
Doelstelling Stichting Steenovens Klein Hitland

De Stichting heeft als doel het in gebruik nemen van de steenovens om deze te behouden als
historisch monument /cultureel erfgoed , waarbij de steenovens een centrale rol gaan vervullen op
sociaal, maatschappelijk en cultureel gebied.

Dit wil de Stichting doen door:

- Voor de steenovens een toekomst scenario te ontwikkelen; -Het complex toegankelijk, geschikt en
bruikbaar te maken voor activiteiten door de steenovens aan te passen met behoud van het
authentieke karakter van de steenovens; - Zorg te dragen voor het klein dagelijks onderhoud en het
namens de gemeente beheren van het complex; - In het complex plaats te bieden aan sociaal,
maatschappelijke, culturele, educatieve en commerciële activiteiten; - Het ontplooien van
recreatieve activiteiten rondom de steenovens.

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren en/of begeleiden
van acties en het verwerven en beschikbaar stellen van know-how en alle andere dienstige middelen
die tot verwezenlijking van het doel kunnen bijdragen. De Stichting is een non-profit stichting.

Samenwerking Gemeente Zuidplas De Stichting heeft in december 2015 een Bruikleenovereenkomst
met de Gemeente Zuidplas gesloten, waarin de Gemeente Zuidplas de Stichting het gebruiksrecht
m.b.t de steenovens en de linker turfschuur heeft verleend, zodat de Stichting haar rol –als
initiatiefnemer voor gebruik van de steenovens –beter kan vervullen.

Activiteiten Stichting De Stichting is gestart met het nemen van initiatieven om de Steenovens ‘op de
kaart’ te zetten, wat gezorgd heeft voor goede belangstelling en draagvlak. Door de steenovens open
te stellen en rondleidingen te geven over de geschiedenis en het organiseren van verschillende
activiteiten is de Stichting in dat doel geslaagd.

De activiteiten die de afgelopen jaren o.a zijn georganiseerd zijn: openstellingen op Open
Monumentendag en tijdens Pinkst ‘Art Zuidplas, verhalenvertellers, kampvuuravond, workshops,
rondleidingen voor kinderen, midzomerfeest, filmopnames van het jeugdtheater, koorzang,
kerkdienst, fotosessies, expositie van kunstenaars over het thema steenovens/kinderarbeid. In 2020
staan de volgende activiteiten op het programma: Feestelijke afsluiting workshop “Glas-in lood”,
kampvuuravond, bierproeverij, wijnproeverij, dag voor werknemers van de steenfabriek of bewoners
van het complex, waarbij zij kunnen vertellen over de geschiedenis van het complex, 4 mei viering ,
Pinkst’ Art, Open Monumentendag /Klassendag /Open Monumenten Feest samen met andere
vrijwilligersorganisaties in Zuidplas, uitvoering van een koor, fototentoonstelling over 10 jaar
Zuidplas., verzamelpunt voor fietstocht RABO en op 7 maart startpunt van de dorpenwandeling.

Verder worden er op de eerste van iedere maand en in de zomer ook op woensdag avond door
vrijwilligers ijsselsteentjes, die afkomstig zijn van een gesloopt pand in Nieuwerkerk, gebikt en wordt
er een pizzaoven van ijsselsteentjes gebouwd.

In 2016 ontstond een tweede initiatiefgroep die van de Steenovens een ‘Hollandse IJsselsteen



Museum’ wilde maken. De Stichting heeft toen besloten deze initiatiefgroep alle ruimte te bieden
om de plannen te laten slagen. De Stichting is wel doorgegaan met activiteiten om de steenovens op
de kaart te houden.

Aanpak/Beleid 2019/2020 Toen in februari 2019 bleek dat de groep stopte met de planvorming is de
Stichting aan de slag gegaan om met de gemeente te bespreken wat nu verder te ondernemen.

De steenovens zijn opgenomen in de Cultuurnota van de Gemeente Zuidplas als een potentiële
culturele hot spot. Toch is dit niet voldoende. Om de activiteiten goed te kunnen vormgeven en
benutten is er meer nodig. Onder andere zijn nog meer vrijwilligers nodig, en zal de linker turfschuur
geschikt gemaakt moeten worden voor gebruik voor activiteiten en zal samenwerking met
omliggende partijen meer gezocht gaan worden.

Het streven van de Stichting is om van deze bestemming en haar directe omgeving iets bijzonders te
maken, het moet een cultuurhistorisch en anderszins inspirerende plek worden waar je geweest
moet zijn! De Stichting heeft daarom een architectenbureau in de hand genomen die op nationaal
niveau bewezen heeft het verschil te maken. Het bureau heeft een unieke, participatieve aanpak
gericht op samenwerking met omgeving, stakeholders, ondernemers en belangstellenden. Deze
werkwijze zorgt dat de herbestemming op economisch, recreatief, cultureel en educatief gebied
slaagt. Dit momentum is cruciaal. Er is namelijk nog een kans elementen te kunnen benutten van
eerdere initiatieven en ondernemers die interesse hadden opnieuw te laten aanhaken. Bovendien
blijkt uit andere geslaagde projecten dat het voor de inzet en werving van vrijwilligers cruciaal is met
enthousiasme te zorgen voor een ‘stip aan de horizon’ waar gemeenschappelijk naar toe gewerkt zal
worden.

Het is voor de Stichting essentieel dat de linker turfschuur toegankelijk wordt gemaakt door het
egaliseren van de vloer en dat er sanitaire voorzieningen en een keuken worden gerealiseerd .


