
WONING- EN UTILITEITSBOUW

Al sinds 1900 levert steenfabriek De Rijswaard vanuit Aalst bakstenen voor de woning- en utiliteitsbouw. De 
fabriek groeide in de afgelopen eeuw uit tot een solide onderneming met een productiecapaciteit van meer 
dan 120 miljoen bakstenen per jaar. Maar De Rijswaard denkt ook aan de toekomst: innovatie, duurzaam 
produceren en maatschappelijk verantwoord ondernemen staan centraal bij de steenfabriek, die daarmee 
voorop loopt in de bakstenenbranche. 

Steenfabriek De Rijswaard: van klei tot baksteen

Jaarlijks meer dan 120 miljoen 
bakstenen vanuit Aalst naar 
woning- en utiliteitsbouw
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Aan de rand van de Maas neemt Steenfa-
briek De Rijswaard in Aalst een prominen-
te plek in; aan de oevers van de rivier me-
ren dagelijks containerschepen af voor het 
transport van de bakstenen naar binnen- en 
buitenland. De afgelopen eeuw is het fami-
liebedrijf in de Bommelerwaard uitge-
groeid tot één van de grootste landelijke 
spelers in de bakstenenbranche. De fabriek 
is zeven dagen per week in productie; ge-
motiveerde medewerkers zijn in twee ploe-
gen actief om te zorgen dat de miljoenen 
bakstenen op een hoogwaardige manier ge-
produceerd en getransporteerd worden. De 
non-stop productie is enerzijds uiteraard 
nodig om aan de grote vraag naar hoog-
waardige stenen te voldoen, anderzijds 
wordt hierdoor ook optimaal gebruik ge-
maakt van de duurzame energie die in de 
fabriek wordt opgewekt. 

Karakterbepalend voor gebouwen
Een baksteen is veel meer dan een bouw-
materiaal, stelt directeur Atse Blei onom-
wonden. “Stenen zijn karakterbepalend 
voor gebouwen en bij projecten. Ze zorgen 
voor een bepaalde uitstraling door hun 
vorm, structuur, kleur en afmeting. Ook 
door het gebruik van verschillende soorten 
krijgt een gebouw een geheel eigen aange-
zicht.” Momenteel zijn exclusieve stenen 
in opkomst. “Bakstenen met een mooie 
nerf of stenen met een retro uiterlijk wor-
den steeds vaker gebruikt om objecten een 
luxueuze uitstraling te geven. Dergelijke 
nicheproducten ontwikkelen zich voortdu-
rend. Ondanks de recessie wordt bij nieuw-
bouwprojecten steeds beter gekeken naar 
duurzame materialen die passen in de om-
geving.” De Rijswaard beschikt over een 
omvangrijke catalogus waarin de gehele 
steencollectie is opgenomen. 

Automatisering productieproces
Volgens Atse Blei was de verbouwing en 
modernisering van de fabriek in 2008 een 
belangrijke mijlpaal in de lange historie 
van de steenfabriek. “Door de installatie 
van een nieuwe tunneloven zijn we vanaf 
dat moment overgegaan tot een volledig 

geautomatiseerd productieproces. Hierdoor 
kunnen we niet alleen effi ciënt en snel le-
veren, maar ook duurzaam en milieuvrien-
delijk werken.” Het assortiment bakstenen 
van De Rijswaard is enorm: op dit moment 
bestaat de collectie uit 136 soorten. Naast 
vormbak en handvormstenen is ook de bij-
zondere Aquacollectie verkijgbaar, evenals 
verschillende specials en mixsorteringen. 
In de showroom bij de fabriek is het assor-
timent overzichtelijk gerangschikt op 
vorm, kleur, maat en toepassingen. Daar-
naast beschikt de steenfabriek over een ei-
gen magazine met alle wetenswaardighe-
den over het productieproces, de 
geschiedenis en de medewerkers. 

Export steeds belangrijker
De Rijswaard levert stenen voor grote 
bouwprojecten, bungalowparken, groot-
handels in bouwmaterialen en particuliere 
woningbouw. Export naar Engeland, Duits-
land, Polen en België wordt daarnaast 
steeds belangrijker. “Op het gebied van ex-
port zijn we zeer actief. In Engeland be-
staat een volle dochteronderneming en in-
middels zijn ook Praag, Moskou en Oslo 
plaatsen waar we bijdragen aan grote wo-
ningbouwprojecten en de nieuwbouw van 
kantoorpanden”, vertelt Blei. “De export 
naar Engeland gaat per schip; de rest wordt 
met vrachtwagens getransporteerd naar het 
buitenland. In het Oostblok wordt momen-
teel volop gebouwd, in tegenstelling tot ons 
eigen land waar door de grillige economi-

sche omstandigheden veel bouwprojecten 
onder druk komen te staan.”

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
De steenfabriek uit Aalst heeft Maatschap-
pelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) al 
jaren hoog op de agenda staan. Atse Blei 
licht toe: “De Rijswaard is ISO-14001 ge-
certifi ceerd, wat betekent dat we een goed 
milieumanagement voeren. Niet alleen vol-
doen we aan wet- en regelgeving op dit ge-
bied, ook blijven we voortdurend verder 
zoeken naar middelen en mogelijkheden 
om onze milieuprestaties te verbeteren. 
Daarnaast staat niet alleen duurzaamheid 
centraal in ons beleid, maar laten we ook 
graag een sociaal gezicht zien, zowel intern 
richting onze medewerkers als extern rich-
ting educatie en opleidingen. Op deze ma-
nier proberen we voortdurend MVO in de 
praktijk te brengen. Ook richting leveran-
ciers vinden we het belangrijk om te laten 
zien hoe we hier letterlijk en fi guurlijk een 
steentje aan kunnen bijdragen.”

Toekomst vol vertrouwen tegemoet
Door de toenemende export, de innoveren-
de activiteiten en de duurzame manier van 
produceren kan steenfabriek De Rijswaard 
de toekomst vol vertrouwen tegemoet zien. 
“We zijn inmiddels een speler van formaat 
in onze branche”, weet Blei. “We hebben 
stenen ontwikkeld die speciaal voor bijzon-
dere renovatieprojecten worden gebruikt, 
bij grote bouwprojecten wordt dankzij onze 
expertise volop een beroep gedaan op onze 
producten en onze medewerkers zijn meer 
dan personeel; zij zijn onderdeel van de fa-
milie. Door al deze ingrediënten kunnen 
wij ook in economisch mindere tijden 
overleven; daarnaast blijven wij door inno-
vatie altijd toekomstgericht bezig.” 

Steenfabriek De Rijswaard
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