
Broden, vlaaien, koeken; heel 

Limburg bakte ze vroeger zelf. 

Vrijwel elke boerderij had zijn 

eigen bakhuisje. Duizenden 

moeten er zijn geweest, 

verspreid over de provincie. Het 

merendeel is nu verdwenen. 

(Erfgoed)organisaties zetten 

zich in om de resterende 

exemplaren te behouden en te 

restaureren.

Heel Limburg bakt(e) 
en tijd lang leek er de klad 
in te zitten, maar dankzij 
tv-programma’s als Heel 
Holland Bakt is bakken weer 

populair geworden. Niet alleen bij 
de oudere generatie, maar ook bij 
jongeren. Hét moment dus om aan-
dacht te vragen voor de gewoontes 
rondom dit ambacht én voor de 
typische bakhuisjes, waar Limburg 
vroeger vol mee stond. De meeste 
van die bouwsels raakten na de 
Tweede Wereldoorlog in hoog 
tempo in verval en werden in veel 
gevallen gesloopt. Met de komst 
van moderne fornuizen en bak-
ovens verdween het bakken naar 
de huizen. Bovendien kregen de 
particuliere bakkers concurrentie 
van de supermarkten, die  goed-
koop brood gingen verkopen. Een 
grote hoeveelheid karakteristieke 
en cultuurhistorisch waardevolle 
monumentjes is zo verloren ge-
gaan. Jammer, vinden verschillende 
(erfgoed)organisaties in Limburg, 

waaronder Monumentenwacht 
Limburg (MWL). 

“De bakhuisjes horen bij de 
typisch Limburgse volkscultuur”, 
meent directeur Geert van der 
Varst. “Met het verdwijnen ervan 
gaat ook veel kennis verloren. 
Wij vinden het belangrijk om de 
resterende exemplaren te bewa-
ren en eventueel te restaureren. 
Maar ook willen we graag zo veel 
mogelijk verhalen over de bouw 
en het gebruik van ‘het bakkes’ 
boven water krijgen.” Waarom er 
bijvoorbeeld in Noord-Nederland 
veel minder bakhuisjes waren, is 
niet bekend. En foto’s zijn er ook 
maar mondjesmaat. “Het bakhuis 
was ‘te normaal’ om een foto van te 
maken”, denkt projectleider Frans 
Reubsaet. 
 
Fietsenhok
In heel Limburg is nu nog een 
handvol bakhuisjes te vinden. 

Onder meer bij de Oude Pastorie in 
Beek, waar het Limburgs Land-
schap het bakkes met bijbehorende 
oven weer in ere heeft hersteld. 
Waar de oudste Limburgse bak-
oven zich bevindt, is onbekend. Net 
als welke types bakhuis voorkwa-
men, welke materialen precies 
werden gebruikt en hoe er werd 
gebouwd. Van der Varst: “Veel van 
de bouwsels die nog over zijn, heb-
ben nu een andere bestemming, 
afhankelijk van de grootte. Soms is 
het een fietsenhok geworden, soms 
een vakantiewoning.”

Hoewel samenhangend onderzoek 
naar bakhuisjes in Limburg nog 
ontbreekt, is er her en der toch 
wel informatie te achterhalen. “De 
bakhuisjes hadden een vaste vorm”, 
legt Reubsaet uit. “Daardoor zijn ze 
goed herkenbaar op oude kaarten. 
Daarop is ook te zien dat ze meest-
al op achttien voet van de boerderij 
lagen. De bouwrichting was altijd 
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Geert van der Varst bij het Bakhuuske in Meterik. 
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noordoost. Dat was verplicht, 
omdat de wind hier meestal uit het 
zuidwesten komt. Als er dan brand 
ontstond, wat nogal eens gebeurde, 
waaide het vuur niet over naar 
de boerderij.” Om dezelfde reden 
mochten de daken van de huisjes 
niet met stro of riet worden gedekt.

Sjansen
Om de ovens te kunnen stoken, 
begonnen de boeren ’s winters met 
het snoeien en verzamelen van 
sjansen, de goedkoopste houtsoort. 
Voor het bakken van brood was 
uiteraard deeg nodig. Daarvoor 
moest graan worden gemaaid, ge-
dorst en gemalen. En voor de vlaai 
moest fruit worden ingemaakt. Zo 
vormden de bakhuisjes de spil van 
een hele keten, een micro-econo-
mie, aldus Van der Varst. 

Monumentenwacht Limburg wil 
de kennis die er nog leeft over de 
bouw en het gebruik van bakhuis-

jes inventariseren, zodat deze niet 
verloren gaat. Van der Varst en 
Reubsaet hopen daarbij op de hulp 
van het publiek. “Mensen die weten 
waar nog een bakhuisje staat of 
heeft gestaan, kunnen ons mailen. 
Ook foto’s, tekeningen of kaarten 
en plattegronden zijn welkom.” 

Rondom ‘t Bakkes
Ter inspiratie organiseert MWL op 
10 augustus bij bezoekerscentrum 
de Oude Pastorie in Beek Rond-
om ’t Bakkes, een informatieve 
dag over bakken in houtovens 
en bakhuisjes. Met onder meer 
demonstraties graan malen, clinics 
fruitbomen snoeien en sjansen 
maken. En natuurlijk kan er ook 
geproefd worden van de broden 
en vlaaien die ter plekke worden 
gebakken.

Meer informatie: 
www.monumentenwachtlimburg.nl. 

Erfgoedagenda augustus

Zaterdag 10 augustus
•  Rondom ‘t Bakkes, een informatieve dag over bakken in houtovens en bakhuisjes, 11.00-16.00 uur, Oude 

Pastorie in Beek, toegang gratis.
•  Regioconcert Orlando Festival, 13.30-15.30 uur, Centre Céramique, Avenue Céramique 50 in Maastricht.  

Chekhov Trio speelt muziek van Beethoven en Ravel. Toegang vrije gave.

Zondag 11 augustus
•  Rondleiding kasteelruïne Bleijenbeek, 10.00-12.00 uur, Bleijenbeek 14 in Afferden. Tickets € 6 per persoon 

(kinderen t/m 12 jaar betalen € 3). www.limburgs-landschap.nl

Maandag 12 augustus
•  Bezoek de Standerdmolen Urmond, 13.30 – 16.30 uur, Sjirperspad 1 in Urmond. 

Kijk voor alle informatie over deze en meer evenementen op www.facebook.com/erfgoedagendalimburg. 

Virtuele tijdmachine voor Limburg
Venetië had hem als eerste: een virtuele 
tijdmachine die de historische ontwikkeling van 
de stad schetst aan de hand van materiaal uit 
kilometers archieven. Het project was de start van 
de European Time Machine. Op allerlei plaatsen in 
Europa wordt nu gewerkt aan virtuele databases 
die de geschiedenis van een stad of streek op een 
aantrekkelijke manier ontsluiten voor het grote 
publiek. Ook Limburg doet mee.

Het Limburgse Time Machine project begon zo’n 
tien jaar geleden bij het gemeentearchief van Sittard, 
nu Archief De Domijnen. Het werd bekend onder 
de naam Aezelprojek. Aezel staat voor Archief voor 
Erfgoed van Zuid-Nederlandse Eigendommen en 
Leefgemeenschappen. Doel is om de versnipperde 
erfgoedinformatie in Zuid-Nederland te digitaliseren, 
te bundelen en voor het brede publiek beschikbaar te 
stellen via het internet. 
Voor het verzamelen van gegevens werken 
professionals samen met vrijwilligers(organisaties). 
Dat heeft als voordeel dat voor relatief weinig geld 
veel materiaal kan worden ontsloten. “Aezel is een 
echt participatieproject”, zegt coördinator Peer 
Boselie. “Het enthousiasme in Limburg is groot. 
Er zijn nu Aezelprojecten met meer dan honderd 
vrijwilligers in zestig kadastrale dorpen en steden 
van Vaals tot Venlo. Zij werken altijd samen met 
archieven in onder meer Sittard-Geleen, Weert, 
Roermond en Venlo. Op een digitaal platform kunnen 
personen en verenigingen zelf gegevens plaatsen en 
beheren die voor het brede publiek in één omgeving 
te zien zijn. We gebruiken onder meer historische 
en actuele kaarten, waarmee we door middel van 
georeferentie (het aanwijzen van gelijke punten op 
de kaarten), allerlei plekken door de tijd heen met 
elkaar kunnen verbinden. Denk bijvoorbeeld aan de 

locaties van oude bakhuisjes of alle graven op een 
begraafplaats. Ook koppelen we panden aan de 
mensen die er gewoond hebben. Zo worden feiten en 
dus ook verhalen van mensen en locaties met elkaar 
verbonden.” 

Platform
Boselie schat dat nu al zeker 170.000 uur werk is 
gestoken in het verzamelen en bundelen van de 
enorme hoeveelheid bestaande gegevens. Met name 
door vrijwilligers, maar ook in het Sittardse archief 
en in andere archieven en verenigingen in (en deels 
ook buiten) Limburg. En het werk stopt niet bij het 
verzamelen alleen, de gegevens moeten ook op een 
boeiende manier worden gevisualiseerd. In Limburg 
gebeurt dat nu nog door het Limburgs Genealogisch 
en Geschiedkundig Informatiecentrum (LGGI) in 
samenwerking met Katholieke Universiteit Leuven. 
Maar er zijn steeds meer partners in Nederland en 
Europa die zich aansluiten om één platform met 
meerdere visualisatiemogelijkheden te realiseren. 
Zoals bijvoorbeeld universiteiten, Zuyd Hogeschool 
en de Fryske Academie met HisGIS, het historisch 
geografisch informatiesysteem, dat ook oude kaarten 
uit het kadaster koppelt aan tabellen met tekst en 
cijfers.

“De komende jaren kunnen we veel moois 
verwachten”, meent Boselie. “De grote kracht van 
dit project is dat allerlei gegevens naadloos met 
elkaar verbonden zijn en dus context hebben. Dit 
in tegenstelling tot de ‘ouderwetse’ wijzen van 
databeheer, waar feiten als krenten in de pap worden 
gevisualiseerd, zonder dat de ‘pap’ zelf is ingevoerd. 
Dat betekent los zand, terwijl wij meteen aan een 
serie wisselende gemetselde kastelen bouwen.” 


