelijk wie het ontwerp leverde, waarbij zowel architect C.A. 

van Riel uit Gendringen als de Arnhemse architect G. Feenstra in aanmerking komen. Hoe dan 

ook, het zorgvuldig vormgegeven ontwerp getuigt van een verzorgd karakter en neemt in het 

oeuvre van de betreffende architect een waardevolle plek in.   

- Het bouwwerk vertegenwoordigt hoogwaardige esthetische kwaliteiten en wordt zoals gezegd 

gekenmerkt door een zorgvuldig samengesteld ontwerp, met afwisselend kleur- en 

materiaalgebruik en enkele markante details.      

- Zowel in de hoofdvorm als de detaillering is het pand vrij gaaf behouden gebleven, deels zelfs 

nog met originele stalen tuimelramen. Weliswaar vond er enige vernieuwing plaats, maar dit 

gebeurde op een terughoudende manier waardoor het bouwwerk nog steeds een goed 

herkenbaar beeld geeft van de oorspronkelijke opzet.    
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- Omdat het aan de rechterzijde van het gebouw gelegen geveldeel van de kantine nog tot de 

oudere fabrieksbebouwing behoort, is er door de bouwkundige gelaagdheid sprake van 

bouwhistorische waarde.        

 

Stedenbouwkundige criteria 

- Binnen de naar het buitengebied toe uitwaaierende lintbebouwing langs de Wiekenseweg 

neemt het object door zijn markante hoofdvorm en detaillering een in het oog vallende positie 

in, met belangrijke beeldbepalende waarde.  

- In combinatie met de naastgelegen fabrieksschoorsteen c.a. (1906), een bijbehorende 

voormalige directeurswoning (1911) met tuinmuurtjes, en de in samenhang met de fabriek 

gebouwde dubbele woning op de nrs. 34-36  maakt het object deel uit van een karakteristiek en 

waardevol historisch ensemble.   

- De situationele waarde wordt enerzijds versterkt door de ligging langs de rand van de 

bebouwde kom – waar het complex aan de uitgestrekte landbouwkavels grenst – en anderzijds 

door de ligging schuin tegenover de Hoge Rokken, vanwaaruit de fabriek eveneens een 

belangrijke blikvanger vormt.      

 

Algemeen historische criteria 

- In de sociaal-economische historie van Gendringen en de nabijgelegen buurtschap Wieken 

neemt het object een belangrijke positie in. In zijn historische verschijningsvorm verwijst het 

onderhavige fabrieksgebouw tezamen met de naastgelegen schoorsteenpijp en 

directeurswoning enerzijds naar de coöperatieve stoomzuivelfabriek die hier in 1906 is 

gevestigd en die tot de belangrijkste industriële bedrijvigheid van Gendringen e.o. behoorde. Op 

een vergelijkbare wijze is het object van belang in zijn betekenis als houtfabriek, een functie die 

het complex sinds 1972 kent.     

- Als onderdeel van een vanaf de vroege 20
ste

 eeuw in fasen tot stand gekomen fabriekscomplex 

geeft het naoorlogse bouwdeel tezamen met de vroege 20
ste

-eeuwse onderdelen van het 

complex een helder overzicht van de historische ontwikkelingen op het gebied van het 

industrieel erfgoed. In deze betekenis vertegenwoordigt de fabriek in de gemeente Oude 

IJsselstreek (waar zich in Ulft ook het bekende DRU-complex bevindt) enige 

zeldzaamheidswaarde.   
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afb. 1  Opname vanaf de als de Hoge Rokken bekend staande zijstraat van de Wiekenseweg.  
 

 
afb.  2  Vooraanzicht met bedrijfs- en kantoorgedeelte.    
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afb. 3  Het kantoorgedeelte.  
 

 
afb. 4  Voorzijde van het bedrijfsgedeelte.  
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afb. 5  Uitbouw aan de linkerzijde.  
 

 
afb. 6  Naastliggend geveldeel met hoge inrit (A1).  
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afb. 7  Aan de rechterzijde gelegen geveldeel met stalen pui (kantine).  
 

 
afb. 8  Kantoorgedeelte met entree (rechter zijgevel).  
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afb. 9  Buiten de bescherming vallende bebouwing aan de linkerzijde.  
 

 
afb. 10  Buiten de bescherming vallende bebouwing aan de rechterzijde (omcirkeld).  
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afb. 11  Interieur van het vooraan gelegen bedrijfsgedeelte.  
 

     
afb. 12 & 13  Interieurimpressie van het niet te beschermen bedrijfsgedeelte.  
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afb. 14  Naastgelegen oudere fabrieksschoorsteen uit 1906.  
 

 
afb. 15  Terreinafbakening (1956) aan de voorkant van de directeurswoning uit 1911.   
 


