
                                             

1 
                                  Inhoudelijk verslag Open Atelier Makkum 

 
Inhoudelijk eindverslag 

 

Duurzaam Door Ontwikkelen  

Open Atelier 450 jaar Tichelaar 

 
 

 
 
 
 

Artists in Residence in de oude Tichelaarfabriek. 

Een publiek toegankelijk onderzoeksproject over 

innovatie, duurzaamheid en gemeenschapszin. 

  



                                             

2 
                                  Inhoudelijk verslag Open Atelier Makkum 

INHOUDSOPGAVE 

 

1. Kennisinstelling, erfgoed en mienskip……….pagina 3 

2. Jubileum 450 jaar                 ……………………….pagina 5 

3. Doelstellingen                       ……………………….pagina 7 

4. Onderzoeksresultaten van de designers       pagina 8 

5. Het versterken van de mienskip            …….pagina 16 

6. Publieksbereik en beleefbaarheid van Makkum p 19 

7. Financiën en organisatie         ………………….pagina 24 

8. Conclusies en toekomstperspectief    ……..pagina 26 

9. Dankwoord                           ………………………pagina 27 

 
 

 

Opening van het Open Atelier, in aanwezigheid van Wethouder Van den Akker en Ben Strik (“mijnheer Mand”). 

 

 

 



                                             

3 
                                  Inhoudelijk verslag Open Atelier Makkum 

INLEIDING: KENNISCENTRUM, CULTUREEL ERFGOED ÉN 

MIENSKIP 
 

In de zomer van 2022 heeft de Stichting Frysk Tichelwurk, samen met een groot aantal 

partners, en met dank aan veel fondsen en donateurs, het Open Atelier Makkum 

georganiseerd. Een manifestatie vol innovatie, cultuur, erfgoed en mienskip. Het was een 

belevenis. Op de “gewijde grond” waar het 450 jaar geleden allemaal begon, werd nieuwe 

kennis opgebouwd, vonden onvergetelijke ontmoetingen plaats, kwamen duizenden mensen 

kijken en kwam het erfgoed van Makkum weer tot leven. De sfeer en de energie van het Open 

Atelier zullen hopelijk nog lang blijven nagloeien in Makkum. In het vervolg van dit verslag is 

meer te lezen over de doelstellingen en resultaten van het Open Atelier. 

 

Koninklijke Tichelaar (1572) is het oudste keramisch bedrijf in Nederland en is wereldwijd een 

begrip op het gebied van aardewerk en glazuren. Door de eeuwen heen is er een onschatbare 

bron aan kennis en kunde opgebouwd. Industrialisatie en vergaande rationalisering hebben 

in de laatste eeuw gezorgd voor een verschraling van het keramische marktaanbod. Tichelaar 

is, als een van de weinige overgebleven bedrijven in de wereld, altijd blijven investeren in de 

ambachtelijke productieprocessen en dankzij deze vasthoudendheid heeft het bedrijf nu een 

voorhoedepositie. Experiment en onderzoek zitten verankerd in de historie en mentaliteit van 

het koninklijke bedrijf: je haalt je 450e verjaardag alleen als je tijdig de bakens verzet als de 

tijd daarom vraagt. Soms met de stroom mee, en soms tegen de stroom in. Tichelaar is een 

kenniscentrum met een impact die de schaal van een gemiddeld productiebedrijf ver 

overstijgt. 

 

 
De kaart van Caspar de Robles uit 1572 waarop de “bricaria” vermeld staat 
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Tichelaar is, behalve een kenniscentrum, ook cultureel erfgoed, omdat de geschiedenis van 

het bedrijf mede bepalend is geweest voor de ontwikkeling van Makkum en omgeving door 

de eeuwen heen. Zonder de keramiekindustrie en de daar uit voortvloeiende handel, 

nijverheid en scheepvaart zou Makkum er totaal anders hebben uitgezien. Het is ook cultureel 

erfgoed omdat het bedrijf unieke producten heeft voortgebracht die met recht deel uitmaken 

van diverse museale collecties. En omdat bijzondere, met Makkumer producten gedecoreerde 

gebouwen en huizen, verspreid over de wereld nog elke dag gebruikt en bewoond worden. 

 

Tichelaar is ook een community, een gemeenschap. Of, zoals dat in het Fries heet: een 

mienskip. Tichelaar is een mienskip om diverse redenen. Allereerst de medewerkers en oud-

medewerkers van het bedrijf. Veel oud-medewerkers zijn nog zeer betrokken bij het reilen en 

zeilen van het bedrijf. Daarnaast heeft het bedrijf een hechte band met verzamelaars en met 

kunstenaars en ontwerpers. Bijzondere vermelding verdient hier de unieke groep van 

aandeelhouders. Een groep van ruim 750 particulieren uit Makkum, Friesland en de rest van 

Nederland heeft in de afgelopen vijftig jaar het bedrijf mede in stand gehouden. Het bedrijf 

heeft in de afgelopen decennia wel eens moeilijke tijden gekend. De aandeelhouders zijn het 

bedrijf altijd trouw gebleven. Aandelen gingen binnen families van generatie naar generatie 

en de aandeelhouders applaudisseerden als er bij de aandeelhoudersvergadering werd 

besloten om wederom geen dividend uit te keren. Mede vanwege de noodzakelijke 

herfinanciering van het bedrijf door FB Oranjewoud rond 2016 hebben de aandelen van de 

“oude” aandeelhouders door verwatering hun waarde vrijwel geheel verloren. De viering van 

het 450-jarig bestaan is mede aangegrepen om de aandeelhouders op een nieuwe manier te 

binden. De Stichting Frysk Tichelwurk, die de viering organiseert, is voortgekomen uit de groep 

van aandeelhouders. De oorspronkelijke aandeelhouders hebben hun aandelen afgestaan aan 

de in 2022 opgerichte Stichting Vrienden van Tichelaar Makkum. 

 

Tegen de achtergrond van de drie kenmerken van Tichelaar: kenniscentrum, cultureel erfgoed 

en mienskip is het Open Atelier Makkum 2022 tot stand gekomen. 

 

 
Uit het gastenboek 
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JUBILEUM 450 JAAR 
 

Mede vanwege de Coronapandemie waren de omstandigheden voor het voorbereiden van 

een evenement rondom het 450-jarig bestaan niet optimaal. Toch is het gelukt om eind 2021, 

toen er weer wat meer perspectief ontstond, een gebalanceerd plan voor de jubileumviering 

in 2022 te maken. 

 

Vanuit de kring van aandeelhouders is eind 2021 de Stichting Frysk Tichelwurk opgericht, een 

culturele ANBI-stichting met als doelstelling om ter gelegenheid van het 450-jarig bestaan een 

cultureel-maatschappelijk evenement te organiseren met als themata: innovatie, 

duurzaamheid, ambachtelijk vakwerk en gemeenschapszin, aansluitend bij het karakter van 

Tichelaar als kenniscentrum, cultureel erfgoed en mienskip. Dus: het Open Atelier Makkum. 

 

Naast het Open Atelier vonden enkele andere activiteiten plaats rondom het 450-jarig bestaan 

van Tichelaar die (gedeeltelijk) met en door anderen werden georganiseerd. 

 

Allereerst een tentoonstelling in Keramiekmuseum Het Princessehof te Leeuwarden. Dit 

museum met zijn wereldberoemde collecties is bij uitstek de plaats om de veelzijdigheid van 

keramiek te vieren. Van 4 juni tot en met 30 oktober 2022 vond daar een presentatie plaats 

in twee zalen. Eén zaal richtte zich op belangrijke werken van Koninklijke Tichelaar uit de 

collectie van het  Princessehof met een blik op verleden, heden en toekomst.  De andere zaal 

toonde werk van Humade, een ontwerpbureau dat in 2022 samen met Koninklijke Tichelaar 

onderzoek doet naar de bruikbaarheid van gebaggerd zee- en havenslib voor de productie van 

tegels.  Deze tentoonstelling viel onder regie en verantwoordelijkheid van het Princessehof in 

nauwe samenwerking met Koninklijke Tichelaar en Humade. 

 

Op initiatief van Plaatselijk Belang Makkum, in samenwerking met o.a. de Stichting Ald 

Makkum, is een plan ontwikkeld voor een “cross-mediale” presentatie in en om De Waag, 

waar ten tijde van het schrijven van dit verslag nog aan gewerkt wordt. Deze presentatie gaat 

vooral over de impact die de keramiekindustrie heeft gehad op de ontwikkeling van Makkum. 

Dit project valt onder regie en verantwoordelijkheid van Plaatselijk Belang Makkum. 

 

 
Ondertekening samenwerkingsovereenkomst met Plaatselijk Belang, Ondernemersvereniging Makkum en Stichting Ald 

Makkum 
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Dit verslag gaat over het Open Atelier Makkum, de tijdelijke herbestemming van de oude 

Tichelaarfabriek in Makkum in de zomer van 2022. “Open Atelier Makkum” is de 

publieksnaam die wij hebben gebruikt voor het project dat wij begonnen zijn onder de 

werktitel “Duurzaam Door Ontwikkelen”. Op de plek waar keramiek al 450 jaar geworteld is, 

toonde het Open Atelier hoe de unieke kennis en ervaring van Tichelaar samen met de visie 

van drie gerenommeerde en ambitieuze designbureaus/kunstenaars kan worden ingezet voor 

het gezamenlijk ontdekken van nieuwe methoden om duurzame producten te ontwikkelen en 

materialen duurzaam te hergebruiken. 

 

De opzet van het Open Atelier was een uitzonderlijke combinatie van innovatie, het 

versterken van de gemeenschap (de mienskip) en een culturele publieksactiviteit. Door op 

“gewijde grond”, zichtbaar voor het publiek, een combinatie van (deels gepensioneerde) 

Tichelaarmedewerkers en eigentijdse designers op het gebied van duurzaamheid samen aan 

het werk te laten gaan, ontstond een unieke dynamiek. 

 

Een bijzonder woord van dank verdient FB Oranjewoud voor het ter beschikking stellen van 

het gebouw. 

 

 
Uit het gastenboek 
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DOELSTELLINGEN 

 

Het Open Atelier Makkum had drie hoofddoelstellingen: 

1. Het genereren van nieuwe kennis op het gebied van hergebruik van reststoffen in 

keramische producten. De klei waarmee nu gewerkt wordt is nog steeds dezelfde klei 

als 450 jaar geleden. De doelstelling van het onderzoek in het Open Atelier was de 

tijdloosheid van keramiek te onderstrepen en tegelijkertijd te laten zien welke nieuwe  

duurzaamheidsaspecten aan keramiek toegevoegd kunnen worden. Ook het 

samenbrengen van drie artists-in-residence (AIR) zou kunnen leiden tot onverwachte 

ontdekkingen en kruisbestuiving (serendipiteit). 

2. Het versterken van de mienskip rondom Tichelaar, in Makkum, maar ook ver 

daarbuiten. De inzet van (oud-)medewerkers van Tichelaar als vrijwilliger en 

begeleider van de artists-in-residence kon een uitzonderlijke uitwisseling van kennis 

en ervaring opleveren. De vorm van het Open Atelier kon ook verzamelaars, kenners, 

vakmensen en (oud-)aandeelhouders en partnerorganisaties in Makkum verbinden en 

versterken. 

3. Het aantrekken van bezoekers en het genereren van publiciteit die bij kon dragen aan 

het publieksbereik en de beleefbaarheid van Makkum, zowel voor inwoners van 

Makkum als voor bezoekers van buiten. Na de sluiting van het aardewerkmuseum in 

De Waag en de sluiting van de publieksfunctie van Tichelaar aan de Turfmarkt ruim 

tien jaar geleden bleef een (sluimerende) behoefte aan het kunnen beleven van het 

erfgoed van Makkum bestaan. In 2021 heeft Plaatselijk Belang Makkum het initiatief 

genomen voor een verkenning van de mogelijkheden om de beleefbaarheid van het 

Makkumer erfgoed te verbeteren. Het Open Atelier kon daarvoor een proeftuinfunctie 

vervullen. 

 

 
De oude fabriek, waar het Open Atelier Makkum plaatsvond 
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ARTISTS IN RESIDENCE; INHOUDELIJKE UITWERKING EN 
RESULTATEN 

 

De eerste doelstelling van het Open Atelier was het genereren van nieuwe kennis op het 

gebied van hergebruik van reststoffen in keramische producten. In het Open Atelier 

verkenden de designstudio’s, mede gebruikmakend van de 450 jaar ervaring van Koninklijke 

Tichelaar, de mogelijkheden om afvalproducten zoals havenslib, fijnstof en restwater van de 

waterzuivering te gebruiken als ingrediënt voor duurzame glazuurtoepassingen. Het was een 

spannende combinatie van ambachtelijke kennis en modern design. 

 

De toekomst vraagt om duurzame oplossingen; oplossingen waarin zorgvuldig wordt 

omgegaan met materiaal én restmateriaal. Projecten die milieu- en klimaatproblematiek 

zichtbaar maken en discussie aanzwengelen. Die recht doen aan ambachtelijke ervaring én 

aan nieuwe inzichten. Door de keuze van een artist-in-residence-opzet kreeg het publiek de 

mogelijkheid om de onderzoeken van dichtbij te volgen. Hierdoor ontstond er niet alleen 

interactie tussen de ontwerpers onderling en met Koninklijke Tichelaar maar ook met de 

bezoekers en ook de “klanten van Koninklijke Tichelaar. Alle vragen konden gesteld worden. 

 

In de volgende alinea’s staan wij per designatelier stil bij de belangrijkste 

onderzoeksresultaten.  Daarna volgt een korte reflectie op de onderzoeksresultaten aan de 

hand van de thema’s: energie, ecologie, innovatie en circulariteit. 

 

 

HUMADE: ZEESLIB, Linking Tiles 

Lotte Dekker en Gieke van Lon van Ontwerpstudio Humade begonnen in 2020 met het project 

“Linking elements”, een eerste verkenning van de mogelijkheden om van gebaggerd zoute 

zee-slib afkomstig uit de pilot Kleirijperij keramische producten te maken. Hun project “Linking  

Tiles” is een doorontwikkeling van de resultaten daarvan. 

 

Door menselijk ingrijpen door de jaren heen heeft de Nederlandse noordkust het natuurlijke 

evenwicht verloren. Dit vormt een bedreiging voor de natuur en de doorgang van de havens. 

Hierdoor dient alleen al in het Eems-Dollard gebied jaarlijks een miljoen ton aan droge stof 

slib weggebaggerd te worden. Tevens dienen de dijken in dit gebied versterkt te worden. Er is 

echter door het inklinken van de landbouwgrond een schaarste aan lokaal materiaal. In de 

pilot Kleirijperij wordt gekeken of door rijping aan land het gebaggerde zeeslib gebruikt kan 

worden voor het versterken van de lokale dijken en het ophogen van landbouwgrond.  

 

Daarnaast zoekt men in het project ‘EEMS DOLLARD ED2050’ naar andere haalbare en 

innovatieve toepassingen van slib.  
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In het project “Linking Elements” onderzocht Humade sinds 2020 of deze stroom zoute 

baggerslib ingezet zou kunnen worden als lokale grondstof ter verduurzaming van de 

keramiekproductie. Aanvankelijk was er veel scepsis omdat zout niet altijd even wenselijk is 

binnen het keramiekproces. Na intensief testen is het Humade gelukt een groot aantal 

bruikbare recepturen te ontwikkelen voor verschillende keramiektechnieken, waaronder zelfs 

een nieuwe techniek: kwarken, een variant op gieten. Door niet vast te houden aan de geijkte 

patronen, maar juist te focussen op de rekbaarheid van het materiaal en innovatieve 

mogelijkheden zijn nieuwe oplossingen tot stand gekomen die men voorheen onmogelijk 

achtte. Het materiaal levert een prachtig palet aan kleuren en kan zichzelf dicht sinteren 

waardoor een extra glazuur-stook niet meer noodzakelijk is, hetgeen resulteert in een lager 

energieverbruik. De resultaten van “Linking Elements” zijn mede gepresenteerd in een 

tentoonstelling in het Museum Princessehof in Leeuwarden. 

       
 

De positieve resultaten waren de reden voor Koninklijke Tichelaar om Humade in het kader 

van het Open Atelier uit te nodigen voor een doorontwikkelproject. Hierin lag de nadruk op 

de schaalbaarheid van dit hernieuwbare materiaal met als eerste doelstelling de productie 

van gevelplaten en glazuren. Humade is altijd uitgaan van minimaal 2/3e deel slib als basis, 

met ter verrijking van het materiaal zoveel mogelijk lokale grondstoffen of afvalstromen. Dit 

onderzoek richtte zich vooral op de extrusietechniek aangezien deze techniek momenteel ook 

door Tichelaar wordt gebruikt voor de vervaardiging van gevelbekleding. 

 

De resultaten van dit doorontwikkelproject zijn zeer hoopgevend te noemen. Er is een groot 

aantal recepturen ontwikkeld voor het toepassen van het slib, in combinatie met diverse 

(lokale) aanvullende materialen. Het is ook gelukt de glazuur rechtstreeks op de rauwe body  

aan te brengen waardoor een extra glazuurstook overbodig is geworden. Hierdoor is een 

serieus perspectief ontstaan op het daadwerkelijk in de praktijk (c.q. de markt) toepassen van 

dit materiaal als grondstof voor keramische producten. Dit perspectief is zelfs zodanig serieus 

dat naar aanleiding van het Open Atelier een “consortium” is gevormd waarin Humade en 
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Koninklijke Tichelaar samen met Groningen Seaports, ED2025, Deltares en het TCKI (het 

kennisinstituut voor de keramische industrie) een subsidieaanvraag voor een valorisatie- of 

innovatiesubsidie voorbereiden. 

 

 
Designers Gieke van Lon en Lotte Dekker aan het werk in de oude Tichelaarfabriek 

 

 

KIRSTIE VAN NOORT EN LOTTE DE RAADT: From sludge to tile 
 
In 2017 zijn Kirstie van Noort en Lotte de Raadt, onderzoekers en ontwerpers, de 
mogelijkheden van het materiaal ‘ijzerwater ’gaan verkennen. IJzerwater is een restmateriaal 
dat vrijkomt tijdens de productie van ons drinkwater. Grondwater wordt opgepompt en 
vervolgens intensief gefilterd tot drinkwater. Tijdens dit filteringsproces komt ijzerwater vrij, 
zeer fijne ijzerdeeltjes met een diep roodbruine kleur.  
Met dit pigment hebben de ontwerpers een aantal toepassingen ontwikkeld. Enkelen daarvan 
zijn geschikt om in te zetten in combinatie met keramische materialen zoals steengoed, 
aardewerk en porselein. 
Voorafgaand aan dit project was reeds een serie tegels ontwikkeld samen met Koninklijke 
Tichelaar Makkum waarin het ijzerwater als pigment wordt gebruikt. De tegels zijn geschikt 
als hoogwaardige vloer- en wandbekleding en hebben een prachtige diepe rood-paarse kleur.  
Tijdens de productie van deze serie tegels stuitten de ontwerpers op een aantal 
eigenschappen van het ijzerwater die kunnen worden ingezet als verduurzaming van het 
productieproces van Koninklijke Tichelaar.  
 
IJzerwater als smeltpuntverlager 
IJzerwater is door de ontwerpers ingezet om als natuurlijk pigment klei te kleuren. Daarbij 
bleek dat klei meer krimp vertoont naarmate er meer ijzerwater wordt toegevoegd. IJzerwater 
heeft een positief effect op de smelttemperatuur van de klei die Koninklijke Tichelaar gebruikt. 
Door toevoeging van ijzerwater aan de klei gaat deze eerder smelten, ook wel sinteren 
genoemd, wat zou kunnen betekenen dat er op een lagere temperatuur gestookt kan 
worden. Tijdens de onderzoeksperiode in de oude fabriek lag de nadruk op dit gegeven. 
Er is gekeken hoeveel ijzerwater er kan worden weggezet in combinatie met de klei en op 
welke temperatuur er dan gestookt kan worden.  
Op dit moment stookt Koninklijke Tichelaar de gevelproducten af tussen 1060 en 1100 graden, 
afhankelijk van afwerking en glazuur. Hierbij gaat het om panelen bestaande uit 100% klei. 
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Kirstie en Lotte zijn gaan testen met verschillende percentages klei/ijzerwater, waarin ze tot 
wel 90% ijzerwater hebben toegevoegd. 
Het toevoegen van ijzerwater gaf naast de hogere krimp een zeer diepe donkerpaarse kleur 
aan de klei. Een kleur die, met de reguliere klei, alleen behaald kan worden door te ‘smoren’, 
een stookproces waarin nog meer gas wordt verbruikt dan de reguliere stook.  
De resultaten die in het Open Atelier behaald zijn laten zien dat met toevoeging van ijzerwater 
aan de klei op verschillende vlakken het productieproces verduurzaamd kan worden;  
 

• verlaging stooktemperatuur, van 1060-1100 naar 1040-1080, dus direct minder 
uitstoot enkostenbesparing. 

• inzetten van grote hoeveelheden lokaal ijzerwater, tot wel 60%, dus veel minder 
reguliere klei nodig. 

• diep donkere kleur met reguliere stook, geschikt om te gebruiken zonder nabewerking 
(geen glazuur nodig) 
 

Op dit moment ligt de focus op de resultaten waarin 60% ijzerwater is gebruikt, gestookt 
tussen de 1010 en 1080 graden waarbij er tussen 1040 en 1080 graden de beste uitkomsten 
behaald zijn. De volgende stap is het opschalen van de panelen en het uitvoeren van testen 
i.s.m. TCKI (het kenniscentrum van de keramische industrie). Denk hierbij aan vorst-, UV- en 
zuurbestendigheidstesten.  

 
 
 
 
 

IJzerwater als kleurenpalet 
Naast het inzetten van grote hoeveelheden ijzerwater als grondstof in combinatie met klei 
hebben de ontwerpers ook gekeken naar de mogelijkheden om een rijk kleur- en textuur palet 
te ontwikkelen. Tijdens dit proces wordt het ijzerwater niet door de klei heen gemengd maar 
gebruikt als glazuur en engobelaag óp de klei.  
Er is gekeken naar het percentage ijzerwater en alle recepten die zijn ontwikkeld bevatten ten 
minste 50% ijzerwater. Door te mengen met verschillende mineralen en keramische 
grondstoffen uit het lab van Koninklijke Tichelaar is een rijk palet ontstaan aan kleur en 
textuur, waarvan het ijzerwater dus altijd het hoofdbestanddeel is.  
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Ook in dit onderzoek werkt het ijzerwater in sommige gevallen smeltpuntverlagend en dus 
kan er lager worden gestookt. De volgende stap in dit onderzoek is om de kleuren en texturen 
toe te passen op de ontwikkelde klei-body met daarin 60% ijzerwater. Daarna zal ook weer 
een testproces volgen in samenwerking met het TCKI, waarin de eigenschappen van het 
materiaal onderzocht worden.  
 
Verschil eigenschappen ijzerwater per locatie  
Tijdens de artist-in-residency is gewerkt met twee verschillende soorten ijzerwater. Eén is 
afkomstig uit Eindhoven (Brabant Water) en één uit Tjerkgaast (Vitens).  
Op dit moment wordt het ijzerwater uit Eindhoven teruggespoeld in het riool en komt dus 
uiteindelijk weer in ons grondwater terecht. Veel verspilling van energie en zonde van een 
mooi restmateriaal.  
Voor het ijzerwater uit Tjerkgaast is wel een toepassing gevonden. Dit wordt nu ingezet als 
stankverdelgingsmiddel in de biovergistingsindustrie. 
Benieuwd naar de verschillen tussen de twee varianten is besloten om een zelfde reeks 
recepten toe te passen. Een groot verschil tussen de twee varianten was met name de kleur. 
Het ijzerwater uit Eindhoven kleurde vele malen donkerder dan het ijzerwater uit Tjerkgaast. 
Dit komt door het verschil in de samenstelling van de bodem. Dit zou kunnen betekenen dat 
er per locatie in Nederland een specifiek kleur- en textuur palet ontwikkeld kan worden.  
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LAB AIR: Hollandse Luchten 

 

Annemarie Piscaer en Iris de Kievith zijn met hun studio Lab AIR bij Koninklijke Tichelaar 
gedoken in het ambacht van het beschilderen van tegels. De meest traditionele tegel, het 
aardewerken Makkumer Witje, gemaakt van de lokale klei en al eeuwen vakkundig 
beschilderd met blauw en andere kleuren op een witte onderglazuur is onderzocht. 
Plateelschilderen of ‘faience’, fijnschilderen met fijnstof. Hoe kon dit medium worden ingezet 
als drager van een bericht over het urgente en actuele probleem van luchtvervuiling? 
 
Lab AIR nam de kennis van het gebruik van fijnstof als grondstof voor een keramisch glazuur 
mee uit een eerder project, waarbij een porseleinen servies geglazuurd werd met fijnstof. Het 
servies dient als ‘conversation piece’ over luchtvervuiling. De vraag bij dit onderzoek was hoe 
een met fijnstof beschilderd tegeltableau (ook) een bijdrage kan leveren aan het debat over 
luchtkwaliteit. 
 

    
 
 
Proces 
Het onderzoek heeft zich gedurende het project ontwikkeld op een paar sporen naast elkaar.  

• Glazuuronderzoek: Ontwikkeling van recepten voor glazuur op basis van fijnstof en een 
smeltmiddel voor lage stooktemperatuur (1020 ºC) met beste eco-footprint, met 
advies van (oud-)medewerkers van het lab van Tichelaar. 

• Bepalen van het palet: Kleurontwikkeling en selectie van tinten en texturen die ‘lucht’ 
en ‘luchtvervuiling’ verbeelden.  

• De verbeelding: het schilderij ‘Zicht op Haarlem en de Haarlemmermeer’ van Jan van 
Goyen uit 1646 als referentie van de Hollandse-Luchten-traditie en vertrekpunt voor 
de verbeelding. Gaandeweg is de interpretatie van dit beeld vrijer geworden. Het 
fijnschilderen is losgelaten. Expressiviteit en tactiliteit van handgemaakt keramiek 
hebben meer ruimte gekregen in een meer abstracte impressie.  
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Resultaat 

• Er is een prototype ontwikkeld  van een verbeelding van een vervuilde wolkenlucht op 
aardewerk tegels. Het prototype is samen met Tichelaar op te schalen in grotere, 
unieke uitvoeringen op maat, voor binnentoepassingen. 

• Het prototype is net als de andere onderzoeken gepresenteerd bij DDW, drie weken 
na het Open Atelier. 

• In de Architect is een artikel gepubliceerd https://www.dearchitect.nl/277418/lab-air-
verwerkt-fijnstof-in-keramiek 
 

Reflectie 
Onderzoek 
Er is tijdens het Open Atelier gestart met onderzoek naar alternatieven voor de traditionele 
recepten, waarbij het gebruik van kritische metalen wordt vermeden. Bij een vervolg ziet Lab 
AIR bijvoorbeeld kansen voor het vervangen van tin door zirkonium in het onderglazuur. De 
tijd was te kort om andere alternatieven te onderzoeken, zoals bijvoorbeeld voor cobalt als 
basis van blauw glazuur. Ondanks de druk op deze eindige grondstof en de omstandigheden 
waaronder dit metaal wordt gemijnd is Lab AIR nu voor het gebruik hiervan gezwicht. In een 
volgend onderzoekproject zou verder onderzocht kunnen worden hoe het gebruik van 
schadelijke grondstoffen die van weg komen, verder kan worden beperkt. 
 
Balans 
Natuurlijk roept keramiek als medium vraagtekens op. Is al die energie die het tweemaal 
stoken van tegels vraagt werkelijk nodig? Het blijft een uitdaging hierin een goede balans te 
vinden, zodat de impact van het project als geheel uiteindelijk positief is. 
 
 

 
 
 

 

https://www.dearchitect.nl/277418/lab-air-verwerkt-fijnstof-in-keramiek
https://www.dearchitect.nl/277418/lab-air-verwerkt-fijnstof-in-keramiek
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REFLECTIE OP DE ONDERZOEKSRESULTATEN OP INHOUDELIJKE THEMA’S 

 

Energie 

De studio’s Humade en Kirstie van Noort/Lotte de Raadt hebben allebei uitgebreid onderzoek 

gedaan naar de mogelijkheden die het gebruik van reststoffen biedt voor het verlagen van de 

stooktemperatuur. In beide gevallen zijn recepturen ontwikkeld waarbij daadwerkelijk proef-

producten zijn vervaardigd bij lagere stooktemperaturen. In het geval van Humade is een 

zodanig groot aantal recepturen ontstaan dat er (zie het hoofdstuk over Humade hierboven) 

een consortium is ontstaan van partijen die deze productiemethode klaar willen maken voor 

daadwerkelijke toepassing in de praktijk.  

Het Open Atelier vond plaats in een bijzonder tijdgewricht, waarin, mede door de oorlog in 

Oekraïne, de energieprijzen zijn gestegen tot niveaus die nog nooit eerder gezien waren. Bijna 

per dag dat het Open Atelier duurde nam het belang van deze onderzoeken toe, net als de 

haalbaarheid van de gevonden toepassingen. Dingen die tot voor kort nog te ingewikkeld, te 

onzeker of te duur leken te zijn, worden nu opeens relevant en haalbaar. 

 

Innovatie 

Juist een bedrijf dat 450 jaar bestaat móet wel goed zijn in innovatie. Anders haal je die 

verjaardag simpelweg niet. Toch was het voor Koninklijke Tichelaar een nieuwe ervaring om 

op deze manier de deuren van de fabriek (en daarmee van de kennis van het bedrijf) open te 

zetten voor designateliers “van buiten”. De confrontatie van eeuwenoude ambachtelijke 

kennis (vaak ook nog aanwezig in de hoofden van gepensioneerde medewerkers) en de visies, 

vragen en ideeën van de designers, heeft geleid tot nieuwe kennis en inzichten. 

Voorbeelden daarvan zijn de hierboven reeds genoemde ontwikkelingen bij de toepassing van 

ijzerwater en baggerslib.  

 

Ecologie en circulariteit 

In alle drie de onderzoeksprojecten speelde ecologie een belangrijke rol. Op verschillende 

manieren: LAB AIR stelde, met de toepassing van fijnstof als ingrediënt voor een schildering 

van Hollandse luchten, op een subtiele en zeer aansprekende manier het probleem van de 

luchtvervuiling aan de orde. Door luchtvervuiling letterlijk “te laten zien” werd bewustwording 

gegenereerd over dit onderwerp, ook bij een breed publiek, zoals onder andere is gebleken 

uit de aandacht in de regionale en landelijke media voor dit project.  

De andere twee designateliers hebben concrete resultaten geboekt die kunnen bijdragen aan 

een toekomstig gebruik van de reststoffen Waddenslib en ijzerwater als grondstof in plaats 

van afval. 
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HET VERSTERKEN VAN DE MIENSKIP 
 

De tweede doelstelling van het Open Atelier was het versterken van de gemeenschap (de 

mienskip) rondom Tichelaar, in Makkum, maar ook ver daarbuiten. 

 

 
Beene Schotanus, de aanvoerder van de vrijwilligers (47 jaar werkervaring bij Tichelaar) 

 

Eeuwenlang is de keramiekindustrie in en om Makkum een belangrijke cultuurdrager en 

werkgever geweest. Tegenwoordig is Koninklijke Tichelaar zeker niet de grootste werkgever 

van Makkum, maar heel veel mensen in en om Makkum hebben er ooit gewerkt, vaak 

generaties achter elkaar. Tijdens de openingsuren was altijd één professionele coördinator 

aanwezig; alle andere aanwezigen waren oud-medewerkers van Tichelaar die in verschillende 

rollen (expert, rondleider, gastheer/gastvrouw) zorgden dat het Open Atelier een gastvrije 

uitstraling had en dat kennisuitwisseling plaatsvond tussen de designers, de oud-

medewerkers en het publiek. Bijzonder om te vermelden is dat het aantal vrijwilligers 

gedurende de openstellingsperiode steeds verder toenam. Ook mensen die al lang weg waren, 

of mensen die in moeilijke tijden het bedrijf hadden moeten verlaten, vonden elkaar terug op 

een plek die een belangrijke rol in hun leven had vervuld. Ook op dagen dat de mensen 

helemaal niet waren “ingeroosterd” kwamen ze toch naar de oude fabriek. Het bewijs is 

geleverd dat de oude fabriek een sterk bindende functie heeft in de Makkumer gemeenschap. 

Eén van de hoogtepunten van het Open Atelier was de uitreiking van de LF2028-prijs van het 

Iepen Mienskip Fûns aan het stichtingsbestuur op 15 september. 
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Uitreiking van de LF 2028-prijs op 15 september 2022 

 

Een bijzondere mienskip is de groep van (oud-)aandeelhouders van Tichelaar. Dit zijn ruim 750 

particulieren die (veelal in de jaren ’70 - ’80 en ‘90) aandelen in het bedrijf hebben gekocht. 

Velen van hen deden dit vooral om het bedrijf te helpen en niet om geld te verdienen. Het 

aandeelhouderschap van deze groep mensen is in 2022 omgezet in de status van Vriend van 

de Stichting Vrienden van Tichelaar Makkum. Mede dankzij een grote en druk bezochte 

Vriendenbijeenkomst van de (voormalige) aandeelhouders tijdens het Open Atelier is de band 

met deze bijzondere groep mensen niet verwaterd, maar bestendigd. 

 

Er is zo veel mogelijk samenwerking gezocht met lokale en regionale partners. Plaatselijk 

Belang Makkum was al in 2021 begonnen met een verkenning van de mogelijkheden om 

Makkum aantrekkelijker te maken. De resultaten van het Open Atelier kunnen daar 

belangrijke input voor leveren. In juni 2022, toen de eerste designers al bezig waren in het 

atelier, is het gebouw ter beschikking gesteld aan Makkum Art en in augustus vond een “sneak 

preview” plaats voor de bezoekers van de Drijvende Diva, een evenement dat georganiseerd 

werd door de Ondernemersvereniging Makkum. Samen met de Ondernemersvereniging 

Makkum en de Vereniging van Bedrijven in Makkum is op 21 september 2022 het 

“Prinsjesdagontbijt” georganiseerd voor ondernemers, met als thema de energiecrisis.  
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Optreden van de Drijvende Diva op 3 augustus 

 

Steekproefsgewijs is aan de bezoekers gevraagd waar zij vandaan kwamen. Naar schatting 

20% van de bezoekers was afkomstig uit Makkum. Dat betekent dat ongeveer één op de vijf 

inwoners van Makkum het Atelier heeft bezocht.  

 
Tekstbord uit het Open Atelier  
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PUBLIEKSBEREIK EN DE BELEEFBAARHEID VAN MAKKUM 
 

De derde doelstelling van het Open Atelier was het aantrekken van bezoekers en het bijdragen 

aan de beleefbaarheid van Makkum, zowel op korte termijn als met perspectief voor de 

toekomst. Deze doelstelling moet vooral ook gezien worden tegen de achtergrond van de 

sluiting van de publieksfunctie van de Tichelaarfabriek in 2014 en de daar aan voorafgaande 

sluiting van het Aardewerkmuseum in de Waag. Naar schatting 30.000 “cultuurtoeristen” 

bezochten ooit Makkum, met alle (economische) voordelen van dien.  

 

Hierboven werd reeds gemeld dat Plaatselijk Belang in 2021 het initiatief heeft genomen voor 

een verkenning om de aantrekkelijkheid van Makkum op langere termijn te verbeteren en het 

Open Atelier kan gezien worden als een belangrijke vingeroefening daarvoor. 

 

 
Artikel Leeuwarder Courant 

 

Publieksbereik en mediawaarde 

Het Open Atelier heeft ongeveer 3.500 bezoekers getrokken. Dat zijn ongeveer 110 bezoekers 

per openstelling dag (woensdag tot en met zaterdag). In vergelijking met diverse “culturele 

attracties” in de omgeving is dit een uitermate hoog cijfer, zeker omdat het atelier grotendeels 

buiten de vakantieperiode viel. In het begin kwam het aantal bezoekers bijna nooit boven de 

100 per dag; in de laatste paar weken was het vrijwel altijd meer dan 100. Daar maken wij uit 

op dat de waardering hoog was en dat er veel mond-tot-mondreclame is gemaakt. 

Samen met het Makkumer communicatiebureau Meenes hadden wij een communicatieplan 

gemaakt, waarin ook een doelstelling voor de te genereren “mediawaarde” voor het 

evenement en voor Makkum was opgenomen van € 100.000. Mede dankzij een artikel in de 
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Financial Times, een groot artikel in de NRC en veel aandacht in de lokale media is die 

doelstelling ruimschoots gehaald.  

 

 
NRC 15 september 

 

Kwaliteit voor het gebied en (be-)leefbaarheid  

Op dit moment wordt gewerkt aan plannen voor de herbestemming van het terrein van de 

oude Tichelaarfabriek. Een groot deel daarvan is reeds bekend (huisvesting van ouderen) maar 

voor een deel van het gebouw wordt nog gesproken over een vorm van maatschappelijk-

culturele bestemming c.q. een goede publieksfunctie. Het Open Atelier was een tijdelijk 

evenement waarmee door het combineren van verschillende ingrediënten (vrijwilligerswerk, 

innovatie, samenwerking met designers, een publieksfunctie, bijzondere bijeenkomsten, 

workshops, programmering samen met lokale partners) belangrijke ervaring is opgedaan voor 

de toekomst. Er is veel draagvlak om deze plek een volwaardige functie te geven in Makkum, 

met vrijwilligerswerk, kennisuitwisseling, innovatie en een goede moderne en laagdrempelige 

publieksfunctie als belangrijke ingrediënten. We hebben vastgesteld dat er behoefte is aan 

plekken voor artists-in-residence en dat dat concrete resultaten oplevert op het gebied van 

ambachtelijke innovatie. De resultaten van het werk in het Open Atelier zijn niet alleen in het 

Open Atelier gepresenteerd, maar ook tijdens de Dutch Design Week van 22 t/m 30 oktober 

2022 in Eindhoven.  
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Artikel in Leeuwarder Courant over presentatie Dutch Design Week 

 

Tot slot: het was bijzonder om te zien dat een gebouw dat al zo lang leeg heeft gestaan, in één 

keer weer tot leven kwam en zelfs per dag ongeveer net zo veel publiek trok als in de 

hoogtijdagen van vele jaren geleden.  

 

Ter illustratie van de activiteit in het Open Atelier volgt hieronder een opsomming van 

bijzondere evenementen en bezoeken die plaats hebben gevonden naast de reguliere 

publieksopenstelling. 
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EVENEMENTEN EN ONTVANGSTEN IN HET OPEN ATELIER 

 

3 Augustus 

Drijvende Diva. Muzikaal optreden en preview van het Open Atelier i.s.m. de 

Ondernemersvereniging Makkum. 

13 augustus  
Opening door Wethouder Petra van der Akker en Mijnheer Mand (antiquair Ben Strik). 
27 augustus en 24 september 
Kintsugi workshops (keramiekrestauratie). 
 

 
Kintsugi workshop 
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Bezoek uit Japan 

 
31 augustus 
Officieel bezoek van handelsdelegatie uit Kurobe, Japan. 
Elke vrijdag in september 
Speciale middag-ontvangsten voor tientallen architecten uit heel Nederland. 
15 september 
Bezoek van Waddenfonds en IMF, met overhandiging van de cheque t.g.v. het LF2028-prijs. 
15 september 
Diner met alle vrijwilligers. 
17 september 
Dag voor en met de oud-aandeelhouders. 
21 september  
Prinsjesdagontbijt i.s.m. de ondernemersverenigingen in Makkum. 
30 september  
Slotborrel na laatste publiek dag 
7 oktober 
Personeel dag Koninklijke Tichelaar met etentje in het Open Atelier 
14 oktober  
Eindpresentatie in het Open Atelier 
22-30 oktober 

Presentatie Dutch Design Week 
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FINANCIËN EN ORGANISATIE 
 

 

FINANCIËN 

Voor een gedetailleerde financiële verslaglegging verwijzen wij naar het separaat opgestelde 

financiële verslag. In dit inhoudelijke verslag volstaan wij met enkele opmerkingen op 

hoofdlijnen. 

 

Het totaal voor het project benodigde budget bedroeg circa € 270.000. In de loop van de 

eerste helft van 2022 is, mede op basis van nieuwe inzichten en planningen, met enige 

regelmaat een update van de begroting gemaakt.  

 

Vanaf het begin was duidelijk dat een groot deel van het benodigde bedrag uit 

fondsenwerving zou moeten komen. Mede vanwege alle onzekerheden over Corona zijn wij 

relatief laat begonnen met de organisatie – en daarmee ook met de fondsenwerving. De 

eerste aanvragen zijn in januari 2022 de deur uit gegaan. Een doorbraak bij de financiering 

van het project was de toezegging van een substantieel bedrag door het Stimuleringsfonds 

voor de Creatieve Industrie. Daardoor konden de designers perspectief houden op een 

passende honorering van hun tijd en inzet. In de maanden daarna vorderde de 

fondsenwerving gestaag, maar het is heel spannend geweest; in het voorjaar hing het project 

aan een zijden draadje en is besloten de start een ruime maand uit te stellen tot medio 

augustus. Mede dankzij toezeggingen van het Waddenfonds, het Fiks Omgevingsfonds, het 

Prins Bernhard Cultuurfonds en het Iepen Mienskip Fûns is de fondsenwerving op de valreep 

toch succesvol verlopen. 

 

Tijdens de projectperiode is er nog een bijdrage ontvangen van de Rabobank en kregen we de 

eerder genoemde LF 2028-prijs uitgereikt. Het hiermee gemoeide geld hebben wij kunnen 

gebruiken om een korte documentaire over het onderzoeksproject te laten maken door een 

professionele documentairemaker. 

 

Het project is binnen het beschikbare budget uitgevoerd. Er is nog een bedrag van (afgerond) 

van  ongeveer 2,5% van de begroting over. Het bestuur van de stichting is voornemens dat 

bedrag te reserveren voor eventuele vervolgactiviteiten die aansluiten bij de doelstellingen 

van het oorspronkelijke project, zoals bijvoorbeeld het presenteren van de 

onderzoeksresultaten van de designstudio’s via nieuwe middelen of aan nieuwe doelgroepen. 

 

ORGANISATIE 

Het project is georganiseerd door de Stichting Frysk Tichelwurk, die speciaal voor deze viering 

is opgericht door enkele initiatiefnemers uit de groep van (oud-)aandeelhouders van 

Tichelaar. Aan de stichting is de culturele ANBI-status toegekend. 
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De stichting heeft een bestuur, bestaande uit de heer Drs. M. (Ties) Hartman (voorzitter en 

penningmeester) en mevrouw T. (Theda) Blonk (secretaris). Daarnaast is er een Raad van 

Toezicht, die wordt gevormd door de heer Dr. L.M. Kingma. 

 

De stichting heeft bij de organisatie van het project voortdurend gezocht naar een optimale 

combinatie van inzet van (betaalde) professionals en van vrijwilligers. Dat is uitstekend gelukt. 

Dankzij de bijdrage van het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie konden de designers 

een passende tegemoetkoming krijgen. Naast de designers was er op openingsdagen van het 

Open Atelier altijd één betaalde kracht aanwezig die over de benodigde papieren beschikte, 

aangevuld met de inzet van vrijwilligers die als vraagbaak optraden voor de designers én het 

publiek. Alle vrijwilligers waren oud-medewerker van Tichelaar die dankzij hun grote kennis 

en ervaring (oplopend tot 47 jaar werkervaring bij Tichelaar) een belangrijke inhoudelijke 

bijdrage hebben kunnen leveren aan het onderzoekswerk van de designstudio’s. 

 

Het Open Atelier was geopend op woensdag tot en met zaterdag. Dat was in enige mate een 

compromis. Voor de designers waren de door-de-weekse dagen het meest aantrekkelijk 

omdat op die dagen de fabriek van Koninklijke Tichelaar draait. De kennis, gereedschappen 

en ovens van Tichelaar zijn op deze dagen dus beschikbaar. Voor het grote publiek is het juist 

belangrijk dat het atelier ook in het weekend toegankelijk is. Om aan beide doelstellingen 

tegemoet te komen hebben we besloten om op drie door-de-weekse dagen open te gaan en 

in het weekend alleen op de zaterdag, waarbij er op zaterdagen altijd minimaal één 

designstudio aanwezig was. Meer dagen per week geopend zijn was niet haalbaar, al was het 

maar omdat de designers allemaal “in-residence” waren en tussen de openingsdagen door 

ook aandacht aan hun gezinsleden moesten kunnen besteden. Vanuit het perspectief van 

publieksbereik zou het wel aantrekkelijk geweest zijn om meer dagen open te zijn; op dagen 

dat het atelier gesloten was stonden er met regelmaat groepen bezoekers voor de deur. 

 

Bij de inkoop van goederen en diensten heeft de stichting geprobeerd zo veel mogelijk gebruik 

te maken van de inzet van lokale leveranciers. De designers overnachtten in Piaam, de catering 

kwam van lokale leveranciers en zoals eerder al gezegd werd er samengewerkt met een 

Makkums communicatiebureau. En uiteraard werd intensief gebruik gemaakt van de 

materialen, gereedschappen en ovens van Koninklijke Tichelaar. 
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CONCLUSIES EN TOEKOMSTPERSPECTIEF 

 
Wij kijken met trots en plezier terug op dit project. Allereerst vanwege de uitstekende 

resultaten van de designers en de open en constructieve samenwerking met de (oud-

medewerkers van Koninklijke Tichelaar. Dit onderzoeksproject voegde een waardevolle 

ervaring toe aan de reeds bestaande 450 jaar ervaring en biedt perspectief op doorbraken bij 

het innoveren van de productieprocessen en het gebruik van reststoffen.  

 

Door het grote publieksbereik en de beeldende presentatie van het werk van de designers 

heeft het project ook sterk bijgedragen aan het publieke bewustzijn over het belang van een 

zorgvuldige omgang met grondstoffen en energie. De trieste geopolitieke omstandigheden en 

de daaruit voortvloeiende energiecrisis hebben dit besef alleen maar verder aangewakkerd 

en de noodzaak van dit type innovaties verder vergroot. 

 

Naast de inhoudelijke (onderzoeks-)resultaten heeft het project een grote positieve impact 

gehad op de Makkumer mienskip: 

• Voor de vrijwilligers was het een bijzondere en verbindende manier om elkaar weer te 

zien en kennis te kunnen delen met jonge mensen. 

• Voor de  (oud-)aandeelhouders was het een manier om samen betrokken te blijven bij 

Tichelaar. 

• Ongeveer 20% van de bevolking van Makkum heeft het Open Atelier bezocht. 

• Er is samengewerkt met de ondernemersverenigingen en de publieksstroom naar het 

Open Atelier heeft omzet in de lokale horeca gegenereerd. 

 

Tot slot heeft het project sterk bijgedragen aan de beleefbaarheid van het Makkumer erfgoed: 

eindelijk was er weer iets te zien in het centrum! Het Open Atelier heeft zowel inhoudelijk als 

op het gebied van publieksbereik en beleefbaarheid bewezen dat het een ijzersterk concept 

is op een plek die een “ziel” heeft en die het verdient om bezocht en beleefd te blijven worden. 

 

De viering van een 450ste verjaardag is per definitie eenmalig. Of de Stichting Frysk Tichelwurk 

hierna nog nieuwe evenementen gaat organiseren moet nog besloten worden. Maar één ding 

is zeker: de ervaring van dit Open Atelier is goud waard en die delen we graag met al onze 

partners zodat deze ervaring blijvend kan worden ingezet voor het ontwikkelen van 

onderzoeksprojecten en voor de herbestemming van de oude Tichelaarfabriek. 
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DANKWOORD 

 
Het was een feest en een voorrecht om dit project te mogen organiseren. Het succes van het 

Open Atelier is een succes dat vele vaders en moeders heeft. Graag willen wij iedereen die 

zijn of haar steentje heeft bijgedragen heel hartelijk bedanken voor de steun. In het bijzonder 

denken wij dan aan: 

• Alle fondsen, sponsors en subsidiënten. 

• Alle vrijwilligers. 

• De drie designateliers, de designers en hun gezinsleden. 

• Directie en medewerkers van Koninklijke Tichelaar. 

• De Gemeente Súdwest Fryslân. 

• De Provincie Fryslân. 

• De leveranciers in en om Makkum. 

• FB Oranjewoud. 

• De medewerkers die op zzp-basis hebben geholpen, vaak tegen sterk gereduceerde 

tarieven. 

• De Ondernemersvereniging Makkum. 

• De Vereniging van Bedrijven in Makkum. 

• Plaatselijk Belang Makkum. 

• De Stichting Ald Makkum. 

• De Stichting Makkum Art. 

• Nationaal Keramiekmuseum Het Princessehof. 

 

Makkum, november 2022 

 

Ties Hartman  Voorzitter-penningmeester 

Theda Blonk  Secretaris 

Lucas Kingma  Toezichthouder 

Floris de Gelder Projectleider 


