
Een mooie toekomst 

Scheemda Oost-Groningen, 2009. Naast de A7 staat een overwoekerde
ruïne. Ingestorte daken, kapotte ruiten en grote gaten in muren is alles 
wat over is van een eens trotse fabriek in een bloeiende industrie.
Strokartonfabriek De Toekomst lijkt ten dode opgeschreven.Maar op
5 juni 2010 is niets minder waar. Gestaag werken aannemer Simon Be-
nus en zijn mensen aan het herstel van deze parel in het landschap van 
Scheemda. Een restauratieproject met veel bijzondere verhalen.

Het project De Toekomst is heel divers. Ener-
zijds is het een prachtig landelijk voorbeeld 
van de restauratie van industrieel erfgoed. Maar 
tegelijkertijd is het ook een leerlingbouwplaats 
met een restauratieopleiding. En het is een goed 
voorbeeld van sociale innovatie. Het biedt her-
intreders namelijk de mogelijkheid om terug te 
keren in actieve dienst. 

Alle facetten
Sikke Sikkema is één van de mensen die van-
uit zijn opleiding bij het project werkt. ‘Ik ben 
student Bouwkunde aan het HBO. En ik had mij 
geen betere stageplek kunnen voorstellen. Dit is 
een uniek project waarbij alle facetten van de 
bouw in beeld komen. Je moet je voorstellen dat 
het hele terrein volledig overwoekerd was. De 
allereerste activiteiten bestonden dus uit het 
bouwklaar maken van de omgeving. Daarvoor 
hebben we hele bomen moeten rooien die mid-
den in de ruimtes groeiden.’

meter wordt er weer aangebouwd en de afge-
brokkelde top komt volledig terug. Een geweldig 
stukje vakwerk van de Nederlandse specialist 
in schoorsteenrestauratie Harm Meijer.’

Nieuwe kansen
Fred Lubbers van Simon Benus BV belooft op 5 
juni een feestelijke dag. ‘We krijgen vaker men-
sen op het terrein die dit project graag willen 

bekijken. Van scholieren tot aan oud werkne-
mers van de fabriek. Speciaal voor de Dag van 
de Bouw hebben we een aantal leuke activiteiten 
in petto. Om 10.30 uur opent Jan Mulder de dag 
bijvoorbeeld. Bezoekers kunnen in een kraan de 
restauratiewerkzaamheden van de schoorsteen 
van dichtbij bekijken. En er zijn veel attracties 
voor de jeugd. Maar het meest bijzondere van 
het project is dat we op alle fronten aan De Toe-
komst werken. Een nieuwe bestemming voor 
een prachtig pand, maar ook nieuwe kansen 
voor leerlingen, herintreders, vakmensen enzo-
voorts. Het project biedt dus naast innovatieve 
oplossingen behoud van vakmanschap en is een 
stimulans voor de werkgelegenheid. Ook dat la-
ten we naast alle bouwkundige hoogstandjes 
graag aan iedereen zien.’

voor De Toekomst
Kunststukjes
Met trots laat Sikkema de eerste herstelde hal 
zien. Wat opvalt is vakkundig metselwerk met 
elementen die zo kenmerkend zijn voor het be-
gin van de vorige eeuw. ‘Hier was een hele hoek 
van zo’n 30 meter volledig ingestort. Daardoor 
was het verband van het gebouw verdwenen. 
We hebben dat weer van nul af aan moeten op-
bouwen en al doende moeten ontdekken hoe 
het pand in elkaar zat. Een mooi stukje metsel-
werk en zeer leerzaam voor mij en alle andere 
metselleerlingen.’ Op het hele bouwterrein 
zijn hier voorbeelden van te vinden. Muren 
die voorzichtig recht zijn gedrukt en hersteld 
met de oude Groningse rode baksteen. Gietij-

zeren ramen die weer in hun oude glorie zijn 
hersteld of volledig zijn nagemaakt. Originele 
stalen spanten die voor 80% zijn teruggebracht 
in nieuwstaat. Houten spanten die in de fabriek 
zijn voorgefabriceerd volgens de oude teke-
ningen en daarna geplaatst zijn. Bouwkundige 
hoogstandjes te over.

Geschiedenis
Maar De Toekomst is niet alleen bouwkundig 
een interessant project. Er zijn ook veel ver-
halen te vertellen over de geschiedenis van de 
florerende strokartonindustrie in Oost-Gronin-
gen. Volgens Sikkema valt er nog veel te zien uit 
oude tijden. ‘De machinekamer bijvoorbeeld, 
het oude ketelhuis en twee grote kookbollen, 
waarin het stro werd verwerkt tot pap. Allemaal 

oude elementen die we zo goed mogelijk pro-
beren te herstellen. Dat geldt helemaal voor de 
karakteristieke schoorsteen. Deze blikvanger 
pakken we heel grondig aan. De bovenste drie 
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‘De Toekomst biedt onder andere
herintreders de mogelijkheid om
terug te keren in actieve dienst’

Bouwkundestudent Sikke Sikkema had zich 
geen betere stageplek  kunnen voorstellen


