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Docentenhandreiking  

Werken in de Aardappelmeelfabriek

Samenvatting 
In deze les gaan de leerlingen aan de slag als 
historicus. Een historicus is iemand die het 
verleden bestudeert. Dat kan op verschillende 
manieren. Het onderzoek in deze les is gericht 
op een belangrijke spil van het dorp, de aardap-
pelzetmeelfabriek Onder Ons.  De focus ligt op het 
vergelijken van oud fotomateriaal en de huidige 
situatie ter plaatse. De leerlingen gaan hiermee 
onderzoeken hoe de fabriek was toen hij gebouwd 
werd en welke veranderingen in de loop der tijd 
zijn geweest. De les wordt afgesloten door reflec-
tie en bespreken van de opgenomen kennis om zo 
het bewustzijn van de leerlingen te vergoten over 
het belang van de fabriek voor De Krim. 

Doel van de les 
De leerlingen kunnen aan de hand van vergelijken 
van oude foto’s en de situatie nu minimaal drie 
verschillen aangeven van de fabriek vroeger en 
nu. 

Werkvorm(en) horen, zien en doen
Horen 
De leerlingen gaan onderzoek doen naar het ver-
leden van de fabriek Onder Ons. In deze les gaan 
ze kijken naar een introductiefilmpje over een 
historicus. Daarna  komt op het digibord een aan-
tal historische foto’s voorbij. Bij elke foto geeft de 
docent een stukje info (zie informatie).Deze infor-
matie is voor de docent en moet op niveau groep 
5/6 worden aangeboden. 

Zien  
De leerlingen gaan in groepjes naar het fabrieks-
terrein en aan de hand van een routebeschrijving 
met opdrachtenvel gaan ze de huidige situatie 
vergelijken met de situatie grofweg tussen 1900-
1950. De antwoorden worden op een apart vel 
geschreven. Dit is een blokpuzzel, er komt een 
woord uit. 
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Doen 
Nabespreken van de les: kunnen de leerlingen 
minimaal drie verschillen aangeven tussen vroe-
ger en nu? 
De docent kan daarbij een aantal vragen stellen:
•  Of de fabriek veel veranderd is, of nog wel her-

kenbaar? 
•  Vinden ze de fabriek speciaal voor hun dorp of 

is het juist heel gewoon? 

Extra suggestie
De introductieles kan in plaats van de film ook 
uitbesteed worden aan een ‘echte’ historicus, 
bv iemand van de historische vereniging die iets 
vertelt over onderzoek doen.    

Lesbenodigdheden
•  Digitale foto’s voor op digibord
•  1 Routebeschrijving/ opdrachtenvel per groepje
•  1 Antwoordvel per groepje 
•  1 Pen/potlood per groepje

Begeleiding
Begeleiding lopen naar en op fabrieksterrein:
Docent  en één begeleider per groepje (docent 
bepaalt zelf aantal leerlingen per groepje). In 
groep 5 zal de begeleider de leerlingen moeten 
helpen met het lezen en lopen van de route. In 
groep 6 kunnen de leerlingen het wellicht zelf.  

Tijdsduur
horen: 15 minuten 
zien en doen: ochtend (inclusief de puzzeltocht)

Voorbereidende werkzaamheden
•  Regelen begeleiders
•  Doornemen lesbrief (info bij elke foto)
•  Eventueel opzoeken aanvullende informatie 
•  Uitprinten opdrachtvellen
•  Uitprinten routebeschrijving/opdrachtvellen

Tip: groepjes om de 2 minuten laten vertrekken 
zodat ze  elkaar niet  in de weg lopen. 

Bijlage 
Informatie voor docent bij les 
foto nr 11  (Onder Ons 1906-1935)
In 1906 stichtten de pioniers, in samenwerking 
met een aantal belangrijke verveners uit de 
buurt, een fabriek. De fabriek kwam te staan aan 
een zijtak van de Lutterhoofdwijk, de Minkeswijk, 
die nu Fabriekswijk heet. Minke was de Ddems-
vaartsche vervener, die mee hielp de eerste 
fabriek op te richten. Bij de fabriek werden vier 
arbeidershuisjes gebouwd. Deze waren bedoeld 
voor ‘de bazen’ van de fabriek. Dat waren leiding-
gevende van de verschillende afdelingen. De ‘ge-
wone’ arbeiders woonden elders. 
 Op de foto is te zien dat de fabriek uit meerdere 
gebouwen bestond; loodsen en  schuren en een 
schoorsteen. Ook is te zien dat de ruimte voor de 
fabriek nog een waterweg is. 

foto 6002 (intern nos 1906)
De fabriek kreeg de naam ‘Inter Nos’  wat de 
Latijnse benaming is voor Onder Ons.  In die tijd, 
1906, werkten ook kinderen (minderjarigen) in 
de fabriek. Al in 1911 ging de fabriek failliet door 
een verdroogde oogst en algemene economische  
depressie. 
Een aantal boeren uit De Krim stak de koppen bij 
elkaar en kocht in 1912 de fabriek met alle bijge-
bouwen. De nieuwe fabriek kreeg de Nederland-
se vertaling van Inter Nos: Onder Ons. De eerste 
directeur was dhr R. Groeneveld. 

foto 6001 (directeurswoning 1932)
Voor de directeur van de fabriek werd in 1932 
een directeurswoning gebouwd. Deze stond 
op de hoek van de Lutterhoofdwijk en de Fa-
briekswijk en was in vergelijking met de kleine 
arbeiderswoningen veel imposanter. Dat er een 
belangrijk iemand woonde kun je zien aan de 
vele detailleringen die het pand had gekregen 
(de witte delen in de gevel). De directeurswoning 
is inmiddels gesloopt. 
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foto 6000 (fabriekswijk 1931)
Op deze foto staat de  ‘Naamloze vennootschap 
aard.zetmeelfabr”onder Ons”. Vergeleken met de 
foto van 1906 zijn de twee gebouwen vervangen 
door 1 groot gebouw, de schoorsteen is gebleven. 
Op het terrein is veel meer bedrijvigheid te zien; 
helemaal achteraan de fabriek zie je een kraan 
om de aardappelen uit het schip te tillen; dat was 
er in 1906 nog niet. Toen moest dat met de hand 
gebeuren. 
In 1915 leverde de fabriek ook stroom aan de 
bewoners van De Krim waardoor ze niet meer in 
duisternis hoefde te leven zoals hun voorouders 
wel hadden gedaan. 

foto 6028 (Onder Ons 1935)
Toen de aardappelcampagne op zijn hoogtepunt 
was, leverden tjokvol geladen schepen, die bok-
ken genoemd worden, de aardappelen bij de 
fabriek af. Op de foto kun je de bokken zien lig-
gen in de wijk. Ook via het spoor van de Dedem-
vaartsche Tramweg Maatschappij werden kar-
renvrachten vol aangeleverd om vervolgens als 
zetmeel de fabriek weer te verlaten. De fabriek 
werd om drie redenen op deze pek gebouwd:
1.  omdat er veel grondstof vlakbij was, in de 

directe omgeving werden veel aardappelen 
geteeld;

2.  was er goedkope brandstof in de buurt, name-
lijk turf;

3.  lag de fabriek aan vaarwater. Via de Lut-
terhoofdvaart konden boten de aardappelen 
brengen en konden de eindproducten worden 
afgevoerd. Dit netwerk van vaarwegen lag er 
nog vanwege de transport van turf. 

In de jaren ’30 gaat het goed met de fabriek. Door 
ontwikkeling van het middel ‘Crackfree’, een 
edelstijfsel dat textiel kreukloos houdt, maar niet 
hard maakt, wordt de fabriek steeds groter. De 
eerste pakjes crackfree worden in de plaatselijke 

kruidenier verkocht, maar als snel wordt het pro-
duct naar zestig verschillende landen geëxpor-
teerd. Er wordt eind jaren ’50 een laboratorium 
gebouwd , waar meer nieuwe producten ontwik-
keld worden, in de hoop dat die allemaal zo suc-
cesvol worden als crackfree. 

foto 599 (luchtfoto)
Op deze foto is het nieuwe laboratorium nog niet 
te zien, ook het hoofdkantoor dat rond 1950 ge-
bouwd is, staat er nog niet op. We is te zien hoe 
de fabriek gegroeid is. Op het dak staat groot de 
naam  ‘OKO’ wat  Onder Ons de Krim Overijs-
sel. Dat is de officiële naam van de fabriek.  De 
fabriekswijk is dan nog steeds water en een paar 
vloeivelden liggen al achter de fabriek. Omdat de 
fabriek na de jaren ’50 nog verder groeit, wordt 
ook het aantal en oppervlakte van de vloeivelden 
groter. Het verplaatst zich ook naar het gebied 
achter de fabriek. In 1975 werd de fabriek ver-
kocht aan Koninklijke Scholten Honig en in 1978 
aan Avebe. In 1994 werd de productie beëindigd.  

Voor meer informatie bij de foto’s kunnen  
onderstaande internetsites en /of boeken  
bekeken worden:
•  http://www.regiocanons.nl/overijssel/salland/

hardenberg/piepers-in-de-krim 
Internetadressen voor eventuele aanvullende 
achtergrond info: 
• www.huibminderhoud.nl 

Boeken 
•  E. wolbink, Monumenten in de gemeente Har-

denberg Zwolle 2008
•  R. Stenvert, monumenten in Nederland, Over-

ijssel Zwolle 2000)
•  W.T. Horstra-v.d. Meer en H. Roest, Onder ons 

gezegd… en gezwegen, De Krim 1987
•  G.H. Varwijk, Stap voor stap langs de Dedems-

vaart, Dedemsvaart 1982 
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Opdrachtformulier
Werken in de Aardappelmeelfabriek

Vraag 1   
Bekijk de foto hiernaast

Het is een foto uit 1935. Je ziet de 
directeurswoning op de hoek en de 
arbeiderswoningen en fabriek erachter. 
Als je recht voor je kijkt zie je een lege plek met 
gras. Hier stond ooit de directeurswoning. Wat 
herinnert er nog aan die directeurswoning? 

Loop ongeveer 50 meter de Fabriekswijk in, sta 
dan stil en beantwoord vraag 2. 

Startpunt  
Lutterhoofdwijk hoek 
met fabriekswijk 
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Vraag 2
Bekijk de foto hiernaast.

Het is een foto uit ca 1940. Op de foto zie je twee 
schoorstenen. Tegenwoordig staat er nog maar 
1 schoorsteen op het terrein. Er staat OKO op. 
Wat betekent dat?  

Blijf staan waar je staat en zoek het gebouw 
met de witte banden in de gevel. 

Vraag 3
Wat was de functie van dit gebouw? 

Loop nu weer 50 meter verder en sta stil en 
beantwoord vraag 4. 

Vraag 4
Op het gebouw naast dat met de witte banden 
staat de datum ‘1940’. Is dit gebouw ouder of 
jonger dan het gebouw met de witte banden?

Loop nu onder de fabriek door (onderdoorgang 
tussen de twee gebouwen) naar de schoorsteen. 

Vraag 5
Hoe hoog is deze schoorsteen? 

Loop door naar de Groeneveldweg, sta stil op de 
kruising.
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Vraag 6
Bekijk de foto hiernaast.
 
De foto is gemaakt in 1946. Achter de fabriek 
zie je waterbassins. Wat bevindt zich nu op de 
plek van deze waterbassins?  

Sla rechtsaf de Groeneveldweg op tot aan de 
kruising met de Fabriekswijk. 

Vraag 7
Waar komt de naam ‘Groeneveldweg’ vandaan? 

Loop de fabriekswijk in tot je de twee grote 
silo’s kunt zien.  
 

Vraag 8
De silo’s dienden voor opslag van aardappelen. 
Ze hadden een capaciteit van 40.000 ton. 
Hoeveel kilo aardappelen is dat?  

Loop helemaal door naar het eerste gebouw op 
het terrein.

Vraag 9
Welke functie had dit gebouw toen de fabriek 
nog in werking was?  
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1. Bomen
2. Onder ons de krim Overijssel
3. Malerij  
4. Ouder
5. Vijfentwintig  
6. Weide
7. Eerste directeur
8. Veertig miljoen
9. Kantoor 

Nummer 1 tot en met 8 vormen de woorden : 
Inter Nos

antwoordformulier  
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