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De aanleiding voor dit digitale boek is de start van
de ontwikkeling van woonwijk De Kade in 2020.
Die wijk komt in een gebied waar bedrijven hebben
gezeten als een glasfabriek, kalkovens, een
visoliefabriek en een asfaltfabriek, gevolgd door
vestigingen van Key & Kramer, Cindu Key &
Kramer en Conline.

Deze uitgave is samengesteld door Johan de Waard
op basis van interviews met oud-medewerkers en
oud-Maassluizers. Verder heeft hij gebruik gemaakt
van de personeelsboekjes van Key & Kramer vanaf
1952: Ruberoid Post; Key & Kramer Bulletin;
Personeelsbulletin en Uitkijk. Ook heeft de auteur
bij de Historische Vereniging Maassluis verschenen
artikelen en verhalen over de betreffende
onderwerpen geraadpleegd. Er is tevens in 2021
een themaboekje over dit onderwerp verschenen.
Dit is uitgegeven door de Historische Vereniging
Maassluis en verspreid door Appelbloesem onder
de nieuwe bewoners van de wijk. Het bevat een
ingekorte tekst van dit boek.

Johan heeft de geschiedenis van het gebied De Kade
in beeld gebracht. En omdat een gebied nooit alleen
staat, is ook de directe omgeving daarvan
meegenomen in deze uitgave. Dus staan er
artikelen in over ’t Hoofd, de oude watertoren, de
veerverbinding, deDeltadijkendespoorverbinding.
Veel van de oude namen komen terug in het nieuwe
woongebied en na het lezen van dit boekje weet u
waarom er voor deze namen is gekozen.

Inhoud
We lopen eerst met u om het terrein heen en
verkennen de geschiedenis van de vier elementen
die het gebied De Kade aan vier zijden insluiten.
Het oudste element is de rivier met zijn
geschiedenis. U leest hoe hij zijn huidige vorm heeft
gekregen en zijn (misschien wat merkwaardige)
naam. De veerdienst, die even oud is als de plaats
Maassluis, was van nationaal belang.
Vervolgens leest u hoe en waarom de wijk ’t Hoofd
ontstond rond 1894 en hoe deze ingrijpend
veranderde door de aanleg van de Deltadijk.
De watertoren is meer dan vijftig jaar lang een
markant gebouw geweest aan de oever van de
rivier. De drinkwatervoorziening heeft de nodige
problemen gekend.
De aanleg van de spoorlijn, tegenwoordig
metrolijn, is van grote betekenis geweest voor
Maassluis in het algemeen en voor het gebied De
Kade in het bijzonder.
De Boonerhaven is net zo oud als de Maassluise
haven en van even groot belang geweest. Maar
door omstandigheden is hier uiteindelijk geen dorp
uit gegroeid.

Vervolgens gaan we de geschiedenis van het terrein
zelf verkennen. Vanaf 1900 waren er verschillende
bedrijven naast en na elkaar gevestigd. Het bedrijf
Key & Kramer, voortgezet in Conline, was de
grootste en laatste daarvan en er is veel over het
bedrijf te vertellen. Het bedrijf heeft een stempel op
het gebied gedrukt dat nu is omgevormd tot
woonwijk en neemt daarom een verhoudingsgewijs
grote plaats in, in dit boekje.
Tenslotte nemen we u mee door de woonwijk De
Kade. Alleen, één klein probleem… dit boekje is
gemaakt toen de eerste paal van de woningen juist
de grond in was gegaan. U zult het dus moeten
doen met de plannen voor de bebouwing en de nu
(2020) bekende straatnamen. U weet: plannen
kunnen veranderen.

Meer over de geschiedenis van Maassluis
In de vele uitgaven van de Historische Vereniging
Maassluis kunt u veel meer lezen over de
plaatselijke geschiedenis. De boekwerken die zijn
verschenen zijn: Kroniek van Maassluis, Atlas van
Maassluis, Canon van Maassluis. Verder kunt u op
de Collectiebank van de Historische Vereniging
Maassluis alle deeltjes van de Historische Schetsen
van en over Maassluis digitaal lezen en
downloaden. In 2020 waren er reeds 75 boekjes
verschenen. Ook kunt u daar duizenden historische
foto’s van Maassluis doorzoeken. De Collectiebank
is te vinden via www.histvermaassluis.nl.

VOORWOORD



TAANSCHUURPOLDER
Buitendijkse polder
In 1334 wordt voor het eerst gesproken over een
nederzetting van vissers bij de sluizen van
Maasland, het dorp heette dan ook Maaslandsluis
(of Maaslandersluizen. Er waren vele
schrijfvormen). De oudste kaart van het dorp
dateert uit 1590. We zien het dorp liggen langs de
vlieten en op de dijk bij de sluizen. En voor de dijk
is een groot gebied aan buitendijkse polders, aan
weerskanten van de haven. Dit kwam door
verzanding die altijd maar door ging.
In de polders waren kaden aangelegd om het
gebied droog te houden, wat meestal lukte, maar
niet altijd. Daaromwas er geen vaste bebouwing. In
het gebied tussen de Boonerhaven (links) en de
Maaslanderhaven (midden) stonden schuren,
waarschijnlijk op het groene deel tegen de dijk aan,
dat nog maar zelden overstroomde.

Taanschuren
Op een kaart uit 1663 zijn taanschuren te zien. Er
staat een taanschuur getekend bij de Boonerhaven.
Hierdoor is de naam Taanschuurpolder ontstaan.
Taanschuren dienden voor opslag van allerlei
spullen voor de visserij. Tanen is het conserveren
van visnetten om verrotting tegen te gaan. Het
tanen gebeurde in een taanketel, waar netten en
touwen werden gekookt in een extract van
verschillende bomen, waaronder de eik.

Runmolen
Aan het eind van de Noorddijk, ongeveer ter
hoogte van het huidige huisnummer 95, heeft tot

1922 een runmolen gestaan (aanvankelijk was het een
korenmolen). Hij heette De Arend, maar in de
volksmond was het de Noordmolen. Dit ter
onderscheid van molen De Hoop aan het eind van
de Zuiddijk, die natuurlijk ook wel de Zuidmolen

genoemd werd. Een runmolen was voor het
fijnmalen van eikenschors, bestemd voor
leerlooierijen en voor het koken van taan voor het
behandelen van visnetten.

Woonwijk De Kade ligt dus in een buitendijkse
polder. Die is inmiddels zo ver opgehoogd dat van
overstroming geen sprake meer kan zijn. Bij
extreem hoge waterstanden biedt de
Maeslantkering in de Nieuwe Waterweg tussen
Maassluis en Hoek van Holland extra bescherming.

Molen De Arend aan het eind van de Noorddijk. In 1922 brandde de molen af.

Kaart van Jan Potter, 1590.
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Vele namen voor een klein stukje rivier
Over de naam van de rivier langs Maassluis is veel
te doen geweest. Op oude kaarten treffen we het
vaakst de naam Het Scheur aan. Maar ook wel het
Maassluise Diep, Sluisse Diep of Scheurdiep,
hoewel dat meestal het stuk water is vanaf
Maassluis richting zee. Verder heette de rivier ook
de Maas, de Nieuwe Maas en de Merwe. Na 1872
kwam daar de naam Nieuwe Rotterdamsche
Waterweg bij, later afgekort tot Nieuwe Waterweg.

Nieuwe Waterweg
Van oorsprong werd het geheel van aanpassingen
aan de de rivier, vanaf de doorgraving van de
duinen tot Rotterdam, aangeduid met Nieuwe
Rotterdamsche Waterweg. Om vervolgens de rivier
voor de scheepvaart in kaart te brengen, kreeg elk
deel een naam. De vier kilometer doorgraving bij
Hoek van Holland heette Nieuwe Waterweg, bij
Vlaardingen was het Botlek, maar over het deel
daartussen bestond verwarring, omdat de minister
van Verkeer en Waterstaat in 1980 een foutje had
gemaakt in de benaming. Dat is in 2013 hersteld. De
naam van de rivier die langs Maassluis loopt, is
weer Het Scheur. Hoewel in de volksmond Nieuwe
Waterweg nog steeds veel gebruikt wordt.

Het Scheur
Het Scheur is circa 13 km lang en stroomt van
kilometerraai 1013, waar de Oude en Nieuwe Maas
samenvloeien, naar de Nieuwe Waterweg die
begint bij kilometerraai 1026 ter hoogte van de
Maeslantkering.

Voor de doorgraving boog Het Scheur ten westen
van Maassluis en Rozenburg, ter hoogte van de
huidige Maeslantkering, naar het zuidwesten af en

mondde ten zuiden van het natuurgebied De Beer
bij Oostvoorne in de Noordzee uit. Door
verzanding en de aangroeiende zandbanken was
de toegang tot de rivier zo ondiep geworden dat
schepen moesten omvaren via het Haringvliet en
Dordrecht om bij Rotterdam te komen, een reis die
wel zes weken kon duren als de wind ongunstig
was.

Na de opening van de Nieuwe Waterweg in 1872
was de directe toegang tot de Rotterdamse havens
weer verzekerd. Maar ook aan de rest van de rivier
waren aanpassingen nodig om de bevaarbaarheid
te bevorderen. Een bocht in Het Scheur ter hoogte
van Maassluis was hinderlijk voor de scheepvaart.
De havenhoofden en haven van Maassluis zijn
daarom in 1887 met 220 meter ingekort. Ook aan de
Rozenburgse kant is een deel van de oever
weggegraven. Door deze rechttrekking van Het

Kaart van de Maasmond in 1875.

Het land ten zuiden van de rode streep isweggegraven in 1887 omeen hinderlijk bocht
voor de scheepvaart recht te trekken.

HET SCHEUR



Scheur werd ook de stroomsnelheid van het
rivierwater beïnvloed waardoor het probleem van
de steeds dreigende verzanding verminderde.

Tweede Wereldoorlog
In september 1944 wilden de Duitse bezetters
verhinderen dat de geallieerden naar Rotterdam
zouden kunnen varen. Dat deden ze door twee
schepen, de Zuiderdam en de Dinteldijk, ter hoogte
van de Boonerhaven tot zinken te brengen. De
Zuiderdam zonk op 22 september, de Dinteldijk op
23 september. De rivier was hiermee nog niet
gestremd. Daaromwerden op 5 oktober de Baud en
op 11 oktober de Prins Willem V tot zinken
gebracht. De blokkade was niet echt effectief, de
schepen lagen te veel aan de kant om de doorvaart
te belemmeren.

In 1946 zijn de schepen met dieptebommen
gesloopt en verwijderd.

De scheepvaart op de rivier bleef jarenlang
gevolgen ondervinden van deze opruimactie. De
ontploffingen hadden grote gaten geslagen in de
bodem van de rivier. Hierdoor liepen schepen uit
het roer, of de ketting van het roer kwam ineens
onder grote spanning te staan waardoor deze
afbrak en een schip stuurloos werd. Door de
bomgaten op te vullen met zand en betonblokken
werd deze hinder in de loop der jaren (!) minder.

Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog startte
de bezetter met de bouw van een lanceerinstallatie
voor V1-raketten. Die wilden zij afvuren in de
richting van Engeland. De lanceerinstallatie is
echter door het naderende einde van de oorlog niet
afgebouwd. Bovendien had men problemen om de
V1-raketten per spoor naar Maassluis te krijgen;
deze verbinding was niet betrouwbaar genoeg
meer.

Boze binnenvaartschippers
Het Scheur is nooit echt gestremd geweest, behalve
tijdens de binnenvaartstaking op 25 augustus 1975.
Toen maakten stakende binnenvaartschepen vast
aan de steiger van Key & Kramer. Door de schepen
tegen elkaar aan te leggen stremden ze de gehele
rivier. Deze staking was een protest tegen de
afschaffing van de evenredige vrachtverdeling in
de binnenvaart. Door bemiddeling van de
Rotterdamse burgemeester André van der Louw
duurde de blokkade van Het Scheur één dag.

Daarna werden op 27 augustus in de Tweede Kamer in
grotemeerderheiddeplannenvande staatssecretaris van
Verkeer enWaterstaat afgewezen.

Luchtfoto van de blokkade van Het Scheur door boze binnenschippers.

Lanceerinstallatie V1. (bron: militair vliegveld Bergen NH)

In 1944 trachtten de Duitsers Het Scheur te blokkeren. Hier liggen ter hoogte van de
Boonerhaven twee schepen van de Holland-Amerika Lijn; de Zuiderdam (links,
gezonken op 22 september) en de Dinteldijk (rechts, gezonken op 23 september).
Tussen beide schepen is de kerktoren van Maassluis te zien en rechts molen De Hoop
op de Zuiddijk.
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De aanlegsteigers van de veerpont naar Rozenburg aan de Burg. Van der Lelykade in 1975. Het Scheur werd op maandag 24 en dinsdag 25 augustus 1975 ter hoogte van Maassluis
geblokkeerd door boze binnenvaartschippers. Nieuwsgierig publiek is toegestroomd.

De binnenvaartblokkade gezien vanaf de Rozenburgse kant. (foto Historische vereniging Oud Rozenburg)



Veer op Brielle, later Rozenburg
Al in het jaar 1332 was er een veerdienst vanuit
Maassluis. Toen nog naar Brielle. De dienst werd
uitgevoerd met een ‘veerhengst’, een zeilboot die
erg leek op de latere botter, een platbodemschip. De
aanlegplaats was bij de Stadhuiskade, bij het
Coppelstockhuis. In 1665 was er een andere
aanlegplaats, ter hoogte van het huidige
Havenplein. Met voor de gasten een echt veerhuis
en een herberg.
In 1727 werd het Staaldiep, de vaargeul tussen de
eilanden Rozenburg en Blankenburg, afgedamd.
Daardoor bleef de veerdienst vanuit Maassluis

beperkt tot Rozenburg. Door het afsnijden van de
bocht in de rivier in 1887 verdween, met 220 m van
de haven, ook de complete bebouwing op het
oostelijk havenhoofd. Zo verdwenen het
toenmalige veerhuis, hotel Schoonzicht, het Nieuw
Koffiehuis en de veersteiger. Tussen 1890 en 1900
verrees op het nieuwe veerhoofd een veerhuis waar
men koffie kon drinken en kon overnachten.

Nieuwe veerboten
De oude veerhengst, een zeilschip, verdween pas in
1898 voor een vervangende stoomboot. In 1930
kwam hiervoor een als veerboot gebouwd schip in
de plaats, de Hoofdingenieur Van Elzelingen. Het
was een zogenoemde dwarslader. Dat was dus
anders dan de huidige veerboten, die kopladers zijn

De Hoofdingenieur van Elzelingen na de verbouwing. In het midden is een bus te zien
van de firma Vermaat die een busdienst onderhield tussen het NS-station Maassluis
en Hellevoetsluis. Deze bus ging altijd als laatste voertuig aan boord en bleef dan
dwars op het schip staan tussen de beide laadkleppen.

De Hoofdingenieur Van Elzelingen aan het veerhoofd op de Burg. Van der Lelykade.
Ca. 1939.

De Hoofdingenieur van Elzelingen. Het schip werd in 1930 gebouwd als
stoomveerboot en in 1950 omgebouwd tot motorschip waarbij het stuurhuis naar
voren werd gezet. Deze foto is van voor de verbouwing. In 1965 is het schip, een
‘zijlosser’, na de komst van de veerboot Gedeputeerde Schilthuis, een zogenoemde
koplosser, uit de vaart genomen.Veerhengst, gevelsteen in Hoogstraat 15, het Coppelstockhuis.

VEERDIENST
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en waarvan de eerste, De Hoorn, in 1961 in de vaart
kwam. In 1950 is de Hoofdingenieur Van Elzelingen
omgebouwd van stoom- naar motorkracht en werd
het stuurhuis direct achter de boeg geplaatst. In
1965 is deze veerboot uit de vaart genomen en
verkocht naar Italië, waar ze tijdens het transport in
1970 in de Middellandse Zee is gezonken.

In 1904 werd een aanlegsteiger gebouwd aan de
Burg. Van der Lelykade. In 1937 is deze vervangen
door een ‘echte’ veersteiger met verschillende
niveau’s ter plaatse van het Veerhuis. Voor de
ingebruikname van de koplossers was het nodig
een nieuwe steiger te bouwen voor de watertoren.
Zo ontstond er in 1961 een tijdelijk strand bij
Maassluis.

Veerdienst op Zwartewaal
Er is vanuit Maassluis nog een veerdienst geweest,
tussen de Boonerhaven, Blankenburgh en
Zwartewaal. Deze dienst heeft waarschijnlijk
gevaren tussen de jaren 1527 en 1744.

Door onder andere verzanding en het ontstaan van
het eiland Rozenburg is deze dienst opgeheven.

In 1961 had Maassluis een heerlijk strandje dat volop gebruikt werd. Het zand was gestort voor de bouw van de nieuwe (huidige) veersteiger.

De inrichting van het oude havenhoofd voor 1887.

De veersteiger 1904-1937. De veersteiger 1937-1961.



Eerste stadsuitbreiding
In 1887 is er ongeveer 220 meter van de Maassluise
havendammen afgebroken. Zo kreeg de rivier meer
ruimte. Natuurlijk verdween hiermee ook een deel
van de Taanschuurpolder. Alle voorzieningen die
aan het eind van de havendam lagen, zoals het
Veerhuis, het Prikkengat en de aanlegplaats van de
pont, verdwenen ook. Ze werden herbouwd op de
nieuwe oever. Ook het overblijvende gedeelte van

de havendammen is daarbij grondig vernieuwd.
Rond 1890 was dit deel van de buitenpolder
voldoende hersteld en ingeklonken om er
bouwactiviteiten te starten. Dit betekende de eerste
echte uitbreiding van Maassluis met een hele wijk.
De oude taan- en zalmschuren werden afgebroken
en de eerste huizen verrezen in 1894 langs de haven
en de rivieroever, nu de Burg. De Jonghkade en de
Burg. Van der Lelykade.

Verdwenen straten
In 1974 is de Deltadijk in Maassluis aangelegd.
Omdat de spoorlijn moest blijven liggen, besloot
men daarnaast de Deltadijk te leggen. Maar
hiervoor was geen plaats, de straten en huizen van
de woonwijk ’t Hoofd reikten tot aan de spoorlijn.
Men besloot de woningen aan de noordkant van de
wijk te slopen. Zo verdwenen de Matthijs van
Heelstraat, de Arie Krijgsmanstraat en de Hendrik
Schoonbroodstraat volledig. De President
Steijnstraat, de Cronjéstraat en de Adriaan Van
Heelstraat verdwenen gedeeltelijk. Van deze laatste
straat bleven slechts twee huisnummers bewaard:
kolenhandel N. van Gelderen op nr. 3 en het terrein
van Key & Kramer (nu De Kade) op nr. 19. De rest
is verdwenen.

Zuiderhavendam in aanbouw 1887. In de Taanschuurpolder, rechts, staan wat
taanschuren en zalmschuren voor de opslag van materiaal. Een paar jaar later zou
hier de woonwijk ’t Hoofd verrijzen.

Overzicht van de verdwenen straten op ’t Hoofd. Rechts de Hendrik Schoonbroodstraat. Midden onder de Arie Krijgsmanstraat. Links de achterzijde van de huizen aan de Matthijs van
Heelstraat. Horizontaal in het midden langs de spoorlijn de Adriaan van Heelstraat.

’T HOOFD ONTHOOFD
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Verzetshelden Franse tijd
De verdwenen straatnamen van de vier
verzetshelden uit de Franse tijd zijn later
teruggekomen in de wijk Elysium, tussen de
Industrieweg en de P.J. Troelstraweg. Daar was ooit
het bedrijf Elementum gevestigd. In de deze
nieuwewijk zijn ook de andere verzetshelden uit de
Franse tijd met een straatnaam geëerd.

Matthijs of Adriaan
Matthijs van Heel kreeg in de nieuwe wijk geen
straatnaam, maar een plaquette. Er kon teveel
verwarring ontstaan met de Adriaan van
Heelstraat. Door de ontwikkeling van woonwijk De
Kade komt de Adriaan van Heelstraat te vervallen.
Het is nu nog slechts een kort stukje weg met
toegang naar de kolenhandel Van Gelderen, die in
2021 zal verdwijnen, en het terrein De Kade. Het
schijnt de bedoeling te zijn dat deze straatnaam en
die vanMatthijs van Heel terugkomen in het gebied
tussen de Industrieweg en de P.J. Troelstraweg.

Aan het begin van deAdriaan van Heelstraat, op de
hoek met de Burg. De Jonghkade, was rond 1880
een visafslag gebouwd. Het gebouw functioneerde

daarna achtereenvolgens als rederskantoor,
zeevaartschool en benzinestation. Op die plaats is
nu een trap vanaf de Deltadijk naar ’t Hoofd. Op de
trap staan verwijzingen naar de visserij en namen
van ‘Hoofdbewoners’. Ernaast is een plaquette van
een beroemde Hoofdbewoner, Maarten van
Buuren.

9

De Arie Krijgsmanstraat. Op de achtergrond de hoek met de Matthijs van Heelstraat. Het verdwenen gedeelte van de Adriaan van Heelstraat.

Hendrik Schoonbroodstraat. De Matthijs van Heelstraat loopt van midden onder naar rechtsboven, naar de
spoorlijn.

Plaquette met tekst van Maarten van Buuren. De schrijver groeide op op ’t Hoofd en
schreef over de geschiedenis van de mensen in de wijk in het boek ‘Hoofd van mijn
dromen’. De plaquette bevindt zich naast de stenen bank op de Deltadijk bij de trap
naar de Burg. De Jonghkade.



In 1892 in opdracht van de Vereeniging voor de belangen van de Zeevisscherij
gebouwd als visafslag. Na enkele jaren werd in het gebouw de ‘visserijschool’ (School
voor Zeevaartkundig Onderwijs aan visschers te Maassluis). In 1925 kocht A. Prins
het, die er een oliehandel begon.

Op de hoek van de Burg. De Jonghkade en de Adriaan van Heelstraat het
Esso-servicenter van de heer Prins omstreeks 1965.
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Overzichtsfoto van het terrein De Kade, na de aanleg van de Deltadijk. In het midden
het Boonerhaventje, aan de onderzijde de Deltaweg naar de nieuwe veersteiger.

Overzichtsfoto van het terrein De Kade, voor de aanleg van de Deltadijk. Horizontaal
in het midden zien we de Boonerhaven. Onderaan de straten van de ‘Belzenbuurt’ die
moesten verdwijnen voor de aanleg van de Deltadijk in 1974.



Voor de liefhebber leuk om te horen: vroeger dronk
men bier als dagelijkse drank, wel met minder
alcohol dan tegenwoordig. Water uit de rivier of uit
andere waterpartijen was te verontreinigd om te
drinken. Regenwater kon natuurlijk wel, maar
dat was er niet voldoende. Na diverse cholera-
epidemieën in Nederland besloot men
drinkwaterbedrijven op te richten, zo ook in
Maassluis.

Onder druk
De Maassluise historie van de Waterleiding
Maatschappij begint in 1890.
Omdat water niet vanzelf uit de kraan stroomt,
moet het water in het leidingnet onder druk staan.
De oplossing is een hooggelegen waterreservoir,
een watertoren. Door de hoge opslag ontstaat in de
leidingen een natuurlijke waterdruk. De
gemeentearchitect van Maassluis, R.P. Stuivinga,
maakte een ontwerp voor een waterleidingennet,
compleet met watertoren, filterbassins, leidingen,
enz. De keus viel op een bedrijfsterrein aan het eind
van de Burg. Van der Lelykade met een ingang aan
het einde van de Joubertstraat. De watertoren van
Maassluis kreeg een reservoir van plaatstaal met
een inhoud van circa 110 m3.
Maassluis had toen 5.700 inwoners.

Water te zout
Op 15 september 1891 verrichtte burgemeester
J. Ph. Wesselink de officiële opening.
Het jaarverslag over 1892 vermeldt dat 631
woningen en 21 gebouwen zijn aangesloten. In 1920
waarschuwt de burgemeester tegen het ongekookt
gebruik van leidingwater. Uiteindelijk kiest de
gemeente Maassluis voor overname van het
Waterleidingbedrijf.
In de loop der jaren vermindert de kwaliteit van het
rivierwater. Door verdieping van de vaargeul in
Het Scheur is het zoutgehalte steeds hoger
geworden. De noodzaak ontstaat om te zoeken naar
nieuwe bronnen om de drinkwatervoorziening op
een verantwoord peil te houden. In 1935 leidt dit tot
de aanschaf van het motortankschipMaeslandsluys
als waterboot.

Een probleem waarvoor men in de jaren zestig een
oplossing zoekt, is het veilig stellen van de kwaliteit
(en de hoeveelheid) van de watervoorziening.
Door de toenemende vervuiling en een hoog
chloridegehalte van het water neemt men nog maar
3% water in uit Het Scheur. Dit vult men aan met
71% uit de Boonervliet en de resterende 26% voert
de waterboot aan. De watertoren is toe aan een
grote reparatiebeurt.

Watertoren overbodig
De gemeente Maassluis vraagt het Rijksinstituut
voor Drinkwatervoorziening om advies. In het
advies staat dat de kosten van herstel te hoog zijn,
mede gezien het feit dat men overweegt water te
betrekken van een grote maatschappij. In januari
1965 wordt een nieuw pompstation met twee
reinwaterkelders in bedrijf genomen. Het
productiebedrijf aan de Joubertstraat komt
daarmee stil te liggen. Maassluis schakelt geheel
over op een watervoorziening door de Rotterdamse
Drinkwaterleiding (DWL) die vanaf 1973 water
levert vanuit de spaarbekkens in de Biesbosch.

Heien op kleef
De waterlevering van DWL gaat via het DWL-
terrein in polder De Esch in Rotterdam-Kralingen.
Voor die grote waterzuiveringsinstallatie zijn de
heipalen door een uitvinding van Key & Kramer
voorzien van een asfaltcoating. Hierdoor kon
worden geheid ‘op kleef’, waardoor de palen veel
minder lang hoefden te zijn. Een enorme besparing
op de bouwkosten.
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WATERTOREN

De watertoren met op de eerste verdieping de uitgebouwde woning. Ernaast het
pompgebouw.



Het complex aan de Joubertstraat ligt er na 1965
verlaten bij. In 1972 wordt het complex gesloopt, na
vernielingen, brandjes en een dodelijk ongeluk. Er
komt een parkeerterrein en groenvoorziening voor
in de plaats.

De watertoren gezien vanaf de rivier. De woning is nog niet uitgebouwd op de eerste verdieping. Links het pompstation.

De watertoren met op de achtergrond de rivier.
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De centrale watervoorziening van Maassluis is in
1890 gesticht door de door particulieren opgerichte
Maassluise Waterleiding Maatschappij. De
exploitatie van dat bedrijf is op 1 april 1922
overgenomen door de gemeente Maassluis.

Drinkwater uit Het Scheur
Het water werd in die tijd betrokken uit Het Scheur.
Dat gebeurde via een inlaat in de rivier ter hoogte
van het voormalige zwembad aan de Burg. Van der
Lelykade, waar zich nu de veersteiger bevindt. Via
deze inlaat kwam het water in de bezink- en
filterbassins terecht. De inlaat van vers water was
meestal twee uur na hoogwater. In de filterbassins
werd het water op biologische wijze gezuiverd en
vervolgens door middel van stoomkracht
opgepompt naar het reservoir in de watertoren.

Het inlaten van oppervlaktewater vanuit de rivier
ten behoeve van de drinkwatervoorziening heeft
vanaf 1890 zonder al te grote problemen plaats
kunnen vinden. In het begin van de jaren dertig
veranderde dit echter. Zo waren de geringe
regenval in 1934 en de verdieping van de vaargeul
in Het Scheur er de oorzaak van dat het zoutgehalte
van het rivierwater sterk gestegen was. Om tot
verbetering van de kwaliteit van het water te
komen, zou aanvoer vanuit een meer
stroomopwaarts gelegen gedeelte van de rivier de
oplossing kunnen zijn.

In januari 1935 werd een expertiserapport
uitgebracht door het Ingenieurs- en Adviesbureau
ir. Schippers te Rotterdam om tot aanschaf van een
waterboot over te gaan. Het zou een schip moeten
zijn dat geschikt was voor het vervoer van 300 ton
rivierwater per dag. Die hoeveelheid water moest

de boot innemen ter hoogte van IJsselmonde en dan
naar de Buitenhaven van Maassluis vervoeren. Het
water zou daar met een pershoogte van circa zes
meter de wal opgepompt worden via een buis met
een doorsnee van zeven inch over een lengte van
ongeveer 250 m. In bijzondere omstandigheden zou
het schip tweemaal per 24 uur 300 ton water
kunnen aanvoeren.
Dat de aanschaf van de waterboot geen overbodige
luxe is geweest, blijkt wel uit het jaarverslag 1938.
Er is toen 120.900 m3 ruwwater aangevoerd vanaf
de Oude Maas met 403 reizen. Het schip voer in dat
jaar 9.086 km.

Geluidsoverlast
Het lossen van de waterboot vond plaats in de
buitenhaven ter hoogte van de Joubertstraat.
Doordat Maassluis steeds meer inwoners kreeg,
moest er veel ruwwater worden aangevoerd. Op
den duur gingen de aanvoer en het overpompen
dag en nacht door. De bewoners van de Burg. De
Jonghkade klaagden al in 1960 over de
geluidshinder door de luidruchtige pomp van de
waterboot. Om aan de klachten tegemoet te komen
heeft men de losplaats enigszins verlegd. Dit bleek
echter niet het gewenste resultaat op te leveren.
Men besloot toen in 1961 een isolerende omkasting
rond de pompinstallatie van de boot aan te
brengen. De aangebrachte bekisting bleek echter
niet aan de verwachtingen te voldoen. De
omwonenden van de losplaats bleven klagen.
Daarna is men gebruik gaan maken van de steiger
van Key & Kramer. De waterboot heeft dienst
gedaan van 1935 tot 1965.

WATERBOOT

Waterboot Maeslandsluys langs de Burg. De Jonghkade omstreeks 1965. Via een
verbinding door de Joubertstraat kon men het schone water naar de watertoren
transporteren. Dit was heel wat omslachtiger dan wanneer men kon aanleggen bij
Key & Kramer.

In 1965 had Key & Kramer een eigen aanlegsteiger waar de waterboot aanmeerde.
De waterboot bracht schoon water naar de watertoren.



De Waterboot aan de Burg. De Jonghkade.

De waterboot met aan het roer schipper Dirk van der Lee. De waterboot is op 2 augustus 1965 overgedragen aan de nieuwe eigenaar, de firma Oosterlee Zand- en Grinthandel te
Maassluis, die het schip als zandschuit in de vaart heeft genomen.
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Prikkengat
Maassluis leefde eeuwenlang van de visserij op zee.
Als aas gebruikten de vissers prikken, kleine
aalachtige vissen. Deze bewaarde men als levend
aas in het Prikkengat, een bassin aan de kop van de
haven, waar via een sluisje het water dagelijks
ververst werd. Na het inkorten van de haven in
1887 legde men het nieuwe Prikkengat een paar
honderd meter oostelijker langs de oever van de
rivier. Men combineerde het met de bassins en
waterinlaat van het waterleidingbedrijf dat daar in
1891 startte.

In 1879 stichtte de heer G. Dirkzwager Mz. voor
eigen rekening een zwemschool en liet in het (oude)
Prikkengat een drijvende zweminrichting maken.
Na het gereedkomen van de nieuwe prikkenkom
werd de drijvende zweminrichting daarheen
overgebracht.
In september 1923 was de prikkenkom niet meer
nodig, omdat de visserij zeer sterk terugliep. De
Vereniging voor de Belangen van de Zeevisscherij
schonk de prikkenkom aan de gemeente, die de
kom inrichtte als waterbassin voor het
drinkwaterbedrijf. Aan deze schenking was de
uitdrukkelijke voorwaarde verbonden dat er altijd
ter plaatse of op een betere plaats een
zweminrichting in Maassluis moest zijn.

In het driehoekige stuk, het voormalige Prikkengat,
werd, zoals bij de schenking was bedongen, een
nieuw zwembad gebouwd. In 1924 zijn de nieuwe
zwembassins in gebruik genomen: het eerste,
tweede en derde bad. Het zwembad heeft tot
omstreeks 1962 dienstgedaan. Via het sluisje van
het voormalige Prikkengat kon men vers
rivierwater in het zwembad laten. Veel

Maassluizers herinneren zich nog de bemoste
kanten en de van de algen kleverige trappetjes in
het water. Ook de modder onderin het zwembad
voelde niet lekker aan. Het grasveld was prima om
op te liggen, maar de kleedhokjes van golfplaten
waren niet helemaal ‘zichtdicht’.
Toen de vervuiling in de rivier toenam, kon het
gebeuren dat de zwemmers met jeuk en bultjes over
hun hele lichaam het zwembad verlieten. En toch
herinnert iedereen die dat heeft meegemaakt zich
het zwemplezier in de warme zomers.

ZWEMBAD

Een van de zeldzame foto’s van de drijvende badinrichting van Dirkzwager rond 1900.
Mannen en vrouwen hadden aparte tijden waarop ze mochten baden.

1904. De drijvende badinrichting is aangelegd in het voormalige Prikkengat. De
waterinlaat vanuit de rivier met het sluisje was van oorsprong om de prikken van
vers water te voorzien.

Het zwembad zoals dat er in 1962 lag. Er werd gezwommen in water uit de rivier.
Linksboven de steiger van Key & Kramer, rechts daarvan de aanlegsteigers van de
veerboot naar Rozenburg. Linksonder de (dichtgemaakte) waterinlaat vanuit het
voormalige prikkengat naar de waterbassins van de Waterleidingmaatschappij.



De treinverbinding Schiedam-Hoek van Holland is
tussen 2017 en 2019 omgebouwd tot een metrolijn.
De ombouw zou aanvankelijk een half jaar duren.
Door softwareproblemen is deze termijn steeds
verder opgeschoven en uiteindelijk heeft het 2,5 jaar
geduurd. De frustratie over het ontbrekende
vervoer en de onzekerheid over de opening hebben
bij het publiek tot een rijk arsenaal aan grappen
geleid. Toen de metro uiteindelijk naar volle
tevredenheid reed – comfortabel, snel en frequent –
waren de ontberingen ook snel weer vergeten.

Eerste trein in 1891
De eerste trein tussen Schiedam en Maassluis reed
in 1891. Het tempo was toen wat bedaagder en de
verzorging aan boord en op de stations was zeer
uitgebreid. Hoewel ook daar toentertijd grappen

over rond gingen, getuige een stukje in de krant van
1891. Een inzender beschrijft daarin de spoorlijn die
de Maasdijk op drie plaatsen kruist.
Vertrekkende van het Hollandsche Spoorstation buiten
de Overschiesche poort te Schiedam gaat de weg door den
binnenpolder over de poldervaart en passeert den Dijk op
de hoogte waar het binnenpad tussen Vlaardingen en
Schiedam zich met den Dijk vereenigt. Op dit punt stopt
elke trein tot het opnemen van passagiers en zet zijn weg
voort naar Vlaardingen, vanwaar de buitenpolder
gevolgd wordt naar de Boonersluis. De beleefdheid van
het spoorwegpersoneel en de fraaiheid van de rijtuigen
verhoogen het genot van de reis, en dat de
damesbediening in het buffet van de restauratie eerste en
tweede klasse geen aanleiding zal geven tot te groote
dartelheid van de jongemannen, waardoor de nette
wachtkamer voor meer bedaagde passagiers in
aantrekkelijkheid zou kunnen verliezen, daartegen zal,
zooals verwacht kan worden, de pachter zeker waken.

De trein naar Hoek van Holland
Pas twee jaar later, in 1893, kwam het traject
Maassluis-Hoek van Holland gereed. Het lijkt erop
dat men daarop net zo lang heeft moeten wachten
als wij op de metro. In hetzelfde stukje in de krant
wordt gesproken over de geprojecteerde lijn naar
Hoek van Holland. De pijlers en het voetstuk voor
de draaischijf van de brug over de haven te
Maassluis waren al gereed, maar een spoedige
afwerking van de spoorweg lag niet in de
verwachting. De schrijver hoopte echter dat bij het
maken van de spoorwegbrug over de haven daar
tegelijk een sluis zou worden gemaakt, waardoor de
bewoners van de haven en de Schans en allen, die buiten
de Zeedijk woonden, voorgoed zouden worden bevrijd
van het groot ongerief van het hoge water bij springvloed
of ruw weer. Een goede gedachte die destijds echter
niet is overgenomen. Het water in de binnenhaven
heeft daardoor vele jaren bij hoog water tegen de
gevels van de huizen gestaan.

Twintig jaar wachten op de trein
Overigens schijnen de Maassluizers weinig
enthousiast geweest te zijn toen de eerste
spoorwegverbinding in 1891 geopend werd.
Zij hadden er liefst twintig jaar op moeten wachten.
Blijkens het verslag kwamen op de eerste dag, waarop
de trein reed, de treinen aan alsof er niets buitengewoons
aan was. Een bepaalde oorzaak van de ijzige kalmte,
waarmede de opening van deze voor Maassluis zo
belangrijke verbinding werd opgenomen, was niet te
vinden. Misschien was het echter wel de lange reeks van
jaren, waarin de burgerij in geduldige afwachting had
geleefd van de dingen die komen zouden. Toen in 1871 de
regering besloot tot de aanleg van deze spoorweg,
wapperde uit ieder huis de nationale driekleur. Doch bij
de opening zag men geen enkele vlag, zelfs geen officiële,

Het oude station Maassluis in 1976.

SPOORLIJN

In 1995 reed, ter gelegenheid van de Havendagen in Rotterdam, een stoomtrein met
een Duitse locomotief over de Hoekse Lijn.
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en werd de eerste trein met een, wat men zou kunnen
noemen, kalme berusting aanvaard. Ook te Vlaardingen
werd de opening van deze spoorlijn zeer kalm opgenomen
en geschiedden geen officiële plechtigheden.

Snelle ombouw elektrificatie
Een grote verbouwing van de spoorlijn vond plaats
in 1935, toen de lijn werd omgebouwd van diesel/
stoom naar elektrisch. Kennelijk is deze ombouw
geheel volgens plan verlopen, want nergens vinden

we daar opmerkingen over. Het Rotterdamsch
Nieuwsblad van 4 april 1935 meldt hoopvol:
Binnenkort zullen de eerste proefritten worden gehouden
op de geëlectrificeerde spoorlijn Rotterdam-Maassluis,
waarvan het gehele traject tussen Rotterdam en Hoek
van Holland met ingang van de zomerdienstregeling in
gebruik zal worden genomen. Het publiek uit
verschillende plaatsen, dat bij dit baanvak belang heeft,
ziet met belangstelling de dag tegemoet waarop de
stoomtrein plaats zal maken voor de elektrische. De
rijtijd zal aanmerkelijk worden bekort en het reizend
publiek zal meer comfort in de elektrische treinen
genieten.

Geen buizenvervoer
De oude treinverbinding had verschillende
goederensporen in Maassluis. Zo was er een
aftakking naar de Elementumfabriek (nu
Industrieweg) en naar de Burg. De Jonghkade,
beide zijn verdwenen. De laatste nog bestaande
aftakking was naar Key & Kramer. Maar het
vervoer van buizen voor Conline, dat Key &
Kramer had overgenomen, was in 2017 niet meer
nodig, Conline zou immers gaan sluiten in
Maassluis. De rangeersporen en de rails over het
terrein van De Kade zijn verdwenen. Er was ook
nog een aftakking naar de Burg. De Jonghkade.

Op 20 juni 1911 ontspoorde, even voorbij de spoorbrug, de internationale trein naar de Harwichboot te Hoek van Holland. Hoewel de ravage groot was, raakte niemand gewond. De
reizigers konden met een andere trein alsnog naar de veerboot worden vervoerd. De trein bestond uit een stoomlocomotief, een goederenwagen en drie rijtuigen. Rechts op de
achtergrond runmolen De Arend aan de Noorddijk.

In 1979 is het zo karakteristieke station Maassluis afgebroken en vervangen door een
nieuw station dat op 24 mei 1980 in gebruik is genomen.
Rechts de kantoren van Key & Kramer.
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BOONERSLUIS EN BOONERHAVEN
Voor de ontwatering van het Westland is rond 1380,
op kosten van de gemeenten Maasland, Rijswijk en
Naaldwijk, de Boonervliet aangelegd. Bij Het
Scheur was het nodig een uitgang in de Hooge
Zeedijk aan te leggen, oorspronkelijk met drie
luchten, later met drie sluizen. De drie gemeenten
waren elk verantwoordelijk voor het onderhoud
van hun eigen sluis. De Boonervliet beheerden ze
gezamenlijk. Deze vliet was breder dan de Noord-
en de Zuidvliet, omdat er door de drie sluizen meer
waterdoorvoer mogelijk was.
Verschillende malen was renovatie van het
sluizencomplex nodig. Dit gebeurde in 1653 en
nogmaals in 1838. Bij die laatste gelegenheid zijn de
sluizen drooggelegd en zijn onderdelen vervangen.

Gemaal Zaayer
Omdat het steeds moeilijker werd om water op een
natuurlijke manier af te voeren, is in 1925 gemaal
Mr. dr. C.P. Zaayer gebouwd. Hiervoor is een van
de drie sluizen verbouwd en de andere twee zijn
buiten werking gesteld. Het gemaal is genoemd
naar de toenmalig dijkgraaf. Naast het gemaal
staan aan beide zijde woningen.

De tekst op de herdenkingsplaquette in het gemaal
luidt:
Dit gemaal is, krachtens besluit der vereenigde
vergadering van Delfland d.d. 26 februari 1925 gesticht
onder leiding van den ingenieur van Delfland ir.

A.C. Kolff. De eerste steen is gelegd op 18 december 1926
door mevrouw H. Zaayer-Jacobson. De plechtige opening
is geschied door zyne excellentie den minister van
waterstaat mr. M. van der Vegte op 18 februari 1928.
Boezemgemaal Zaayer is het grootste van de zes
gemalen van het Hoogheemraadschap van
Delfland. Het gemaal kan 1,8 miljoen liter water per
minuut Het Scheur in pompen.

Veerdienst op Zwartewaal
Tussen de uitwateringssluis en Het Scheur was in
de 14e eeuw een haventje ontstaan, de Boonerhaven.
Vanuit deze haven voeren veerdiensten naar
Heenvliet en Zwartewaal. Deze veerdiensten zijn
rond 1744 beëindigd omdat de eilanden
Blankenburg en Rozenburg groter werden en
uiteindelijk één eiland vormden.

In de Boonerhaven lag aanvankelijk een kleine
vissersvloot. Maar er was altijd gedoe met Delfland
over het belemmeren van de afwatering. In 1797
kwam er een verbod voor de ligplaatsen. Toch
hebben er tot in de 20e eeuw schepen aangelegd.
Aan de kant van De Kade stonden namelijk kleine
fabriekjes waarin levertraan werd gemaakt van de
lever van kabeljauw (Leeverhuysen).

Boonersluizen, vóór de bouw van het gemaal Zaayer.
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Bij de Boonersluis stonden tot 1925 vijf kalkovens
voor het verbranden van schelpen tot schelpkalk. In
deze ovens werden schelpen tot 1.100 graden
verwarmd en weer geblust tot schelpkalk. Deze
schelpkalk gebruikte men in mortel en is later
vervangen door kalk/cement uit de kalkgroeves in
Zuid-Limburg. Een voorbeeld van een kalkoven is
nog te vinden in het Zuiderzeemuseum in
Enkhuizen.

Boonervliet met het boezemgemaal Mr. dr. C.P. Zaayer, gezien vanuit het zuidwesten
en op de voorgrond de Boonerhaven. Omstreeks 1998.

In 1887 begon de firma T. den Breejen van den Bout (later opgegaan in Boskalis) met
het wegbaggeren van landaanwas en het inkorten van de havendammen van
Maassluis. De woonarken voor het personeel lagen in de Boonerhaven.

Gemaal Zaayer, met aan weerszijden een woonhuis, verving in 1928 de oude
afwateringssluizen.

Kalkovens bij Boonerhaven.



KOLENHANDEL VAN GELDEREN
De Kade zal een aardgasvrije woonwijk zijn. Begin
20e eeuw was daar nog geen sprake van.
In Maassluis waren destijds meerdere
steenkoolhandelaren. Het aardgas uit Slochteren
was er nog niet. Aan de nu (2020) bijna verdwenen
Adriaan van Heelstraat zit op huisnummer 3 nog
steeds de steenkolenhandel van Van Gelderen.
Deze zal in 2021 echter ook verdwijnen.

Waterstokers
De bekendste kolenhandelaren in Maassluis waren
Van Heijst, Van Gelderen, Rinkel en Paalvast. Zij
hadden hun steenkoolopslag in houten loodsen aan
de Stationsweg, want de aanvoer van de kolen ging
per trein. De loodsen zijn in 1963 afgebroken. Van
Gelderen is toen verhuisd naar de Adriaan van
Heelstraat.
Naast kolenboeren verkochten ook waterstokers
brandstof. Een waterstoker verkocht naast heet
water enwasmiddelen af en toe een half mud kolen,
dat hij op een transportfiets bij de klant thuis
bezorgde. Ook leverde hij wel briketten en papieren
zakjes met kolen, zoals Jan de Vries in de President
Steijnstraat op ’t Hoofd.

Vetkolen en magere kolen
In de begintijd waren er alleen vetkolen, later
kwamen er ook de zogenoemde magere kolen zoals
antraciet voor de haarden in woonkamers. Vetkolen
gingen naar de gasfabriek. Bij verhitting kwamen
het gas en de teer eruit. Het restant was de
goedkope grijze cokes. Bakkers en ook wel
particulieren met een fornuis gebruikten
bruinkolen, die een snelle verbranding hadden.
Eierkolen waren een geperst mengsel van antraciet
en steenkoolteerpek. De schoorsteen moest wel
vaker worden geveegd.

Winter 1969. Op het kolenopslagterrein aan de Adriaan van Heelstraat staan Leen
van Gelderen en Maarten Groeneveld. In de auto zien we Pau Klein, die nog lang in
dienst is geweest bij Van Gelderen. Neef Klaas van Gelderen (l) en Jaap Weltevrede
verdienen wat bij in hun vakantie.

De oude kolensorteermachine functioneert nog steeds.

Overzicht van het terrein van kolenhandel Van Gelderen.
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In de gebouwen naast de voormalige Hendrik
Schoonbroodstraat is in 1902 de Nederlandsche
fabriek van Vischolie en Vischguano gevestigd. Dat
was in een periode dat de visserij voor Maassluis
nog heel belangrijk was. Na de Eerste Wereldoorlog
zou dat heel snel afnemen en verdwijnen. Op de
tekening van de architect, waarop onder andere het
palenplan staat, wordt gesproken over de bouw
van een ‘Olie en Mestfabriek, vischkelder,
zoutbergplaats en kantoor’.

Vismeelfabriek
De tekeningen van de Olie- en Meelfabriek De
Lofoten zijn bewaard gebleven. Het ontwerp was
van Technisch Bureau E. Rombouts uit Den Haag,
gemaakt op 14 oktober 1902. Op de tekening is goed
te zien hoe groot de opslag was: 40 x 6,50 m
kelderruimte met een diepte van 3,50 m, afgedekt
met een halfronde kap. Uit het palenplan van de
kelder kun je opmaken dat er maar liefst 369
heipalen nodig waren voor de bouw. Naast de
kelders stond een klein kantoor met wasplaats,
directieruimte, privaat en berging. Onder het
kantoor was ruimte voor de zoutopslag.

Visoliefabriek
In 1903 stond de fabriek voor de keus: liquidatie of
fusie. Er kwam een fusie met de Eerste
Nederlandsche fabriek van traan en vischguano
‘de Lofodden’ te Zaandam. In 1904 startte de
fabriek weer op en roken de Maassluizers weer de
zoete weeë stank. Directeuren waren Klaas Dekker
en Pieter Molenberg.
Visolie werd gebruikt voor gezonde vetten, maar
ook in veevoer. De olie was gemaakt van makreel,
haring, tonijn, zalm, sardines en ansjovis. De vis
werd gemalen en geperst en opgeslagen in de

viskelders onder de fabriek. Deze kelders zijn later
als fundering en opslag gebruikt voor het nieuwe
laboratorium van Key & Kramer.
De gebouwen van de visoliefabriek zijn in 1908
verkocht aan de Nederlandsche Asphaltfabriek, de
voorganger van Key & Kramer.

Meel en mest
Visguano werd ook wel vismeel of vismest
genoemd. Het was een grondstof voor kunstmest.
Vismeel verwerkte men ook in diervoeder. De
namen van beide fabrieken komen sterk overeen:
Lofoten en Lofodden zijn twee namen voor
dezelfde eilandengroep.

Op de foto rechts de voormalige visoliefabriek en links de fabriek van de
Eerste Hollandse Vensterglasfabriek.
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Tekening palenplan van de viskelder.
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GLASFABRIEK
In 1909 is in Maassluis de Eerste Hollandsche
Vensterglasfabriek gestart. Een initiatief van A.M.F.
van Deventer, directeur van de Schiedamse
glasfabriek De Schie. In de fabriek werkten
voornamelijk Belgen uit de omgeving van
Charleroi. Daar waren veel glasfabrieken en die
konden iets wat de Nederlanders niet voor elkaar
kregen: het maken van grote platen glas. Dat was
nodig omdat er veel kascomplexen in het Westland
werden gebouwd. Glas importeren was duur, dus
wilden ondernemers het in deze omgeving zelf
maken. Het glas kwam in grote cilinders uit de
oven, werd daarna opengeknipt, opnieuw verhit,
vlak gemaakt en op maat gemaakt.

Belgische gastarbeiders
Ooit leefden er zo’n vierhonderd Belgen in
Maassluis. De meesten van hen woonden van 1910
tot midden jaren twintig op ’t Hoofd in de Generaal
de Wetstraat, President Steijnstraat, Cronjéstraat en
Joubertstraat. Vierhonderd Belgen op een bevolking
van een kleine tienduizend Maassluizers, een flink
aantal!
De Belgen verdienden veel geld, zeker in die eerste
jaren. Omdat de specialisten onder hen iets unieks
konden, kregen ze per week soms wel 150 gulden
uitbetaald, een gigantisch bedrag in die tijd. Dat
zou nu een maandinkomen betekenen van meer
dan 6.000 euro!
Maar het was zeker geen pretje om in de glasfabriek
te werken. Het was er altijd heet en de lucht was er
slecht. Sommigen leden aan beroepsziektes zoals
‘de dubbele wang,’ die je oploopt als je jarenlang
glas blaast. En als je niet oppaste kreeg je
brandwonden of een diepe snee als het glas brak.
In juni 1915, midden in de Eerste Wereldoorlog,
breekt er een grote staking uit in de glasfabriek. De
Belgen klagen over de lonen die volgens hen niet

volledig worden uitbetaald. De ovens worden
gedoofd en ze gaan naar Frankrijk en Engeland om
daar te werken in de munitiefabrieken en zo hun
vaderland steunen.
Na de Eerste Wereldoorlog gaat het slecht met de
fabriek door toenemende concurrentie en hogere
kolenprijzen. De fabriek stopt in 1923 en er volgt
massaontslag voor driehonderd man. In de fabriek
ligt een grote stapel onverkocht glas.

Belgische eigenaren
In 1927 komt er een doorstart, maar dit loopt op
niets uit. In 1929 wordt de fabriek gekocht door
‘Comptoir Belge de Vente des verreries mécaniques

Fourcault’. Vanaf 1937 proberen het Belgische
Glaver en Univerbel de fabriek nieuw leven in te
blazen via NV De Machinale Glasfabriek De Maas.
Maar door het uitbreken van de Tweede
Wereldoorlog gebeurt er jarenlang niets met het
terrein. Wel huurt Key & Kramer enkele gebouwen
en een deel van het gebied.

Uiteindelijk verlaten de Belgische eigenaren in de
jaren zestig definitief Maassluis om een nieuwe
fabriek te beginnen in Tiel: glasfabriek De Maas, als
verwijzing naar de oude fabriek in Maassluis.
Tiel ligt centraler en er zijn meer
uitbreidingsmogelijkheden.

1915. Jongens dragen de glazen cilinders aan, die zij op een bok leggen. Hierna
wordt er met een stok met daarop een diamant overlangs een snede aangebracht.
Vervolgens gaan de cilinders de zogenoemde strekoven in en na verhitting ontstaat
een glazen plaat. Hieruit werd vensterglas gesneden, gebruikt in de kassenbouw.

1915. In de glasblazerij worden glazen cilinders geblazen.

22



23

De Eerste Hollandsche Vensterglasfabriek aan de Adriaan van Heelstraat omstreeks 1915.

Op de vloer liggen materialen uitgestald voor de fabricage van kassen, zie het model links op de voorgrond. Situatie voor 1923.



Teer en pek
Asfaltbitumen is al heel oud. De Babyloniërs
gebruikten het voor het waterdicht maken van
schepen. In het bijbelverhaal van Mozes die te
vondeling werd gelegd (Exodus 3:4) ) staat dat zijn
moeder voor hem een biezen kistje nam en het
bestreek met asfalt en pek. Ze legde Mozes erin en
zette het aan de oever van de Nijl.
Ook in oorlogen gebruikte men asfalt en teer, denk
aan het over de muur gooien van hete teer en pek
naar binnenklimmende vijanden.
De veelzijdigheid en de mogelijkheden van asfalt
en teer zijn pas in de loop van de 19e eeuw opnieuw
ontdekt. Nu wordt dit materiaal werkelijk overal in
gebruikt, zoals in de woningbouw, de wegenbouw,
de tunnelbouw, etc.

Alleenrecht op Ruberoid
De geschiedenis van Key & Kramer gaat terug tot
het jaar 1850. In dat jaar is de firma Gebroeders
Kramer IJzerwarenhandel opgericht. In 1852 is
Aannemingsbedrijf v/h G. Key opgericht.

Gebroeders Kramer IJzerwarenhandel was
gevestigd in de Hoogstraat en op het Grote
Kerkplein in Rotterdam. Deze firma kwam als
eerste in Nederland met Ruberoid dakbedekking,
toen nog alleen voor de wederverkoop. Dat was na
enige tijd niet meer lucratief en het bedrijf richtte
een eigen aannemingsbedrijf op. Oorspronkelijk

kochten zij de rollen dakbedekking bij de Ruberoid
Company New York, later bij een vestiging van dit
bedrijf in Londen. Vervoer speelde een steeds
belangrijker rol en tot 1932 kochten zij de rollen bij
Ruberoid Werke Hamburg.
Aan het eind van de 19e eeuw kreeg Kramer
IJzerwarenhandel het alleenrecht voor handel en
productie van Amerikaanse Ruberoid voor
Nederland en de Koloniën. In 1927 gingen de
gebroeders Kramer zich toeleggen op de fabricage
van asfaltbitumenproducten.

Terbregge was te klein
Gebr. Kramer Ruberoid Fabriek was in 1932 de
naam waaronder de fabricage van de rollen
Ruberoid startte en in augustus van dat jaar rolden
de eerste rollen uit de fabriek aan de Rotte in
Bergschenhoek, vlakbij het dorpje Terbregge. Deze
fabriek werd al snel te klein, maar uitbreiden kon
daar niet. Daarom zagen zij uit naar een vestiging
ergens anders. Door het uitbreken van de Tweede
Wereldoorlog moesten zij dit uitstellen. Wel ging
men door met investeren in een nieuwe
rollenmachine. Zelfde principe, maar sterk
verbeterd.
Uit het jaarverslag van 1948 blijkt dat de
verhouding met The Ruberoid Company Ltd
vriendelijk was, maar niet echt heel goed. Dat was
wel nodig om de producten samen te verbeteren.
Juist omdat deze verhouding niet goed was, werd

KEY & KRAMER

Officiële afkondiging van de fusie in 1947.
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besloten een eigen laboratorium te bouwen.
In datzelfde jaarverslag stond nog een opmerkelijke
tekst: ‘De vele regeringsbemoeienissen met het
bedrijfsleven kostten ons administratieve personeel
veel tijd en hoofdbrekens.’

Bitumen of teer, wat is nou wat
Teer wordt gemaakt uit kolen, heet eigenlijk ook
koolteer. Het gebruik van teer is in Europa
verboden met het van kracht worden van Europese
richtlijn 98/08 (biociden).
Bitumen is een op aardolie gebaseerde substantie.
Deze ontstaat door lichtere fracties van aardolie,
zoals petroleumgas, benzine en diesel, tijdens de
raffinage uit de ruwe aardolie te verwijderen. Na
deze destillatie blijft het zwaarste bestanddeel over
en dat is bitumen.

Verhuizing naar Maassluis
In 1852 was Aannemingsbedrijf v/h G. Key
opgericht. Hieruit ontstond in 1907 Key’s
Asphaltfabriek, ook in Terbregge, gevestigd naast
de firma Kramer. In 1947 besloten beide firma’s tot
een fusie en Key & Kramer Asphalt Ruberoid N.V.
was geboren. Toen werd ook duidelijk dat het
bedrijf door noodzakelijke uitbreidingen de locatie
van Key’s Asphaltfabriek in Terbregge zou moeten
verlaten. Het meest logische was om in zijn geheel

naar het reeds in Maassluis gehuurde terrein te
verhuizen. Dat dit niet in één dag kon, was
duidelijk. Dat er in Maassluis geen plek was op het
beschikbare terrein van Key’s Asphaltfabriek ook.
Er werd dus 10.000 m2 aangekocht van de
Machinale Glasfabriek De Maas, grenzend aan
Key’s Asphaltfabriek. Kort daarna kocht men nog
een stuk terrein aan en werd een ander stuk van
Domeinen gehuurd. Dit gehuurde terrein van 3.000
m2 is in 1960 alsnog gekocht.

Even een bedrijf verhuizen lukt niet, het werk en de
orders gaan gewoon door. Daarom is er over deze
verhuizing 10 jaar gedaan. Steeds zijn delen
stilgezet en overgebracht naar Maassluis. In nieuwe
gebouwen en met nieuwe machines. Er is veel
geïnvesteerd, in was- en kleedgelegenheden, een
kantine, tractoren, twee kraanwagens, twee
tankwagens, twee vrachtwagens, opslagtanks, een
ketelhuis en niet te vergeten ruimte voor een
bedrijfsbrandweer.

Schuttingschuur en Taanschuur
Het Witte Huis, het oude kantoor van de
glasfabriek, was al snel te klein. Eerst kwam er in
1995 de Schuttingschuur, een houten
kantoorgebouw. Later kwam er nog een houten
gebouw bij, de Taanschuur.
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Dit is de enige foto van de Schuttingschuur die bekend is.

Verplaatsing van de Taanschuur. Witte Huis.

De Taanschuur.



De naam Schuttingschuur komt van Schuttingman.
Dat was iemand die vroeger bij de zalmvisserij
tenen fuiken gebruikte. Ook waren er
Schuttingschuiten. (Meer hierover lezen?
Raadpleeg het boekje Historische Schetsen nr. 22 op
de HVM-Collectiebank.)

Afdakje
De Schuttingschuur bestaat vanzelfsprekend niet
meer, maar het luifeltje boven de ingang nog wel!
Het is te vinden boven een voordeur van een
woning in het Berkendal in Maassluis.

De Taanschuur is in 1958 gebouwd, en stond naast
het oude opslaggebouw van de glasfabriek. Toen
was besloten om een nieuw kantoor te bouwen, is
de Taanschuur in zijn geheel verhuisd naar een plek
naast de Schuttingschuur. Deze spectaculaire
verhuizing van een gebouw met al het meubilair er
nog in, is uitgevoerd door de firma Stoof uit Breda.
Volgens de overlevering sneuvelde er niet één raam
en bleven kopjes op de bureaus staan.

Het logo
Het nieuwe kantoorgebouw is ontworpen door
architect Elfers Partners en gebouwd door
aannemingsbedrijf v/h Van Waning en Co. In 1973
is er nog een uitbreiding gekomen omdat ook dit
kantoor te klein werd.

In het midden het Witte Huis. Aan de andere kant van de straat met het spoorlijntje zien we de Taanschuur en de Schuttingschuur. Achter de Villa het kantoorgebouw met de
opgebouwde kantine. Midden rechts zien we een woonhuis aan de rivieroever. Achter de rechter schoorsteen is het laboratorium te zien met de twee kenmerkende schuine kappen.
(foto Bart Hofmeester Cright)

Het Witte Huis en het kantoorgebouw met de opgebouwde kantine, gezien vanaf
station Maassluis in 1987. Op de zijkant van het Witte Huis zien we het rode metalen
beeldmerk van Key & Kramer.
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Het logo van Key & Kramer stond oorspronkelijk
op de portiersloge aan de Adriaan van Heelstraat.
Het is later op het toegangshek geplaatst en daarna
op de zijgevel van het Witte Huis. Veel mensen
zullen het zich nog herinneren; ze zagen het als ze
op de trein naar Rotterdam stonden te wachten.Wie
het ontwerp heeft gemaakt en wat het precies
voorstelt, is niet duidelijk. Er zijn twee opties,
namelijk mannen die een Ruberoid rol dragen en
mannen die een geasfalteerde buis dragen. Beide
zijn, als je naar de aard van het bedrijf kijkt, heel
logisch. Maar in ieder geval gaat het logo, met de
twee mannen die in de pas moeten lopen, over
‘samenwerking’. Het originele logo is niet
behouden gebleven. Een meer gestileerd logo is in
de gevel van het nieuwe kantoor aangebracht. Dit
mozaïek zal behouden blijven en, na restauratie,
ergens op het terrein van de nieuwe woonwijk De

Kade een plaats.
De Ruberoid fabriek is in 1990 na de crisis in de
bouw overgenomen door ESHA Beheer (Smid en
Hollander) uit Groningen. De fabriek is toen
ontmanteld en de machines zijn verhuisd naar
Groningen. Daar zijn ze echter nooit gebruikt, men
had eigen machines en men was al de grootste
producent van dakbedekkingsmaterialen. In feite
hebben dus Smid en Hollander door de overname
de merknaam Ruberoid gekocht.
In 1994 is de pijpasfaltagefabriek overgenomen
door Conline Holland bv.

Kieteltuin
Key & Kramer was een sociaal bedrijf. Wel gericht
op inkomsten en winst, maar niet slecht voor het
personeel. Er was een pensioenfonds. En er waren
veel personeelsactiviteiten en verenigingen, zoals
voetballen, tafeltennissen, bridgen en klaverjassen.

Sinterklaasfeestjes voor de kinderen werden
georganiseerd evenals sporttoernooien rond de
feestdagen. Het bedrijf verleende hulp aan
Hongarije en gaf bijdragen aan het KWF. Er was een
ondernemingsraad, een premiespaarregeling en het
bedrijf bood verzekeringen aan en de mogelijkheid
om de griepprik te halen. Er waren cursussen voor
wie dat wilde en taallessen voor buitenlandse
werknemers. Ook waren er volkstuintjes voor het
personeel op het bedrijfsterrein. En dat alles al
vanaf de komst naar Maassluis. Niet alles tegelijk
natuurlijk.
Op het terrein lag naast het voetbalveld en de
volkstuinen nog een speciaal veldje voor de jeugd,
het ‘kietelveld’, ook bekend als de Kieteltuin. Wat
daar gebeurde?

Een van de ramen van het kantoorgebouw is vervangen door een bijzonder mozaïek
van het logo. In de woonwijk zal dit kunstwerk een nieuwe plaats krijgen, wellicht op
de Key & Kramerkade.
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Het oudemetalen beeldmerk van Key & Kramer dat op het toegangshek tot het terrein
stond.



Vijf fabrieken

Key & Kramer in Maassluis was één bedrijf dat uit
vijf onderdelen bestond. De onderdelen waren
nauw met elkaar verbonden. Alle onderdelen
hielden zich bezig met het verwerken van asfalt in
diverse producten.

Er was een Ruberoid fabriek voor het vervaardigen
van Ruberoid dakrollen. Een fabriek voor
pijpasfaltage waarin alle diameters pijpen werden
voorzien van een asfaltlaag aan de binnen- en
buitenzijde. Een asfaltfabriek waar het ruwe asfalt
werd bewerkt tot een bruikbaar product voor de

fabrieken. Verder was er een fabriek voor
asfaltemulsies en een fabriek voor mengproducten.
Er was wel één verbindende factor, namelijk het
eigen laboratorium.
Later kwam er nog een zesde onderdeel bij.
Namelijk een fabriek voor kunststof coating van
buizen.

Op de luchtfoto zijn alle onderdelen van het bedrijf
te zien, tot en met de bedrijfswoningen toe. Ze
worden in afzonderlijke hoofdstukken beschreven.
Rechtsonder op de foto een deel van de wijk ’t
Hoofd, de Hendrik Schoonbroodstraat. (Uit:
Ruberoid Post zomer 1960, nummer 27)
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Ideeënbus

Key & Kramer had een vooruitstrevend
personeelsbeleid. Er waren redelijk goede
werkomstandigheden, een eigen pensioenfonds,
een personeelsblad, een aantal sportverenigingen
en een ideeënbus waarin iedereen zijn ideeën voor
verbetering van de werkprocessen kon geven. Dit
alles met in het achterhoofd verbetering van het
bedrijfsresultaat: tevreden medewerkers werken
harder.

Verbetering en besparing
Om iedereen aan te moedigen om mee te denken,
keerde het bedrijf een beloning uit aan de hand van
de grootte van de besparing op jaarbasis of
berekend naar de verbetering van het product. Dat
veel ideeën waardevol waren en op waardering
konden rekenen, blijkt uit het feit dat er in 1958 drie
ideeënbussenwerden geïnstalleerd. In de herfst van
1958 waren er al 257 ideeën ingediend.

Idee is maandsalaris waard
In 1961 diende Chris Lucardie een idee in. De
lassers van pijpen hadden last van gesmolten asfalt.
Logisch, lassen geeft warmte af, asfalt smelt. Maar
door 5 cm vrij te houden aan het eind van een pijp
werd dit voorkomen. Simpel, maar zeer effectief.

Ster-idee of een gebakje
Ideeën waarvan niet op voorhand vaststond wat de
winst of besparing zou zijn, kregen later nogmaals
een beoordeling. Zo kwam het vaak voor dat een
idee tot steridee werd verklaard. Dit overkwam
bijvoorbeeld J.A. Kling. Hij diende zijn idee in 1964
in en kreeg een beloning. Later bleek het een
steridee te zijn en ontving hij nog een hoge
beloning. Het idee? Er konden negen in plaats van
zes pijpen tegelijkertijd in een beitsbak worden
behandeld.

In april 1967 passeerde het 886e idee. Dat was van
mevrouw A. Schippers, voor een wijziging van
administratieve werkzaamheden voor werkbrieven,
onkostenbegrotingen en tariefberekeningen. Dus
niet alleen voor verbeteringen in de productie was
aandacht.

In 1968 werd het 1.000e idee ingediend door de heer
J.J.G. de Deugd. Jammer genoeg vond de
Ideeëncommissie dat dit idee niet toepasbaar was.
Hij kreeg echter wel een aanmoedigingspremie van
10 gulden. En een gebakje, dat wel.

In 1968 was er ook weer een steridee, het was van
K.K. Groeneveld. Het was niet zijn eerste idee, hij
deed vaker een duit in het zakje. Zijn idee was voor
het sneller omstellen van pijpasfaltage bij
wisselende diameters van pijpen. Daarbij stond een
aantekening. In de komende vier jaar zou het
bedrijf bekijken of de besparingen een hogere
beloning verdienden. En dat is inderdaad het geval
geweest.

Uitwisselen
In 1976 sloot men de ideeënbus aan bij het NIVE-
Ideeëncentrum (Nederlands Instituut voor
Efficiency) Daar konden bedrijven hun ideeën
uitwisselen. Ook de verkiezing van een ‘ideeënman
of -vrouw van het jaar’ was mogelijk. Er waren toen
inmiddels al 1.810 ideeën ingediend.
In 1981 kreeg de heer W. van Assen een beloning
voor een idee om geasfalteerde pijpen beter en
goedkoper te beschermen. De pijpen werden
immers op elkaar gelegd en gescheiden door plastic
stroken gevuld met stro. Dat was duur en door
eenmalig gebruik was er veel afval. Zijn idee was
om piepschuim te gebruiken. Later is het
piepschuim vervangen door stukken van oude
rubberen transportbanden.

Het promoten van ideeën was gunstig voor het
bedrijf, dat moge duidelijk zijn. In vrijwel ieder
personeelsblad (de Ruberoid Post) lag een inlegvel
waarmee men ideeën kon indienen. De
ideeënbussen zijn tot het beëindigen van de
fabrieken gebruikt, er zijn in totaal meer dan 2.500
ideeën ingediend en grotendeels beloond.
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Persoonlijke herinneringen

Joop van Kleeff (71 jaar) vertelt over de 45
dienstjaren die zijn vader Jo van Kleeff bij Key &
Kramer doorgebracht heeft.

‘Mijn vader is begonnen als dakdekker in
Bergschenhoek (Terbregge) langs de Rotte. Hij reed
toen dagelijks op de fiets van Overschie, waar wij
toen woonden, naar Terbregge. Rond 1954 kregen
wij te horen dat de Ruberoid fabriek ging verhuizen
naar Maassluis en mijn vader een bedrijfswoning
aangeboden kreeg in de Prinses Beatrixlaan.

Als 8-jarige op de heftruck
Toen wij daar woonden ging ik op
woensdagmiddag met de vrachtwagen van
Hooymeijer naar Terbregge om rollen Ruberoid op
te halen voor Maassluis. Als jochie van 8 jaar was
dat erg interessant, om bij je vader in de fabriek te
zijn en te mogen meehelpen. Ik mocht dan rijden op
de Fenwick (een elektrische kar met hefplateau) om
de rollen Ruberoid naar de vrachtwagen te rijden.

Daarna naar de kantine voor een kop thee die door
een oud baasje, genaamd Flip, voor mij en de
chauffeur gezet was. Daarna weer terug naar
Maassluis om de rollen Ruberoid te lossen in het
magazijn waar een broer van mijn vader, Arie van
Kleeff, werkzaam was.
We hebben veel ritten gemaakt totdat Terbregge
gesloten werd. Want inmiddels was de nieuwe
Ruberoid machine in Maassluis opgestart. Het
kostte wel wat tijd om de productiesnelheid zo
hoog mogelijk te krijgen. Ten opzichte van
Terbregge was deze machine weliswaar vier maal
zo lang, maar hij had meer reserveruimte tussen de
processen om uiteindelijk een rol dakbedekking te
maken.

In de jaren daarna begon ook de buizenbekleding
aan te trekken en vanuit de woning in de Prinses
Beatrixlaan was dat allemaal goed te volgen.
Treinen reden af en aan. Voor de firma Hooymeijer
was dat een reden om nieuw materiaal aan te
schaffen voor alle transporten. Mijn vader regelde
voor mij dat ik in de schoolvakanties met de Volvo’s
vanHooymeijer meemocht rijden en danmeldde ik

mij ’s morgens vroeg bij de portiersloge om te
wachten tot hij geladen was. Heel wat ritten heb ik
meegemaakt, zoals een leiding naar Antwerpen
brengen, een rit voor de Gasunie, dakbedekking
door het hele land bezorgen. Dit alles ging met
meerdere chauffeurs en diverse uitvoeringen van
de vrachtwagens, die ik inmiddels erg interessant
begon te vinden.

De truc met de uitgeschoven oplegger
Door de toename vanwerkwerd het steeds drukker
bij Key & Kramer. Buizen kwamen per spoor, wat
veel rangeerwerk opleverde. Het gebeurde zelfs dat
treinen in Vlaardingen in de wacht stonden voor

aflevering in Maassluis. Er kwamen duwbakken in
de Maassluise haven om te lossen. En er ging heel
veel vrachtverkeer door de Adriaan van Heelstraat.
Aan de oostzijde, langs de Waterweg, werd nieuw
opslagterrein in gebruik genomen. Dag en nacht
ging dat door. Toen er een grote order voor Saudi
Arabië was binnengekomen, kwam er ook aan de
westzijde gehuurde ruimte voor opslag van buizen.
Het was voor een waterleiding van 850 km dwars
door de woestijn.
De buizen kwamen vanaf de fabriek per schip aan
bij Swarttouw in Vlaardingen-Oost. De diameter en
lengte van een buis was zodanig dat er, in
uitgeschoven toestand, één buis per vrachtwagen
vervoerd kon worden. De inhoud van het speciale

Treinen met buizen reden af en aan. (foto Bart Hofmeester Cright)

Ruberoid machine Bergschenhoek.
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schip was 1.100 buizen. Dit vereiste logistiek een
oplossing. Hooymeijer transport (de
huistransporteur van Key & Kramer) loste dit op
door 20 Volvo’s met uitgeschoven oplegger
hiervoor vrij te maken en die elk te laden met één
dunne buis van 10 cm diameter en een lengte van 16
m. Dat was nodig om aan te tonen dat er vracht
werd vervoerd, zonder vracht moest men de wagen
inschuiven. Die buis was vast op de oplegger
bevestigd en voorzien van een vrachtbrief, zodat de

wagen altijd ongestoord met een uitgeschoven
oplegger kon rijden. Dat leverde veel tijdwinst op.
Dit betekende 24 uur per dag, vier dagen lang, van
Vlaardingen-Oost naar Maassluis rijden. Rond
zeven uur in de avond was de wisseling van
chauffeurs. Soms maakte ik een afspraak met een
van de chauffeurs om in de avond tot een uur of
twaalf mee te mogen rijden. Er waren ook collega-
bedrijven die mee reden in dit buizentransport

Mijn vader ging ook voor Key & Kramer naar
Spanje, Oostenrijk en Engeland om daar Ruberoid
fabrieken op te starten. Bij zijn 40-jarig jubileum
heeft het H.M. de Koningin behaagd de jubilaris te
onderscheiden met de zilveren eremedaille in de
Orde van Oranje-Nassau.’

Johan Louwen schreef vanuit de Filipijnen,
aangevuld met een interview in Maassluis, het
volgende verhaal.

Kantine vergeten
‘Iets over de gebouwen. Het eerste kantoorgebouw
stond bekend als het Witte Huis. Als ik goed ben
ingelicht was dat vroeger van de ‘Belgische’
glasfabriek. Dat was voor Key’s Asphalt Fabriek
(later Key & Kramer). Daarachter was het grote

1982, de buizen passen precies op de vrachtwagen.

De kranen in Vlaardingen waarmee de buizen verladen werden.



kantoor. Als je naar boven keek, zag je dat de
bovenste verdieping iets anders was gebouwd.
De architect was de kantine vergeten. In verband
met de fundering konden ze niet dezelfde
constructie toepassen, dat moest lichter. Vandaar
die buizenconstructie en de afwijkende bouw van
de bovenste etage.
Daarachter was een klein gebouwtje: de garage
voor de directieauto’s en de ruimte voor de
brandweer. Er stond ook iets van een studio voor
reclame en dergelijke. Henk Valstar ging daarover.
Hij had een assistent: Henk Booi. Die ging over het
personeelsblad. Een leuk onderdeel daarvan waren
de interviews met personeelsleden en hun gezin.
Hij ging daarvoor op huisbezoek.
Dan het gebouw van de technische dienst.
Daarnaast was gebouw A, ook uit de tijd van de
glasfabriek. Op de begane grond was de expeditie
onder leiding van Teun Wilkes.
Dan had je het magazijn onder leiding vanmijnheer
De Waard (ik heb dat ‘meneer’ nooit begrepen; het

was altijd Jo van Kleeff, Gerrit de Kraai, maar hij
was mijnheer De Waard. Hij droeg ook altijd een
gele stofjas en hoed).

Oefenen met de brandweer
Terug naar het gebouw. Op de eerste verdieping
van het magazijn was Ari van Kleeff de baas. Het
stond er vol met rollen Ruberoid. De brandweer
onder leiding van De Waard gebruikte die ruimte
soms als oefenterrein. Iemand (meestal zijn twee
zoons, red.) moest zich verstoppen tussen die
rollen. Twee anderen kregen persluchtmaskers, het
licht ging uit en zo moesten ze die twee man
opzoeken. Dat ging door tot we allemaal met het
masker geoefend hadden.
Dan de bovenste verdieping. Een groot deel was
leslokaal voor de dakdekkers en er was het
kleedlokaal en de douches voor het personeel. En
de kantine voor de fabrieksarbeiders. Over de
douches gingen Toon van Dongen en zijn vrouw.
Als je goed kon opschieten met ze had je vlugger
een douche.
Schuin daarachter was een gasfles-vulstation. Het
AB (aannemingsbedrijf) gebruikte veel gasflessen
op het werk voor het leggen van de Ruberoid
dakrollen. Ze kwamen soms halfvol terug en
gingen zo terug naar de leverancier. Toen hebben ze
zelf bij Key & Kramer dat vulstation laten
installeren. Binnen een jaar waren we daarmee uit
de kosten.
Nog iets waar niet veel over te zeggen valt: de
steiger. Soms lag er een boot met pijpen, maar
meestal niks. Je kon er wel lekker vissen, als het
mocht van ome Jan Westein. Je kon een lange lijn
met haken met steurkrabben eraan weggooien en
een poosje wachten. Dan ophalen en soms had je
een lekker scholletje of een schar of spiering. Maar
je had altijd krabben.’

Bedrijfsgebouwen van Key & Kramer.Het oude kantoor (Witte Huis) en het nieuwe kantoor met de later opgebouwde
kantine.

De steiger van Key & Kramer in Het Scheur.
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Kunst bij Key & Kramer

Wat hebben kunst en een fabriek met elkaar te
maken? Niet veel, maar toch wel iets. In de meeste
bedrijven is immers wel iets van kunst te vinden.

Verdwenen kunstwerken
Bij de ingebruikname van het Witte Huis als
kantoorgebouw is door het personeel een glas-in-
lood-raam aan de directie overhandigd. Dit raam is
nog intact en in privébezit.
Voor het nieuwe kantoorgebouw heeft een aantal
jaren een kunstwerk gestaan. Dit was een

personeelsgeschenk bij de opening van het nieuwe
kantoor in 1961. Het gaat hierbij om asfaltschoepen
uit de Kapee-mengbakken van de eerste asfalt-
kookketel van Key’s Asphaltfabriek uit Terbregge.
Een prachtig kunstwerk dat echter, doordat het
geheel verroest was, verwijderd moest worden.

De Visvangst
Toen Key & Kramer 60 jaar in Maassluis gevestigd
was (in 1968), heeft het bedrijf een kunstwerk van
Nic. Jonk aan de gemeente Maassluis geschonken.
Het kunstwerk was gekozen omdat de visserij heel
lang een bron van welvaart is geweest voor de

gemeente Maassluis. Bij de overhandiging van het
kunstwerk aan de gemeente zei ir. Key hierover het
volgende:

De herinnering aan de visserij leeft in Maassluis. Al
hebben de industrieën al lang niet meer met die visserij
te maken, er is toch wel enige overeenkomst te vinden.
Visvangst speelt zich af op de golven van de zee en kent
zijn goede en slechte vangsten. Zo ook de industrie, die
gedijt op de golven van de conjunctuur en ook zijn goede
en slechte jaren kent.

Het beeld is onthuld door mevrouw Van Dijck,
echtgenote van de burgemeester, op 31 oktober
1968. Oorspronkelijk stond dit kunstwerk op de
hoek van de Zuiddijk en de Haven, maar door
woningbouw op die plek is het beeld in 1990
verhuisd naar de hoek van de Marnixkade en
Haringkade. Bijzonder is dat een kopie van dit
beeld ook is geplaatst aan de boulevard in de
gemeente Katwijk.

Kunstwerk asfaltschoepen voor het kantoor. Ook is op de gevel van het kantoor het
mozaïek met het logo te zien.

Het glas-in-loodraam dat zich in het Witte Huis bevond, is bewaard gebleven en
bevindt zich in particulier bezit.

Het beeld de Visvangst aan de Marnixkade in 2020.



Carillon
In 1974 is in de toren van de Groote Kerk een
carillon geplaatst met 45 klokken. Eén van de
initiatiefnemers was wethouder Izaäk van der
Knaap die door fondsenwerving de realisatie
hiervan voor elkaar heeft gekregen. Hij mocht zelf
de officiële opening verrichten op 5 oktober 1974.
De klokken waren gemaakt door Petit & Fransen
Klokkengieterij uit Aarle-Rixtel en kostten destijds
180.000 gulden.

Veel bedrijven en instellingen hebben een financiële
bijdrage geleverd. De namen van de schenkers
staan in de klokken gegoten en een van de
schenkers is Key & Kramer.

Aankomst van de klokken voor het nieuwe carillon voor de Groote Kerk aan het
Kerkplein in september 1974. De 2e persoon van links is wethouder
Izaäk van der Knaap.

Klokken van het carillon in de toren van de Groote Kerk. Deze foto is gemaakt tijdens
de restauratie van 1991-1993.

Een van de ramen van het kantoorgebouw is vervangen door een bijzonder mozaïek
van het logo. In de woonwijk zal dit kunstwerk een nieuwe plaats krijgen, wellicht
aan de Key &Kramerkade.
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Steun aan het KWF

De relatie van Key & Kramer met het KWF is altijd
goed geweest. Maar eerst iets over het KWF.

Oprichting KWF
Ter gelegenheid van het 50-jarig regeringsjubileum
van koningin Wilhelmina in 1948, ontvangt zij twee
miljoen gulden van de bevolking. De koningin
besteedt het geld aan de oprichting van een
stichting ter bestrijding van kanker: zo ontstaat op
14 maart 1949 het Koningin Wilhelmina Fonds
(KWF).
Vanaf 1949 heeft het KWF, samen met iedereen die
kanker bestrijdt, veel bereikt in het voorkomen,
ontdekken en de behandeling van kanker.

Donatie vakantiegeld
Maar nu de relatie met Key & Kramer. Vanaf 1959
deden alle medewerkers van het bedrijf mee met de
actie om 1 cent per week over te maken naar het
KWF. In 1962 is deze bijdrage gewijzigd in 50 cent
per jaar, Key & Kramer hield dat bedrag in op het
vakantiegeld.
Tot de beëindiging van het bedrijf is jaarlijks een
bijdrage aan het KWF overgemaakt, zoals bij
voorbeeld in 1982 een bedrag van 2.492 gulden. Een
prachtig initiatief van personeel, ondernemingsraad
en directie.

Brief die Key & Kramer ontving in 1959 als dank voor een donatie.



Ruberoid fabriek

Grote rollen
In 1947 is de Ruberoid fabriek verhuisd naar
Maassluis. Ruberoid is een beschermde
handelsnaam. De samenstelling en de productie is
in de loop van de jaren behoorlijk veranderd.
Maakte men in het begin nog gebruik van een
wolviltkern, in 1957 is overgeschakeld op een
glasvlieskern. De geasfalteerde kern was afgedekt
met leislag om de asfaltlaag tegen inwerking van de
zon te beschermen. De glasvlieskern kocht men bij
Koninklijke Papierfabrieken Van Gelder en Zonen.
Op grote rollen werden deze aangevoerd en feitelijk
verwerkt zoals ook een krantendrukkerij werkt.

Key & Kramer was aangesloten bij de Ruberoid
International Technical Committee, de RITC. Deze
RITC is in de jaren 50 van de 20e eeuw opgericht om
de kwaliteit van de Ruberoid dakrollen te
verbeteren, de naamsbekendheid te vergroten en
ervaringen uit te wisselen. In 1985 werd de
jaarlijkse conferentie in Maassluis gehouden met
deelnemers uit Finland, Duitsland, Engeland,
Spanje, Italië, België, en Noorwegen.

Cursussen dakbedekking
Key & Kramer had ook een eigen dakdekkersschool.
Een opleiding die zes weken duurde. Aanvankelijk
was deze school gevestigd in Eindhoven, vanaf
1961 inMaassluis. De cursus was niet alleen voor de

eigen werknemers van het aannemingsbedrijf. Het
ging er natuurlijk ook om zo veel mogelijk
Ruberoid rollen te verkopen, dus ook andere
bedrijven konden vanaf 1966 hun medewerkers op
cursus sturen.

De dakdekkers hadden 30 tot 35% van hun tijd te
maken met onwerkbaar weer. Regen, sneeuw, maar
ook volle zon. Daarom is in 1968 een verrijdbare
overkapping gemaakt om in ieder geval op de
platte daken altijd te kunnen doorwerken (behalve
bij zware storm).

Ruberoid machine Maassluis en papierrollen.

De dakdekkersschool.
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De dakbedekking kan op verschillende manieren
aan de ondergrond (het dak) worden vastgemaakt.
Met kopspijkers, maar vooral wordt gebruik
gemaakt van asfalt. Dit werd ook door Key &
Kramer geleverd, in de vorm van asfaltbroodjes.
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Vervoer van cement dat onder het asfalt komt. Alles per spoor aangevoerd.
In het midden de Schuttingschuur.

Inspectie van een nieuw product: asfaltbroodjes voor de dakdekkers.
(bewerkte foto uit een krant)

Bij de doe-het-zelfzaken was professioneel materiaal te koop om zelf kleinere
reparaties uit te voeren aan een lekkend dak.



Het laboratorium

Over het algemeen beschikken alleen grote
bedrijven over eigen onderzoekscentra, laboratoria,
proefruimten etc. Denk bijvoorbeeld aan Philips,
Unilever en Shell. Een eigen laboratorium kost veel
geld en levert in veel gevallen weinig op. Zo niet bij
Key & Kramer.

Internationale conferentie in Maassluis
Key & Kramer had een eigen laboratorium, in
eerste instantie klein, maar later veel groter. Reden
hiervoor was dat Ruberoid dakbedekking en de te
gebruiken asfaltproducten feitelijk ontwikkeld
waren voor de Amerikaanse markt en de
Amerikaanse weersomstandigheden. Voor
Nederlandse toepassingen waren ze minder
geschikt. Maar Key & Kramer deed natuurlijk meer
met asfalt, zoals pijpen asfalteren aan binnen- en
buitenkant, damwanden en heipalen bekleden,
afdichting van zwembaden en fietspaden en
natuurlijk dakbedekking onder verschillende
weerscondities. Dus een eigen laboratorium achtte
men rendabel.

De Ruberoid groep heeft door deze onderzoeken in
internationaal verband een vooraanstaande plaats
in de wereld kunnen veroveren. Er was ook
internationale samenwerking in de RITC (Ruberoid
International Technical Committee). Niet alleen de
directies van de betrokken bedrijven ontmoetten
elkaar jaarlijks, maar juist ook de onderzoekers.
Ook vond afstemming plaats over promotie,
uitvoering vanwerken en vormen van productie. In
mei 1964 werd deze internationale conferentie in
Maassluis gehouden.

De keuken van het bedrijf
Het eerste laboratorium van de Ruberoid fabriek
stond in Bergschenhoek. Het zat in een klein
gebouw en was voornamelijk bedoeld voor
kwaliteitscontrole. Bij de verhuizing naar Maassluis
richtte men in het ‘oude bazenkantoor’ een klein
laboratorium in. Het aantal onderzoeken nam toe

en in 1958 besloot men een nieuw laboratorium te
bouwen. Dit kwam op de vroegere viskelders te
staan van de visoliefabriek De Lofodden. Dit had
drie voordelen: men kon de bestaande fundering
gebruiken, de kelders waren handig voor de opslag
van laboratoriumgereedschappen en proeven, en
de kelders waren zeer bruikbaar als winteropslag
voor asfaltemulsies. Ir. G.M. Key had het daarom
altijd over ‘de keuken van het bedrijf’. Daar
maakten ze dingen die ze jaren later konden
verkopen.

Het gebouw had een bijzondere constructie: drie
schuin oplopende daken waardoor er een indirecte
lichtval in de onderzoeksruimte ontstond.

Binnenzijde van het lab.

Het laboratorium aan de buitenzijde.

Henk van der Sluis in het lab.
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Binnenzijde laboratorium terwijl er een bedrijfsfilm wordt opgenomen. (foto Tom Kroeze)

Ook het materiaal voor tennisbanen kwam bij Key & Kramer vandaan.

Key & Kramer leverde waterdichte muren en vloeren voor zwembaden.



Pijpasfaltage

De buizen die per spoor, schip of vrachtauto bij de
fabriek aankwamen, moesten eerst worden
gereinigd. Niet alleen van vuil, maar voornamelijk
van de walshuid, vanwege de roestvorming. Dit
gebeurde door de buizen in zogenaamde
beitsbakken onder te dompelen in een zoutzuurbad
en daarna weer af te spoelen in water. Pas daarna
kon het asfalteren van de buizen beginnen.
Schoonmaken kon ook door ze te zandstralen, maar
dat was duurder.

Asfalteren aan de binnenkant ging via een soort
spuitlans. Om te zorgen dat het (warme) asfalt niet
ging druipen, moest de buis draaien. Het asfalteren
ging daarom niet via een beweegbare spuitlans,
maar de pijpen lagen op een wagen waar ze steeds
heen en weer draaiden, kleine locomotiefjes
trokken de wagens.
Mooi is trouwens dat de treintjes bewaard zijn
gebleven. U kunt ze zelf gaan bekijken bij het
Gelders Smalspoormuseum in Heteren of via de
site www.smalspoor.nl.

Waar laat je honderden kilometers buis?
Als je een bedrijf hebt dat je wilt laten groeien en als
je grote opdrachten wil krijgen, moet je vooral
ruimte hebben. Opslagruimte, maar ook ruimte
voor vervoer. Key & Kramer kon grote opdrachten
voor het asfalteren van buizen uitvoeren. Zo waren
er de aanvragen van de Gasunie voor het asfalteren
van buizen voor Nederland, Duitsland en
Frankrijk. Maar ook kwamen er opdrachten om
pijpleidingen te asfalteren voor Iran, Saoedi Arabië,
Libië, Senegal, Argentinië, etc. En niet zomaar 100
km buis, maar tot wel 1.400 km. Daarbij moet je je
realiseren dat een buis rond de 20 meter lang is.
Voor een grote opdracht heb je dus veel
opslagruimte nodig. Op het eigen terrein kon dat
niet. Gelukkig sprong de gemeente Maassluis bij.
Een terrein tussen de Vlaardingsedijk en Het
Scheur tot de gemeentegrens met Vlaardingen kon
worden gehuurd en ook een stuk grond in

Piet Hammer luncht in een warme, net geasfalteerde buis.

Het locomotiefje dat de pijpen in de fabriek verplaatst.Het coaten aan de binnenzijde. (Meyer fotobedrijf )

De beitsbakken.
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Vlaardingen. Er waren daar wel ontwikkelingen
gepland, maar die zouden nog wel even op zich
laten wachten.

Voor het opslaan van de buizen werd een oude
techniek gebruikt, de zogenaamde ‘kraggen’. Een
rug zand of grond, met daarover een bedekking van
stro (of later rubber, zie het hoofdstuk over de
ideeënbus). Ook tussen de buizen werd dit gelegd,
zodat ze deze hoog konden opstapelen.

De geasfalteerde pijpen worden op het terrein opgeslagen.

De kraggen.



Railvervoer buizen

Via NS-station Maassluis kwamen naast
personentreinen ook goederentreinen binnen met
buizen die Key & Kramer moest asfalteren. De
afvoer ging eveneens per trein.
Een specifiek vervoer voor Maassluis waren de
platte goederenwagens beladen met buizen voor
het bedrijf. In de eerste jaren na de Tweede
Wereldoorlog was er voor de wederopbouw en de
stadsverwarming, alsmede voor het transport van
aardgas en olie, een grote vraag naar deze buizen.
Er waren extra lange goederentreinen nodig om de
buizen aan te voeren.

Treinen op laten houden
Omdat het Maassluise emplacement van beperkte
omvang was, ontstond het probleem waar deze
wagens te rangeren. Key & Kramer beschikte
weliswaar over een eigen spoorwegaansluiting,
maar ook hun terrein was te klein. De oplossing
was uitwijken naar Hoek van Holland of het
ophouden van een trein op een Rotterdams
goederenstation.
Op het terrein werden de pijpen van de
treinwagons gelost met eigen kraanwagens, op
pijpenwagens gelegd en vervoerd naar de
pijpasfaltage of naar de al dan niet tijdelijke opslag

Per 16 december 2016 besloot het bedrijf Conline,
voorheen Key & Kramer, zijn railactiviteiten
definitief stop te zetten en de dagelijkse buizentrein
op te heffen. Dit vanwege de ombouw van spoor
naar metrolijn die op 1 april 2017 zou beginnen.

Rangeerterrein
Joop van Kleeff (zie het hoofdstuk Persoonlijke
herinneringen) heeft op zolder een treinbaan. Niets
bijzonders, zult u zeggen, maar dat is niet waar.
Hij heeft zelfs een compleet rangeerterrein van Key
& Kramer gemaakt en een deel van de fabriek
nagebouwd.

Het transport van de geasfalteerde pijpen.

Station Maassluis met buizentrein in 1972. De trein is beladen met buizen die bij
Key & Kramer zijn geasfalteerd. De trein wordt getrokken door een NS diesellocomotief
uit de serie 2200.Het rangeerterrein van Key & Kramer. (foto Bart Hofmeester Cright)

Goederentransport per trein. (foto Joop van Kleeff)
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Buizenvervoer over water

De te asfalteren pijpen werden in groten getale
aangevoerd over de weg en via het spoor. Maar de
echt grote transporten gingen over het water. De
nog niet geasfalteerde buizen kwamen uit
Duitsland of Groot-Brittannië over water naar
Maassluis. Altijd zat daar natuurlijk natransport
aan, over de weg of via het spoor. Als de buizen
waren aangevoerd in de haven van Maassluis kon
het op beide manieren. Via het zijspoor in het
Zwarte Pad en over de weg door de Adriaan van
Heelstraat.

Alleen rechte buizen
De geasfalteerde buizen moesten ook weer weg.
Dat was altijd eerst over de weg, de bewoners van
de Stationsstraat, die uitkeken op de spoorlijn,
weten hier alles van. De buizen werden namelijk
via de westelijke uitgang (Adriaan van Heelstraat/
Havenplein) afgevoerd, ook in de nacht! De
oostelijke uitgang via de Vlaardingsedijk is in de
periode rond 1960 in gebruik genomen.
Daarna ging de retourvracht vaak via de havens
van Vlaardingen en Rotterdam. In de Vulcaanhaven
in Vlaardingen zijn in 1963, voor een opdracht van
153 kilometer pijpleiding, met behulp van de daar
staande kranen, de buizen in de schepen geladen.
Alleen rechte buizen, anders zouden ze te veel
ruimte innemen in de schepen. Om toch bochten te
kunnen maken werd door het Duitse Mannesmann
een buigmachine ontwikkeld om ter plaatse de
buizen te kunnen buigen.

Eigen steiger
Key & Kramer had behalve een eigen spoorlijn ook
een eigen steiger. Wanneer die steiger is gebouwd,
is niet exact bekend. Maar dat moet ergens in het
begin van de jaren dertig zijn geweest. Eind jaren
dertig is de steiger verlengd en van een kraan
voorzien.
De bedoeling was om alle materialen voor de
Ruberoid dakbedekkingsfabriek per schip aan te
laten voeren. Voor de kalk die bij het maken van de
dakrollen nodig was, is dat gelukt. Er is zelfs een

speciaal spoorlijntje aangelegd van de steiger naar
de steenbrekerij. Over dat spoorlijntje reden lorries
zoals die ook in steenkoolmijnen in gebruik waren.

De steiger is nooit voor de aankomst van stalen
buizen gebruikt. Bij de aanleg van de Deltadijk is de
steiger gesloopt.
Aan de steiger hingen twee leidingen, een zilveren
en een gele. De zilveren leiding was voor het
vervoer van bitumen uit schepen naar de stokerij
ten behoeve van de bitumenrollen. Goed idee, maar
mislukt. De warme bitumen stolde in de leiding.
Vervoer ging daarna weer gewoon over de weg. De
gele leiding was voor het transporteren van
drinkwater van de waterboot naar de watertoren,
via de grote waterput die daar lag. Dat moest
omdat de aanmeerplaats in de haven niet meer
mocht worden gebruikt; het pompenmaakte te veel
lawaai. De leiding liep aan de zijkant van de steiger,
langs het zwembad naar de waterputten.

Buizenoverslag van Key & Kramer op de Burg. De Jonghkade omstreeks 1960.

In de haven van Maassluis komen de pijpen aan in duweenheden. Ze worden per
oplegger naar het Key & Kramerterrein getransporteerd.



Speciale producten

Betonnen heipalen die worden geasfalteerd? Key &
Kramer deed dat. En stalen damwanden? Ook! En
scheepsvloeren? En fietspaden?

Onhandelbaar
Voor het Waterzuiveringsbedrijf Kralingse Veer in
Rotterdam, met die halfronde koepels, vlak naast
de Van Brienenoordbrug, moesten veel heipalen de
grond in. Ongeveer 3.700 stuks! Die heipalen van 38
x 38 cm met een lengte van 18,5 tot 24 meter en een
gewicht van 6.000 tot 10.000 kilo, werden in 1983
per vrachtwagen afgeleverd bij Key & Kramer voor
asfaltage. Op een vrachtwagen gingen vier tot zes
heipalen. En de aanvoer was 50 palen per dag. Dat
waren dus tien vrachtwagens heen en tien
vrachtwagens terug. Logistiek een hele opgave.
Ook de productie was een logistieke opgave.
Een heipaal is echt iets anders dan een stalen buis;
hij is langer, zwaarder en onhandelbaarder. Je kunt
er niet zo maar een takel aan doen. In de
productiehal moest daarom een aantal
aanpassingen plaatsvinden. De kraanbaan moest
worden versterkt, de palen moest men droog
opslaan en voor het asfalteren moest er een primer
op. Pas dan kon het echte werk beginnen.

Negatieve kleef
Maar waarom werden die heipalen geasfalteerd?
De laag van 1 cm asfalt diende er voor om
‘negatieve kleef’ te voorkomen. Wat dat is? Als een
heipaal in de grond wordt geheid, dan kleeft de
grond vast aan de paal en kan door inklinking van
de grond een paal verzakken. Als er asfalt op is
aangebracht, gebeurt dat niet, de grond zakt langs
de paal naar beneden en de bouwkundige
constructie er bovenop zal niet verzakken.

Kortere heipalen
Volgens Huib van Beest, de projectleider in 1983, is
heel veel geld bespaard door het asfalteren van
heipalen. De heipalen konden korter zijn, er werd
niet geheid tot op de zandlaag en er waren er veel
minder nodig.

Veenzuren
Een prachtige klus, maar zeker niet de eerste die
afwijkt van de normale pijpasfaltage. In 1966 was
een order uitgevoerd voor het asfalteren van 1.500
ton stalen damwanden. Die waren voor het
beschermen van geasfalteerde stalen gasleidingen
die onder sloten en grachten door moesten.
Bescherming tegen wat? Veenzuren!

Betonpalen.
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Maar asfalt vormde ook de bescherming van een
betonnen koelwatertunnel van de Hemwegcentrale
in Amsterdam. Daar werkten ze dus niet met de
aanleg van een dakbedekking, maar ze spoten met
een compressor asfalt in de catacomben van een
energiecentrale.

En dakbedekking is toch altijd zwart? Niet dus. In
samenwerking met Du Pont de Nemours
ontwikkelde Key & Kramer een speciaal soort folie
waarmee allerlei kleuren dakbedekking mogelijk
waren. Ook lichte kleuren als wit, grijs en groen.

Uitglijden
En schepen asfalteren? Deden ze ook. Op onder
andere koelschepen werden de scheepsvloeren
geasfalteerd met gietasfalt. Maar ook de dekken
van asfalt voorzien was handig, want het dek wordt
ruw en stroef, je kunt dan niet uitglijden op een nat
dek. Zo is op de visserskotter Scheveningen 23 een
asfaltlaag aangebracht in plaats van de vroeger
gebruikte houten bekleding. Het was twee keer
goed: een middel tegen corrosievorming van de
stalen schepen en een antiglijmiddel.

Drainage
Heel vroeger, alleen oude mensen weten dat nog,
werd voor de drainage van natte weilanden

gebruik gemaakt van uit klei gebakken gresbuisjes,
oranje-rood van kleur, ongeveer 30 cm lang. Deze
buisjes waren poreus en zo kon je het overtollige
bodemwater afvoeren naar de sloten. Later zijn
deze vervangen door plastic buizen van 6 meter
waarin heel veel sleufjes waren aangebracht.
Probleem was daarbij dat de sleufjes dicht liepen
door de grond of door wortels. Daarom werd over
deze buizen turfmolm of takkenbossen gelegd.
Omdat dit duur was en arbeidsintensief, zocht men
de oplossing in de vorm van glasvlies. Samen met
de Heide Maatschappij is dit uitontwikkeld en deze
toepassing wordt nog steeds op grote schaal
toegepast.

Niet altijd succes
De aanleg van fietspaden en smalle weggetjes kon
vanaf de rol gebeuren. Maar door de komst van
smalle asfalteringsmachines is dit nooit een succes
geworden. Dit was ook zo bij het aanleggen van
vijvers, onder andere een vijver van 13.000 m2 bij
General Electric in Bergen op Zoom. Hiervoor
ontwikkelde Key & Kramer een vijverfolie op basis
van asfaltbitumen. Prima materiaal, maar het werd
uit de markt gewerkt door de ontwikkeling van
goede plastics.

Damwanden (foto 1966).



Bedrijfsbrandweer

Bij een bedrijf dat werkt met brandbare stoffen, is
een bedrijfsbrandweer verplicht. Zo zijn er in de
Rotterdamse haven een groot aantal
bedrijfsbrandweerkorpsen actief. Een aantal
bedrijven in de haven heeft geen eigen
bedrijfsbrandweer, maar koopt deze in bij de
brandweer van de regio.

Wanneer de bedrijfsbrandweer van Key & Kramer
is opgericht, is niet bekend. In de Ruberoid Post
nummer 15 uit 1957 staat dat er een ‘modern
uitgeruste bedrijfsbrandweer’ is gekomen. Dat de
brandweer er eerder was, is wel duidelijk. In mei
1956 werd namelijk al een brand geblust in de
pijpasfaltage.

De eerste gediplomeerde brandweer
De eerste brandweercommandant was Wim de
Waard. Onder zijn leiding moesten alle
brandweerlieden een staatsexamen afleggen en ze
oefenden iedere week met de brandspuit, de
luchtdrukpakken of met een reddingsploeg.
De bedrijfsbrandweer was in 1957 de eerste geheel
gediplomeerde bedrijfsbrandweer in Maassluis.

Wedstrijden
Volgens Chris Lucardie was de brandweer net zo
goed opgeleid als de gemeentelijke brandweer.
Bij regionale brandweerwedstrijden van de
gemeentelijke brandweer moest de
bedrijfsbrandweer van Key & Kramer de honneurs
in Maassluis overnemen. Uitrukken is overigens
nooit nodig geweest.

Fabrieksbranden
In 1964 was in de asfaltbroodjesloods naast de
Hendrik Schoonbroodstraat brand uitgebroken. De
woningen werden ontruimd, niet omdat er direct
brandgevaar was, maar vanwege de hitte die de
brand uitstraalde. Daardoor zouden de enkelglas
ramen misschien kunnen knappen en gewonden
maken.

In 1965 ontstond brand in een olietank. Zelfs in de
Leeuwarder Courant stond hierover een
vermelding.

In 1973 brak een brand uit in de pijpasfaltage. Deze
was gelukkig snel geblust en de loods was in drie
dagen weer opgebouwd zodat de productie kon
doorgaan. De fabriek was toen bezig een grote
order uit te voeren voor een pijpleiding in Libië.
Ook op de opslagterreinen van de geasfalteerde
buizen brak brand uit. Aangestoken waarschijnlijk.
Veld 26 brandde toen gecontroleerd en geheel uit.
Liggende ‘schoorstenen’ die voorzien zijn van een
asfaltbedekking, zijn immers niet of heel moeilijk te
blussen.

De eerste brandspuit was een aanhangwagen van het merk Volkswagen, een kar die
compleet uitgerust achter een tractor van het bedrijf kon worden gehangen. In 1965
nam men een oude brandweerwagen van de gemeente Maasland over.

Reddingsoefening uit het Witte Huis, er waren toen nog geen hoogwerkers!

Een oefening tussen de buizen.
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Brand op het opslagterrein voor geasfalteerde pijpen in veld 26.

De Leeuwarder Courant van 7 mei 1965 meldt de brand in Maassluis.

Brand in de pijpasfaltage in 1973. Tijdens en na de brand.



Bedrijfswoningen

Bij de voltooiing van de Deltadijk in de jaren
zeventig zijn de laatste drie woningen op het terrein
verdwenen. Twee stonden bij de steiger langs Het
Scheur, een bij de ingang aan de Adriaan van
Heelstraat. Wanneer de woningen gebouwd zijn, is
onbekend. We weten wel wanneer ze verdwenen.

De oorspronkelijke woning bij de ingang van het
terrein is begin jaren negentig gesloopt en
vervangen door een gecombineerde woning en
portiersloge; de oude portiersloge is toen gesloopt.

De woningen bij de steiger stonden zo, dat de
bewoners, maar ook bezoekers, altijd over het
fabrieksterrein moesten. Die moesten dus eerst zijn
aangemeld bij de portier en worden opgehaald en
weggebracht. Ook de post en de krant gingen via de
portier.

Keuken weggeblazen
Chris Lucardie vertelt: ‘Wij zijn in 1938 komen
wonen in een bedrijfswoning vlak bij de steiger aan
de rivier, Adriaan van Heelstraat 19B. Dat was een
kleine woning met een aangebouwde houten
keuken, maar wel met mooi uitzicht op de rivier en
met een grote tuin. De oude houten keuken is in
1945 weggeblazen door dieptebommen waarmee
men de rivier vrij van wrakken maakte. De houten
keuken is later vervangen door een grote
gemetselde keuken met dakterras

De familie Lucardie verhuisde na de Tweede
Wereldoorlog naar de woning bij de ingang, de
familie De Waard kwam in 19B te wonen. Wim de
Waard, postduivenman en altijd een hoed op, was
chef magazijnen en hoofd van de brandweer. De
familie Van Dijk woonde in het andere huis.

Het bedrijfsterrein. Uiterst rechts, iets onder het midden,
de woning bij de ingang van het terrein. Rechts iets
boven het midden de twee woningen bij de steiger.

Bedrijfswoning Adriaan van Heelstraat 19B en 19C.

Woning 19B, met de nieuwe aangebouwde keuken.
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De eerste plannen
Al vanaf het moment dat Key & Kramer in 1993
stopte met zijn werkzaamheden ontstond discussie
over het gebied. Woningbouw was een eerste
gedachte omdat Maassluis letterlijk tegen zijn
grenzen aanliep met het bouwen van woningen.
Maar Conline, het bedrijf dat zich op het terrein
vestigde, zette de werkzaamheden voort. In 1996
heeft Conline toegezegd mee te willen werken aan
een verhuizing en in 2002 heeft Appelbloesem, het
moederbedrijf van Conline, de eerste plannen
ontwikkeld. Het ging daarbij om een woonwijk met
460 woningen.

Duurzame woonwijk
Het stedenbouwkundig ontwerp van het te
ontwikkelen gebied is een samenspel van de visie
van de ontwikkelaar, de gemeente en diverse
stedenbouwkundige adviseurs en
architectenbureaus. De keuze voor betrokken
bureaus is gebaseerd op hun ervaring met het
ontwerpen van woonwijken die samengaan met de
omgeving en de bestaande architectuur en vooral
hun ervaring in gebieden die van een oude naar een
nieuwe bestemming gaan, zoals De Kade. De
architecten laten zich onder meer inspireren door
de karakteristieke herenhuizen en pakhuizen in
Maassluis.
Het plan is dat de woningen niet meer zijn
aangesloten op aardgas, maar dat de warmte voor
de verwarming uit de bodem komt door middel
van warmtepompen. Er zijn duurzame
bouwmaterialen voorzien, een slimme isolatie en
een goede ventilatie.

Door de ombouw van het NS-spoor naar metrolijn
is het gebied per openbaar vervoer prima te
bereiken. De nieuwe bewoners kunnen snel naar
het strand, maar ook zonder over te stappen naar
het centrum van Rotterdam en zelfs naar het
winkelhart van Alexanderpolder.

Fotomontage uit 2020 van de woonwijk. Behalve de uitgetekende woonblokken is de bebouwing nog niet in detail uitgewerkt.

Aankondiging woningbouw in het AD van 23 juli 2003.

EN DAN NU…WOONWIJK DE KADE



Straatnamen

De straatnamen die voor de nieuwe woonwijk zijn
gekozen, verwijzen naar de historie van het
voormalige poldergebied.

SPOORSTRAAT
De ligging van de Spoorstraat is te vergelijken met
die van de oude Adriaan van Heelstraat. De straat
was aan één zijde bebouwd, aan de andere zijde
liep de spoorbaan. Bijzonder detail: toen de
woonwijk ’t Hoofd in ontwikkeling was in 1894,
was de ‘werknaam’ van de weg langs het spoor …
Spoorstraat.

TAANSCHUURKADE
Tanen is het conserveren van visnetten, zeilen en
touwen, om verrotting door schimmels tegen te
gaan. Het tanen gebeurde in een taanketel in een
hete oplossing van cachou. Cachou is een extract
van verschillende bomen, waaronder de eik, en
geeft een bruine kleur aan het behandelde
materiaal. De Taanschuur stond ongeveer waar nu
de Taanstraat is en daarnaast was de Taanweide,
waar het behandelde materiaal kon drogen.

KEY & KRAMER KADE
De gehele woonwijk De Kade is op het voormalige
bedrijfsterrein van Key & Kramer gebouwd.

PRIKKENGAT
In het Prikkengat bewaarden de vissers de aasvisjes
(prikken) die zij meenamen op hun zeevisreizen.
De prikken hadden altijd vers water nodig, daarom
stond het Prikkengat via een haventje en sluisje in
verbinding met Het Scheur. In 1887 zijn de
havenhoofden 220 m ingekort om een scherpe
bocht uit de rivier te halen. Alle bebouwing en het
Prikkengat verdwenen en werden op de nieuwe

Rechts de Taanschuur en daarvoor de Taanweide.

In 1887 kreeg Maassluis een nieuw Prikkengat nadat het oude weggegraven was
vanwege de inkorting van de haven.

Bedrijfsterrein Key & Kramer

Adriaan van Heelstraat gezien richting de glasfabriek.

Stratenplan van De Kade in de verkoopbrochure.
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oever opnieuw gebouwd. In 1879 had de rijke reder
Dirkzwager al een drijvende badinrichting ingericht
in het bassin. Dat was om zwemles te geven, want
maar weinig vissers en visserskinderen konden
zwemmen.

WATERTOREN
In 1890 krijgt Maassluis een drinkwaterleidingennet.
Het te filteren water komt uit de rivier, dus het
haventje met het sluisje van het Prikkengat is de
meest geschikte plaats voor vestiging van de
zuiveringsbassins. De watertoren was nodig om
voldoende druk op het leidingennet te verkrijgen.
In 1972 is de watertoren gesloopt.

ZALMSTAEL
Tot 1946 was het mogelijk op zalm te vissen in Het
Scheur. Daarvoor bouwde men vanuit de oever en
op zandplaten een zalmsteek met aan weerskanten
fuiken die dwars op de stroom stonden. Met staken
of ‘staelen’ werd de zalmsteek stevig in de bodem
verankerd. De naam Staelduinen verwijst nog naar
een zandplaat waarop de zalmsteken stonden.

SLUYSE DIEP
De rivier bij Maassluis werdmeestal aangeduid met
Het Scheur of het (Maas)sluyse Diep. Er zijn vele
schrijfwijzen van de naam bekend en de
aanduiding van het deel van de rivier met die naam
was niet altijd even nauwkeurig. Meestal betrof het
het gedeelte tussen Maassluis en de monding. Dit
deel van de rivier had veel last van zandbanken en
verregaande verzanding. Na 1700 was het ‘Diep’
soms zo ondiep dat schepen wekenlang op gunstig
tij lagen te wachten om de rivier op te kunnen
varen. Om die reden is in 1872 de Nieuwe
Waterweg gegraven.

BOONERHAVENKADE
De Boonerhaven is omstreeks 1380 ontstaan, door
de aanleg van de sluizen aan het eind van de
Boonervliet. Net als bij de Maassluise sluizen
ontstond er een nederzetting van vissers. Er was
ook een veerdienst op Blankenburg en Zwartewaal.
De haven was echter veel korter dan de Maassluise
haven, dus er konden minder schepen in.
Bovendien was de uitstroom vanwater door de drie
sluizen veel sterker dan in de Maassluise
havenkolk.
De schepen belemmerden de afwatering en het
Hoogheemraadschap Delfland, eigenaar van de
sluizen, verbood het gebruik als vissershaven.

Watertoren en bassins van de waterleiding.

De Boonerhaven in 1925, gezien vanaf de rivier.

Het Sluyse Diep op een kaart uit 1745.

Een zalmsteek.


