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Deelnemers van/via Werkgroep Geologie en Landschap van KNNV Epe-Heerde (o.a Tjada Amsterdam, 
Geert Kuper, Herman Snoek, Bauke Terpstra, Ron Roovers, Arrienne Bosch, Cor van Baarle, Henk Weltje, 
Anneke Gerrits, Janus en To Crum, Wietske van Apeldoorn, Cintia Wedemeier en vele anderen) Wilfred 
Mengerink, Janneke Zuyderwyk 
 
23 mei en 8 juni leem graven uit leemkuil  
zaterdag 27 mei bouwen oven, houtskool klein maken, eerste erts roosten 
zaterdag 10 juni oven afbouwen, erts roosten 
zaterdag 1 juli stoken 
zondag 2 juli opruimen 
 
 
Erts: klapperstenen uit infiltratievennen Dellenweg 
houtskool van Welkoop, loofhout 
leem uit leemkuil Landgoed Welna, gemagerd met scherp zand en stro 
 
Afmetingen oven 
87 cm hoog, binnendiameter onder 38 cm, boven 23 cm, tuyeres (door Ron, 'gewone' roodbakkende 
chamotteklei, 1100 graden gebakken) op 10 cm van de bodem, iets naar beneden gericht. 
 
1 juli 's ochtends nog wat motregen, maar oven onder zeil, rond 12:00 u zeil verwijderd en na half uurtje rest 
van de dag droog gebleven. Grotendeels bewolkt, ca 20 graden. 
 
 
Zaterdag 1 juli 

Tijd tussentijd  

11:30  Begin houtvuurtje 

11:50 00:20 start vullen met hk 

12:50 01:00 Vol met hk 

13:00 00:10 Lading 1 hk en erts (1500 en 1000 
gram) 

13:12 00:12 Lading 2 

13:33 00:21 3 

13:50 00:17 4 

14:16 00:26 5 

11:43 00:27 6 

15:02 00:21 7 

15:20 00:18 8 

15:28  Stop uit slakkengat 

15:32 00:12 9 

15:49 00:17 10 

16:08 00:19 11 

16:16 00:08 (kort door uitgehaald hk) 12 

16:28  Stop in slakkengat 

16:30 00:14 13 

16:42 00:12 14 

16:55 00:13 15 

17:07 00:12 16 

17:20 00:13 17 



  Stop uit slakkengat 

17:40 00:20 18 

17:44  2* hk 

17:50 00:10 19 

18:07 00:17 20 

18:18 00:11 21 

Vergeten op te schrijven Ca 00:15 22 

18:49 Ca 00:16 23 

18:56 00:07 24 

19:10 00:14 25 

19:25 00:15 26 

19:42 00:17 27 

19:54 00:12 28 

20:07 00:13 29 

20:10  Alleen hk 

Ca 21:00  openen 

 
 
 
Bij eerste openen slakkengat (na 8e gang) vrij koud bij gat en geen slak te zien. Wel te horen bij tuyeres, 
daar ook goed heet. Gat even opengelaten om warmte ook naar voren te brengen en sneller gaan blazen. 
Tussen houtskool onderaan zaten nog stukjes klappersteen die niet gescheiden waren. Na sneller blazen 
ontstond wel meer slak bij de tuyeres. Dit vloeide niet vanzelf naar beneden, wel in en voor de tuyeres, maar 
door regelmatig prikken (na 18e gang) door het slakkengat konden we het wel af en toe aftappen. Voor de 
tuyeres raakte het uiteindelijk wel vol waardoor de hitte zich niet meer zo goed kon verspreiden (bleek bij 
openen). 
 
Openen 
Oven van boven ontmanteld. Bovenste helft (tweede bouwdag) in een keer afgehaald. Onder tuyeres twee 
wolven, grootste aan linkerkant. Niet heel heet, slak niet meer vloeibaar. Wel voorzichtig gecomprimeerd. 
Deels smeedbaar, ook barsten, dus waarschijnlijk ook veel slak tussen het ijzer. Wolven totaal ca 3,5 kilo 
(niet zo'n nauwkeurig gewogen, met personenweegschaal). Hoe smeedbaar zal blijken bij uitsmeden (najaar 
2017) 
In ovenresten nog veel stukjes magnetische stukjes klappersteen. Totaal wolf + magnetische erts en losse 
stukjes = 9 kilo. 
 
Waarschijnlijk in het begin niet hard genoeg geblazen. Volgende keer harder blazen en proberen slak beter 
te tappen. 
 


