
bestaand of 
verdwenen

Zo helpt u mee om deze bijzondere categorie kleine monumenten te inventariseren en te behouden 
voor volgende generaties. Alvast hartelijk dank voor uw moeite en betrokkenheid!

Aan de achterzijde van deze � yer leest u meer over het hoe en waarom van de inventarisatie. En over de informatie die wij zoeken.

Weet u een bakhuisje of restanten daarvan te staan? Of weet u waar vroeger zo’n 
gebouwtje stond? Stuur dan een e-mail met het adres, zo mogelijk een foto en 
eventuele nadere gegevens naar

bakhuisjes@monumentenwachtlimburg.nl

Bakhuisjes
gezocht
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Er is al (te) veel verdwenen
Om allerlei redenen zijn veel Limburgse bakhuisjes 
na de Tweede Wereldoorlog in hoog tempo in 
verval geraakt en in veel gevallen gesloopt. 
Daarmee is een grote hoeveelheid karakteristieke 
en cultuurhistorisch waardevolle monumentjes 
verloren gegaan.
Een breed samenwerkingsverband van erfgoed-
organisaties, waaronder Monumentenwacht 
Limburg, zet zich in om de nog resterende 
bakhuisjes met hun ovens te behouden. En om 
vervallen exemplaren te consolideren en te 
restaureren. Ook wordt zo veel mogelijk informatie 
verzameld over verdwenen bakhuisjes en over de 
bouw en het gebruik van bakhuisjes.

Taken Monumentenwacht
De belangrijkste taken van Monumentenwacht 
Limburg binnen het onderzoek zijn:
•  alle nog bestaande (restanten van) bakhuisjes 

inventariseren;
•  een korte, eenvoudige bouwkundige opname 

van de gevonden bakhuisjes uitvoeren;
•  in kaart brengen waar vroeger bakhuisjes 

hebben gestaan;
•  ondersteuning verlenen bij herstel en onderhoud 

van bakhuisjes;
•  bouwkundige en cultuurhistorische kennis over 

bakhuisjes verzamelen, vastleggen en 
toegankelijk maken.

Waarmee kunt u ons helpen?
De kennis over bakhuisjes is voor onderzoekers 
soms moeilijk te achterhalen. Zo zijn bakhuisjes  
(en restanten daarvan) vanaf de openbare weg 
niet altijd goed zichtbaar. En vaak weet nog slechts 
een enkeling dat ergens ooit een bakhuisje heeft 
gestaan. Daarom hebben we uw specifieke,  
lokale kennis hard nodig. U kunt ons helpen met:
•  adressen of andere aanduidingen van plaatsen 

waar nog bakhuisjes staan (in goede of slechte 
staat) en van plaatsen waar bakhuisjes hébben 
gestaan;

•  foto’s, tekeningen en prenten van bakhuisjes  
(dit mogen ook digitale kopieën zijn);

•  kaarten en plattegronden waarop (verdwenen) 
bakhuisjes zijn aangegeven;

•  overige documentatie, eigen kennis en 
gegevens van contactpersonen die mogelijk 
meer kunnen vertellen over specifieke 
bakhuisjes en het gebruik hiervan.

Waarom wij uw hulp goed kunnen gebruiken

Stichting Monumentenwacht Limburg
P Postbus 700, 6040 AS  Roermond
T (0475) 56 39 99
E info@monumentenwachtlimburg.nl
W www.monumentenwachtlimburg.nl

U kunt mailen naar:  
bakhuisjes@monumentenwachtlimburg.nl. 

Meer informatie over het project rond de 
bakhuisjes vindt u op onze website:  
www.monumentenwachtlimburg.nl/
projecten/bakhuisjes

Een eeuw geleden stonden er nog duizenden bakhuisjes in Limburg. Daarin werden een 
of meerdere keren per week broden, vlaaien of koeken gebakken. Voor eigen gebruik 
door de omwonenden. De bakhuisjes vervulden zo niet alleen een economische, maar 
ook een belangrijke sociaal-maatschappelijke functie.
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