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Steenfabriek Rusthoven



VERKENNING LOCATIE



Locatie in de provincie



Bijzondere Locatie - gevarieerd gebied

Borg Ekenstein 

Steenfabriek Rusthoven

Damsterdiep

Borg Rusthoven

Roodbaardtuin

Ruilverkavelingsbos



Door de eeuwen heen - Periode I (1648-1804)

- 1648 Stichting Ekenstein als lusthof

- 1686 Stichting Rusthoven als lusthof

- rond 1787 transformatie Rusthoven naar boerenborg, aanbouw schuur voor vee

Kaart: Het frontier van de Republic, 1736



Door de eeuwen heen - Periode II (1804-1836)

- 1804 Nieuwe eigenaar Rusthoven, stichting tichelwerk, Rusthoven wordt Tichelborg

- vanaf 1820 Aanleg Roodbaard tuin bij landgoed Ekenstein, landschap van plezier

Kaart: Kaart van den Grooten Weg (..) naar Delfzijl, 1820



Door de eeuwen heen - Periode III (1836-1924)

- 1836 nieuwe eigenaar Rusthoven, uitbreiding fabriek 

- 1868 aanschaf stoommachine, als eerste steenfabriek in Groningen, de fabriek komt tot grote 

bloei

- 1870 Ekenstein verbouwt landhuis in neogotische stijl

Kaart: Bonneblad, 1900



Door de eeuwen heen - Periode IV (1924-1965)

- 1924 Berend van der Veen koopt steenfabriek, borg wordt niet gekocht, einde eenheid fabriek 

met borg 

- 1924 bouw ringoven, deels op fundering oude veldovens gebouwd

- late jaren ‘20 smalspoor met diesellocomotief en kiplories op het terrein geintroduceerd

- 1965 sluiting fabriek

Kaart: Topografische kaart 1962



Door de eeuwen heen - Periode V (1965-heden)

- vanaf 1965 treedt verval fabriek in

- vanaf jaren ‘60 ruilverkaveling: uitbreiding Ekenstein in oostelijke richting t.b.v. recreatie, 

verbinding (wandelpad) tussen de borgen aangelegd, ruilverkavelingsbos gerealiseerd

- 2013 fabriekspijp naar beneden gehaald op last gemeente

Kaart: Topografische kaart 1990



Historische ontwikkeling op de kaart

Borg Ekenstein 1648

Borg Rusthoven 1686

Ruilverkavelingsbos jaren ‘80

Roodbaardtuin 1827

Steenfabriek sinds 1804



De steenfabriek



Relicten van het verleden - Ringoven



Relicten van het verleden - Ringoven



Relicten van het verleden - Geveldelen brandschuur



Relicten van het verleden - Stoommachine schoorsteen



Relicten van het verleden - Beschikker (opslag leem)



Relicten van het verleden - Waterbakken



Relicten van het verleden - Delen smalspoor



Huidige inwoners van de ringoven



OPGAVE



- Ringoven conserveren als industrieel erfgoed

- Vleermuizen beschermen

- Terrein op een verantwoorde manier open stellen voor het publiek

- De geschiedenis zichtbaar maken

- De locatie koppelen aan zijn omgeving

Opgave



ONTWERP



Referentie - Industrieel erfgoed in een natuurlijke setting



Routes maken

• Goed begaanbare routes (ook voor rolstoelgebruikers) 

• De routes leiden langs interessante plekken

• Spannende en diverse routes die gebruik maken van het bestaande. Routes gaan door 

deuropeningen in geveldelen en zijn soms dicht bij de relicten van de steenfabriek soms 

op afstand. De ruimtelijke beleving varieert van besloten tussen de ruïnes tot open aan de 

randen van het terrein.

• De routes takken aan op het routenetwerk van de omgeving 

• De routes op het steenfabriekterrein hebben een eigen vormgeving die past bij het 

industriele karakter.



Routes maken



Plekken maken 

• Gebruik maken van bestaande elementen om plekken met karakter te maken. De ruïne van 

de beschikker als uitzichtpunt, bij de waterbakken en smalspoor een rust / picknickplaats, 

in de ruïne van een oude schuur een informatiepunt met informatiepanelen op de ruïneuze 

geveldelen



Plekken maken 

Rust / Picknickplaats

bij waterbakken

Informatiepunt in 

ruïne schuur

Uitzichtpunt 

op ruïne 

beschikker



Ringoven voor vleermuizen en tours 

• Een deel van de ringoven wordt geoptimaliseerd als winterverblijf voor vleermuizen. Hiervoor 

wordt een deel van de steenoven met Cortenplaten afgesloten. Zo onstaan de vochtige 

en donkere condities waarin de vleermuizen gedijen. Een gleuf in de plaat zorgt voor een 

doorgang voor de vleermuizen. Door hier met een schuif te werken kunnen condities als 

luchtvochtigheid gereguleerd worden.

• Een deel van de ringoven blijft beschikbaar voor tours. Dit deel is toegankelijk onder 

begeleiding. Hier komen Cortenrasters in de bogen die licht doorlaten en de ringoven 

afsluiten. Zonder begeleiding kan je er niet in. 



Ringoven voor vleermuizen en tours 

Deel voor vleermuizen

Deel voor tours

Bovenaanzicht Ringoven



Natuurlijke deelgebieden verstevigen

• Variatie in beheer en natuurlijke condities

• Een ideale leefomgeving voor de vleermuis

• Variatie in de ruimtelijke werking van de natuurlijke zones

• Oorspronkelijke boomgaard herstellen



Natuurlijke deelgebieden verstevigen

Droog grasland met 

boomgroepen

Nat grasland met 

struweelgroepen

Waterpartij

Boomgaard 

herstellen



Beeld 1



Beeld 1 Toelichting

droog bloemrijk grasland

betonpad

ringoven is zichtbaar

bomen voor vleermuizen



Beeld 2



Beeld 2 Toelichting

bomen op dak ringoven

ingang 

ringoven 

tours
railing langs pad

betonpad



Plankaart



Aantakken op de omgeving




