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Een derde leven voor Rothe Erde? 
 
De vroegste industriële activiteiten in het Akense stadsdeel Rothe Erde gaan terug tot de eerste helft van de 
negentiende eeuw. Dankzij Belgische ingenieurs uit het Luikse liep men in Aken met de grootschalige ijzerverwerking 
aanvankelijk zelfs voor op het Ruhrgebied. Er verrezen twee grote staalfabrieken met bijbehorende walserijen die tot 
in de Eerste Wereldoorlog op basis van Luxemburgs ruwijzer hun bijdrage leverden aan de civiele en militaire 
opbouw van het Kaiserreich. De bepalingen in het vredesverdrag maakten hier echter een einde aan en drie 
decennia van verval volgden. Daarna zorgde het Nederlandse Philips weer voor opbloei door vestiging van fabrieken 
voor glas, gloeilampen en beeldbuizen. Nu ook deze fase bijna afgesloten is ligt het initiatief bij de Duitsers zelf om 
hier een nieuwe ontwikkeling tot stand te brengen. Behoud van het industrieel erfgoed maakt hiervan onderdeel uit 
en de eerste herbestemming is inmiddels een feit.  
 

Aachener Revier 
De kiem voor de industriële ontwikkeling in de 
Landkreis Aken ligt al in de middeleeuwen met de 
winning en verwerking van metaalertsen. In het tien 
kilometer ten oosten van Aken gelegen Stolberg 
bevonden zich aardlagen die rijk waren aan galmei, een 
zinkhoudend mineraal dat werd toegevoegd aan koper 
om gebruiksvoorwerpen minder gevoelig te maken 
voor beschadiging. In plaats van een koperrode hadden 
de ketels en kuipen uit Stolberg een gelige glans en 
waren zo eenvoudig te onderscheiden van die uit 
andere productiecentra. De smeltovens werden 
gestookt met hout uit de bossen van de Eifel terwijl de 
hamerwerken werden aangedreven door het water uit 
de Vichtbach die hier in noordelijke richting uit de 
heuvels stroomt. Rond het midden van de achttiende 
eeuw telde Stolberg tientallen zogenaamde Kupferhöfe 
waar in zo’n tweehonderd ovens naar schatting 
jaarlijks meer dan drieduizend ton werd omgesmolten. 
Hiervan resteren er vandaag de dag nog verrassend 
veel in goede conditie, zoals Kupferhof Schardt, 
Grünenthal, Steinfeld, Rosenthal, Weide, Stöck en 
Roderburgmühle. In deze tijd ging men de galmei direct 
omzetten in zink en ontdekte zo dat het gelige koper 
eigenlijk een legering was: messing. Deze nieuwe 
bewerkingsmethode werd mogelijk door over-
schakeling op steenkool als brandstof waardoor de 
oventemperatuur kon worden verhoogd. Steenkolen-
lagen kwamen in de dalen van de rivieren Wurm en 
Inde aan de oppervlakte en met de komst van door 
stoom aangedreven pompen  konden vanaf het einde 
van de achttiende eeuw ook dieper gelegen lagen 
bereikt worden. De magere steenkool in het 
“Wurmrevier” ten noorden van Aken was slechts 
geschikt voor huishoudelijk gebruik. In de negentiende 
eeuw zou deze gewonnen gaan worden in de mijnen 
Kämpchen, Laurweg, Langenberg, Voccart, Gouley, 
Gemeinschaft, Carl Friedrich en Nordstern tussen Aken 
en Alsdorf. De gasrijke, vette steenkool uit het 
“Inderevier” ten oosten van Aken was interessant voor 
industrieel gebruik omdat ze omgezet kon worden in 
cokes. Deze zou geëxploiteerd gaan worden door de 
Eschweiler Bergbau Verein in de mijnen Centrum, 
Birkengang, Atsch, Probstey, James en Weisweiler, alle 

gelegen rondom de stad Eschweiler, even ten 
noordoosten van Stolberg.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding 1: De Zinkhütter hof in Stolberg, museum 
gewijd aan het industriële verleden van het stadje. 
 
Toen het geheim achter de gele koper van Stolberg 
eenmaal bekend was, raakte de stad haar 
monopoliepositie op dit gebied snel kwijt, maar de 
productie van zinkmetaal was een goed alternatief. Dit 
diende niet alleen als basis voor verwerking tot 
messing elders, maar ook rechtstreeks voor de 
vervaardiging van blik, emmers, teilen en dakgoten. 
Daarnaast ging men zich toeleggen op de lood-
productie voor de bouw (buizen en muurankers) uit het 
mineraal galeniet (loodsulfide) dat ook in de omgeving 
van de stad werd gedolven, maar later in nog rijkere 
aardlagen werd ontdekt in de dieper in de Eifel gelegen 
plaatsen Mechernich en Keldernich. De grote 
hoeveelheden zwaveldioxide die bij het roosten van 
het zink- en looderts vrijkwamen bedreigden mens en 
milieu in het Vichtthal, maar brachten ook nieuwe 
bedrijvigheid in de vorm van chemische industrie. Er 
kon namelijk zwavelzuur van gemaakt worden dat 
samen met kalk uit eigen bodem gebruikt werd om 
steenzout om te vormen tot soda (LeBlanc-proces), een 
begeerd substituut voor het schaarser wordende potas 
ten behoeve van de glas-, zeep- en textielindustrie. 
Toen dit soda dan ook omstreeks het midden van de 
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negentiende eeuw geproduceerd werd door Rhenania 
te Atsch, net boven Stolberg, liet de komst van directe 
afnemers niet lang op zich wachten. Hütten voor 
productie van flessen-, venster- en spiegelglas kwamen 
tot stand in Stolberg en Herzogenrath en profiteerden 
daar tevens van de aanwezige steenkoolvoorraden. 
Onder de naam VEGLA werden deze glasfabrieken later 
dochteronderneming van het Franse Saint Gobain. De 
zeep- en glycerinefabriek die in 1845 in Stolberg werd 
opgericht kreeg later bekendheid onder haar 
merknaam Dalli. Het zuidelijker gelegen Eifelstadje 
Monschau was van oudsher een centrum van 
textielnijverheid vanwege de wol van de schaaps-
kuddes op de omliggende heidevelden en het zachte 
water van de Rur. Toch zou deze nijverheid nooit 
uitgroeien tot een werkelijke industrie, omdat de stad 
te ver verwijderd lag van de steenkolenmijnen en 
afzetmarkten in verstedelijkte gebieden. Daarentegen 
kwamen in Aken zelf in de loop van de negentiende 
eeuw spinnerijen, weverijen en ververijen in bedrijf. 
Fraai gerestaureerde fabriekspanden in de Akense 
binnenstad die daar nu nog aan herinneren zijn 
Spinnerei Startz en de Tuchfabriken Delius, Pastor en 
Hergett.  
 

Hoewel het Aachener Revier dus rijk was toebedeeld 
met bodemschatten ontbrak het toch nog aan één 
belangrijke grondstof om zich te kunnen ontwikkelen 
tot een industrieel centrum zoals deze inmiddels in 
Engeland en België waren ontstaan: ijzererts. Er was 
dan ook veel aan gelegen om dit van elders te 
betrekken, tezamen met de kennis om het te vormen 
tot het modernste constructiemateriaal: staal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding 2: De voormalig Spinnerei Startz in Aken, 
inmiddels herbestemd als kunstencentrum (M.Busio). 
 

 
Staalproductie 

De basis voor de Akense ijzerverwerking werd gelegd in 
1845 toen ondernemer Hugo Jacob Talbot samen met 
de machinebouwers Johann Leonard Neumann en 
Theodor Esser het Aachener Walz- und Hammerwerk 
oprichtte. De Waalse industrieel Jacques Piedboeuf 
werd aangetrokken vanwege zijn expertise op het 
gebied van het smeden van stoomketels, waarmee 
diens vader was begonnen als leerling van William 
Cockerill in het Luikse. Voor de vestiging van deze 
nieuwe onderneming liet men het oog vallen op het 
landgoed Rothe Erde op het grondgebied van de 
oostelijke buurgemeente Forst. Vanwege een 
economische crisis verliepen de beginjaren uiterst 
moeizaam. De halffabrikaten die er door trekken en 
walsen vervaardigd werden uit smeedijzer ten behoeve 
van spoorstaven en stoomketels waren sterk in prijs 
gedaald en liquidatie volgde in 1850. Na overname 
door Carl Ruetz en aansluiting op de nieuwe spoorlijn 
van Aken naar Keulen in 1853 gingen de zaken snel 
beter, nu onder de naam Aachener Hütten-Aktien-
Verein Rothe Erde. Zo werd er geleverd aan de 
Waggonfabrik Talbot die door Hugo Jacob al eerder 
was opgericht in 1838 en waarvan het monumentale 
hoofdgebouw bewaard is gebleven aan de 
Jülicherstrasse in Aken. Het bedrijf bestaat tot op de 
dag van vandaag als onderdeel van het Canadese 
Bombardier concern en bouwt reeds decennia al het 
rijdend materieel voor de Nederlandse Spoorwegen. 
Ook stoomketelbouwer Piedboeuf was tot zijn vertrek 
naar Düsseldorf in 1863 een afnemer van het op Rothe 

Erde gewalste ijzer, evenals Neumann dat als 
constructiebedrijf gespecialiseerd was in gashouders 
en overige installaties voor gasfabrieken. Via de 
spoorlijn naar Keulen werden ook een aantal klanten in 
het verderop gelegen Eschweiler voorzien van  
ijzerprofielen en –platen, zoals de machinefabrieken 
Reuleaux & Dobbs en Englerth & Cünzer en de 
draadfabriek Felten & Guilleaume, hoewel hier al snel 
concurrentie kwam uit de Phoenix-Hütten van Michiels 
& Bourdouxhe. Zoals de namen al doen vermoeden 
waren ook hier veel buitenlanders betrokken bij de 
totstandkoming van de zware industrie.  
 
Tot dan toe was smeedijzer het hoofdproduct op Rothe 
Erde. Het werd in een zogenaamde Puddle-oven 
vervaardigd door hier een vlam overheen te laten 
strijken waardoor het koolstofgehalte werd verlaagd 
van meer dan 4% tot minder dan 0,3% waardoor het in 
tegenstelling tot gietijzer goed smeedbaar was. 
Voordeel van dit proces was dat er geen contact was 
tussen brandstof en ijzer, zodat steenkool in plaats van 
houtskool kon worden gebruikt zonder het risico te 
lopen dat er zwavel zou worden opgenomen in het 
eindproduct, dat ook wel Puddle-ijzer werd genoemd. 
De temperatuur was echter nog niet hoog genoeg om 
het ijzer te laten smelten en dus moest de slak nog 
uitgedreven worden doormiddel van smeden. 
Omstreeks 1860 werden er processen ontwikkeld 
waarin smeedbaar ijzer in een gesmolten toestand kon 
worden bereid en dit nieuwe slakkenvrije materiaal 
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ging men staal noemen, ongeacht of het nu hardbaar 
was of niet. Het bekendste proces was dat van Henry 
Bessemer, waarin lucht door het gesmolten ruwijzer 
werd geblazen vanaf de bodem van een peervormig vat 
(converter). De toegepaste vuurvaste bekleding van de 
“Bessemer Peer” kon echter geen fosfor binden en 
omdat het ruwijzer uit België en Luxemburg dat op 
Rothe Erde werd verwerkt juist relatief rijk was aan dit 
element, was dit procedé dan ook geen optie. Een 
ander nadeel van Bessemer-staal bleek brosheid en 

daarom was de uitvinding van een verbeterd 
staalproductieproces door Sidney Gilchrist Thomas in 
1878 zeer welkom. Door de convertor van een basisch 
reagerende bekleding te voorzien en kalk toe te voegen 
aan het smeltbad was hij er in geslaagd om 
grootschalig staal te produceren uit fosforrijk ijzererts. 
Reeds in 1880 was de Aachener Hütten-Aktien-Verein 
in het bezit van een licentie en kon ze een staalfabriek 
laten bouwen volgens dit nieuwe concept.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding 3: De Thomasstaalfabriek van Rothe Erde in 1903. In dat jaar gaf de Aachener  Hütten-Aktien-Verein 
opdracht tot een omvangrijke fotoreportage die meer dan honderd afbeeldingen opleverde (Aachener Stadtarchiv). 
 
In het volgende decennium was Rothe Erde met een 
productie van meer dan een miljoen ton staal koploper 
binnen het Duitse Rijk. Bij gebrek aan een eigen 
hoogoveninstallatie moest de aanvoer van ruwijzer op 
een hoger plan getild worden om deze massaproductie 
in gang te houden. Daartoe werden in 1892 de 
hoogovens en ertsgroeven in het Luxemburgse Esch-
sur-Alzette aangekocht. Door toepassing in pantser-
platen en kanonlopen was staal een strategisch 
product en gold hetzelfde voor de grondstof waaruit 
het gemaakt moest worden. Dat Luxemburg onderdeel 
uitmaakte van de Deutsche Zollverein kwam dan ook 

goed uit, aangezien België, dat in de beginjaren nog 
veel ruwijzer aan Rothe Erde had geleverd, zich na de 
Frans/Duitse-oorlog van 1870/1871 nauwer was gaan 
verbinden met Frankrijk. Aan de andere kant had dat 
conflict Elzas-Lotharingen binnen het Keizerrijk 
gebracht en daarmee de ertsgroeven van Audun-le-
Tiche, net ten zuiden van de Frans-Luxemburgse grens. 
Het Thomasproces leverde als restproduct grote 
hoeveelheden fosfaatslak (grotendeels calciumfosfaat) 
op dat een geschikte kunstmeststof voor de landbouw 
vormde. In 1886 werd een fabriek gebouw om deze 
slak tot fosfaatmeel te verwerken. De jaarproductie 
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bedroeg al binnen enkele jaren meer dan 150.000 ton, 
maar omdat dit de marktvraag aanzienlijk oversteeg 
groeide de voorraad aan tot reusachtige proporties en 
werden deze stortbergen in de volksmond ook wel de 
“Forster Alpen” genoemd. Uiteindelijk zouden ze pas 
gaan slinken toen het materiaal als “Original Aachener 
Rote Erde” werd aangeprezen voor verharding van 
atletiekbanen. Zo kwam het ook terecht in de 
Olympische stadions van Amsterdam (1928) en Berlijn 
(1936). Deze horizonvervuiling werd niet als ongewoon 
ervaren in het Akense, aangezien de bergen van 
afvalgesteente uit de kolenmijnen al decennialang een 
vertrouwd beeld vormden. Wel was het de aanleiding 
voor een misverstand over de oorsprong van de naam 
Rothe Erde. De bergen met rood slakkenmeel werden 
door velen aangezien als ijzererts waarvan men dacht 
dat het ter plaatse uit de bodem werd gewonnen om 
tot staal te worden verwerkt. In werkelijkheid is de 
naam ontstaan uit een ontginningswijze in de 
middeleeuwen waarbij kleine akkertjes werden 
gevormd en aangeduid werd met “roden”. Deze 
“gerodete erde” of “rote erde” komt men ook elders 
als toponiem tegen en  plaatsnamen met als uitgang 
“rat”, “rade”, “riet” en “reut” kunnen op dezelfde 
manier verklaard worden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding 4: Situering van Rothe Erde tussen de 
stadsdelen Forst en Eilendorf en de spoorlijn Aken-
Keulen (A.C. van den Broek).  
 
Aan het einde van de negentiende eeuw verdienden al 
meer dan vijfduizend mensen hun brood op Rothe 
Erde. Naast de Thomasstaalfabriek was er daar in 1899 
namelijk een tweede staalbedrijf gebouwd, nu echter 
op basis van de Siemens-Martin-technologie. Emile en 
Pierre Martin waren in 1864 op het idee gekomen om 
het ovensysteem toe te passen dat Siemens had 
ontwikkeld voor het smelten van glas. De hiermee 
bereikte hoge temperaturen maakten het mogelijk om 
behalve ruwijzer ook schroot in de smeltoven te 
verwerken. Dit schroot was op Rothe Erde in ruime 
mate voorhanden gekomen omdat de massaproductie 
van het Thomasproces nogal wat staal opleverde dat 

niet aan de specificaties voldeed. Omdat er net als in 
de Bessemer peer lucht werd ingeblazen verliepen de 
reacties heftig en konden daardoor moeilijk beheerst 
worden. Als de luchtaanvoer niet tijdig werd beëindigd 
dan bestond het gevaar dat het ijzer ging verbranden. 
Sowieso kwam er ook stikstof terecht in het eind-
product, wat aanleiding gaf tot brosheid. Net als de 
Puddle-oven werd die van Siemens-Martin verhit door 
middel van een reducerende vlam die over het ruwijzer 
strijkt, maar nu op basis van een lucht/gas-mengsel dat 
in een stelsel van toe- en afvoerkanalen werd 
voorverwarmd. Zo kon een hogere temperatuur 
worden bereikt dan in de Puddle-oven en het ijzer ook 
echt worden gesmolten. Door het rustiger verlopend 
proces was het Siemens-Martin-staal ook veel 
constanter van samenstelling en daardoor superieur 
aan dat van de Thomasfabriek.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding 5: Voormalige walserij met daarnaast de 
spoorrails van de Vennbahn (Marc Busio) 
 
Minder spectaculair dan de staalbereiding, maar uit 
technisch oogpunt minstens even uitdagend waren de 
werkzaamheden in de walserijen. De kennis hiervoor 
werd aanvankelijk geleverd door de Belgische 
ingenieurs, maar de regio maakte zich deze weten-
schap snel eigen en de technische kennisproductie 
kreeg een extra stimulans door de oprichting van de 
Königlich-Rheinisch-Westphälische Technische Schule 
in 1870. Menig leidinggevend ingenieur en directeur 
zou hier opgeleid worden en de huidige RWTH Aachen 
is hier uit voortgekomen. Uit het aan Rothe Erde 
verbonden walsbedrijf kwam uit dertien walsstraten 
een gestage stroom van constructie-profielen, 
spoorstaven, rollen blikijzer en staaldraad. Toch was 
hun capaciteit onvoldoende om al het ruwstaal van de 
drie blokwalsstraten te verwerken en veel 
ruwstaalblokken kregen dan ook buiten Rothe Erde 
hun eindvorm. Tot aan de Eerste Wereldoorlog vormde 
stoomkracht voor deze bewerkingen de belangrijkste 
aandrijftechniek en op het hoogtepunt stonden er 127 
stoommachines opgesteld met een totaalvermogen 
van 110.000 pk.  
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Vennbahn 
Onmisbaar bij al deze ontwikkelingen was een goede 
aansluiting op het spoorwegennet. Hoewel, de regio 
rond Aken vanuit Pruisisch perspectief in een uithoek 
lag en gekenmerkt werd door een heuvelachtig 
landschap begon men al heel vroeg, in 1839, met de 
aanleg van een spoorlijn. Dit dankzij het feit dat Aken 
de meest voor de hand liggende stad was om daar het 
treinverkeer vanuit Keulen naar België te laten lopen: 
naar het industriegebied rond Luik en verder weg naar 
de haven van Antwerpen. Het traject kende de nodige 
technische uitdagingen, want naast dertig bruggen 
moest er ook halverwege tussen Keulen en Aken een 
bijna twee kilometer lange tunnel worden aangelegd. 
Deze Königsdorfer Tunnel was destijds de langste van 
Pruisen. Tussen Aken en Rothe Erde moest in het dorp 
Burtscheid een lang, gemetseld viaduct worden 
aangelegd en omdat vanuit Aken richting de Belgische 
grens de te nemen helling zo steil was werd bij 
Ronheide een stationaire stoommachine geplaatst om 
de treinen aan kettingen omhoog te trekken. In 1841 
was de grens bereikt en toen twee jaar later de Belgen 
er hun spoorlijn vanuit Luik op aansloten was dit de 
eerste grensoverschrijdende treinverbinding van 
Pruisen. Er was de Belgen dan ook veel aan gelegen om 
na hun afscheiding van Nederland, bij gebrek aan 
waterwegen, een goede verbinding te hebben met het 
achterland. Maar ook in Nederland ging men na 
verloop van tijd het belang inzien van een spoorlijn 
naar Aken en vanaf 1853 kon de stad per trein worden 
bereikt vanuit Maastricht. Net over de grens werd 
aangesloten op de lijn die in datzelfde jaar gereed was 
gekomen tussen Düsseldorf en Aken en daarmee de 
stad een goede verbinding gaf met de opkomende 
industrie in het Ruhrgebied verschafte. In de decennia 
die volgden werd een fijn vertakt spoornetwerk door 
het Aachener Revier aangelegd om de industrie-
gebieden en steenkolenmijnen aan te sluiten op deze 
hoofdverbindingen. Rond de eeuwwisseling was het 
treinverkeer naar Nederland en België zo sterk 
toegenomen dat er nieuwe spoorlijnen werden 
aangelegd, namelijk naar het Nederlandse Heerlen 
(1893) waar de mijnbouw inmiddels ook een aanvang 
had genomen en naar het Belgische Montzen (1917) 
om een directere verbinding met Antwerpen te 
verkrijgen.  
 
Na de bouw van de Thomasstaalfabriek op Rothe Erde 
ontstond echter ook de behoefte aan een goede 
spoorwegverbinding met Luxemburg, vanwege de 
aanvoer van ruwijzer uit de hoogovens van Esch-sur-
Alzette. Aangezien ook de ertsmijnen in de Eifel en de 
nijverheid in stadjes als Raeren en Monschau hiervan 
zouden profiteren werd in 1882 besloten tot de aanleg 
van wat later de Vennbahn zou gaan heten, genoemd 
naar het gebied van de Hoge Venen dat aan oostelijke 
zijde gepasseerd werd. In 1885 startte de aanleg in 

Rothe Erde en in 1889 vond de opening plaats van het 
laatste tracé tussen Sankt Vith en het Luxemburgse 
Trois Vierges. Aanvankelijk was de lijn enkelsporig 
uitgevoerd, maar de goederenstroom nam snel toe en 
in 1908 was de Vennbahn op enkele uitzonderingen na 
al uitgebouwd tot twee sporen. Het succes zou maar 
een kwart eeuw duren en kwam ten einde door de 
Eerste Wereldoorlog. Het Duitse leger maakte er in 
Augustus 1914 nog op grote schaal gebruik van ten 
behoeve van zijn militaire opmars door België naar 
Frankrijk, maar dit vormde ook mede aanleiding dat 
België na afloop van de oorlog tijdens de 
vredesbesprekingen in Versailles aanspraak maakte op 
dit Duitse grensgebied. Vóór het verdrag tot stand 
kwam hadden Belgische troepen reeds Aken bezet en 
ze zouden er elf jaar blijven. Hun aanwezigheid diende 
niet alleen ter compensatie van de geleden schade 
maar ook als buffer om in de toekomst de Duitse 
troepen op grotere afstand te houden. In het huidige 
België worden de Duitstalige gebieden rond Eupen en 
Sint Vith en de altijd Franstalig gebleven regio rond 
Malmedy aangeduid als de drie Oostkantons. Nadien 
speelde de Vennbahn geen rol meer in het Belgische 
net en zette het verval in. In de jaren negentig is nog 
tevergeefs gepoogd om het resterende traject in 
Duitsland te berijden als museumlijn. Thans worden de 
spoorstaven verwijderd om plaats te maken voor een 
toeristisch fietspad door de Eifel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding 6: Het traject van de Vennbahn (A.C. van 
den Broek) 
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Het wegvallen van deze vitale aanvoerverbinding 
betekende het begin van het einde voor de 
staalproductie op Rothe Erde. Ruw ijzer uit Luxemburg 
kon nu alleen nog maar via een grote oostelijke omweg 
Aken bereiken en was sowieso duurder geworden 
omdat het land uit de Zollverein was getreden. Daarbij 
kwam nog dat het vredesverdrag Duitsland 
beperkingen oplegde ten aanzien van de staalproductie 
en men deze liever door de modernere fabrieken van 
Thyssen, Krupp en Hoesch in het Ruhrgebied liet 
produceren. Tenslotte ontstond er ook al snel een 
steenkoolgebrek, omdat er als herstelbetaling grote 

quota aan de geallieerde landen moesten worden 
afgestaan. De ovens van de Thomasstaalfabriek 
doofden daarom al in 1919 en dat de Siemens-
Martinfabiek het nog tot 1925 heeft uitgehouden was 
te danken aan het feit dat deze gevoed kon worden 
met het vele wapenschroot dat na afloop van de oorlog 
verwerkt moest worden. Er brak een periode van 
massawerkloosheid aan en om het uitgestrekte gebied 
van Rothe Erde toch nog ergens voor te benutten ging 
men er jaarlijks een concours hippique organiseren, dat 
tegenwoordig is uitgegroeid tot een van de grootste 
paardensportevenementen van Europa. 

 
Philips 

Begonnen als producent van gloeilampen had het 
Nederlandse Philips in de jaren twintig een 
stormachtige ontwikkeling doorgemaakt met nieuwe 
producten, zoals radio-ontvangsttoestellen en 
röntgenbuizen en met vestigingen in tal van landen, 
vooral binnen maar ook reeds buiten Europa. 
Aanvankelijk waren dit verkoopkantoren, maar al 
spoedig ontstond de noodzaak om ook in het 
buitenland te gaan fabriceren, aangezien regeringen de 
opkomende markten voor deze nieuwe producten met 
hoge invoerheffingen begonnen af te schermen ten 
faveure van eigen ondernemers. De economische 
depressie van 1929 betekende een ernstige vertraging 
voor deze verdere internationale expansie, maar toen 
in 1934 de zwaarste jaren achter de rug leken werd de 
draad voorzichtig weer opgepakt. Hoewel de crisis 
zwaar had toegeslagen in Duitsland achtte Anton 
Philips het niet verantwoord om nog langer te wachten 
met de verkoop van radio-ontvangsttoestellen in dit 
grote buurland. De praktijk had uitgewezen dat de 
mensen er ondanks hun karige bestaan graag voor 
spaarden en dit was ook de Duitse concurrenten van 
Philips niet ontgaan. Bovendien leek met het 
aantreden van de nieuwe nationaal-socialistische 
regering de politieke stabiliteit gegarandeerd. 
Niettemin was de eerste stap voorzichtig door te 
kiezen voor het net over de grens gelegen Aken en 
voor een bestaand gebouw, namelijk dat van 
Tuchfabrik Erkens & Söhne in de Jägerstrasse, nabij de 
Hauptbahnhof. Deze textielfabrikant had het in 1912 
laten bouwen, maar was door de economische crisis in 
1932 failliet gegaan. De nieuwe Rundfunkgerätefabrik 
was vanaf het begin een succes met de productie van 
vierbuizenradio’s en wereldontvangers en om dit te 
benadrukken werd er zelfs in 1936 een model 
geïntroduceerd dat de naam van de stad droeg, de 
“Aachen Super” ofwel het “Tonwunder”.  In 1939 
wordt weliswaar nog een begin gemaakt met de 
gloeilampenproductie, maar door het uitbreken van de 
Tweede Wereldoorlog moet van verdere uitbreidings-
plannen worden afgezien. Philips moet overschakelen 
op de productie van zogenaamde Volksempfänger: 
kleine, goedkope radiotoestellen waarmee enkel 

Duitse kanalen kunnen worden ontvangen. Door 
hiervoor een aantrekkelijk model onder de naam 
Philetta op de markt te brengen, weet men ook hier 
een eigen stempel op te drukken. Door zijn compacte, 
vierkante vorm krijgt het al snel de bijnaam 
“commiezenbrood”.  Als het front in 1944 Aken nadert 
wordt de fabriek gesloten en hiermee wordt 
voorkomen dat er slachtoffers vallen als het gebouw bij 
een bombardement op het naburige Hauptbahnhof 
zwaar beschadigd raakt. Een jaar later al wordt met 
toestemming van het geallieerd gezag en met hulp uit 
Eindhoven de productie van gloeilampen op gang 
gebracht. Radiotoestellen zullen er niet meer 
geproduceerd worden, want de concernleiding heeft 
andere toekomstplannen voor Aken. Het einde van de 
jaren veertig staat in het teken van de ontwikkeling van 
een televisietoestel en deze moeten voor de Duitse 
markt in Aken vervaardigd gaan worden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding 7: De eerste vestiging van Philips aan de 
Jägerstrasse (Marc Busio). 
 
Omdat dit alleen met een groot fabriekscomplex te 
realiseren is, laat men het oog vallen op Rothe Erde dat 
er na het beëindigen van de staalproductie verlaten bij 
ligt. Het gebouw aan de Jägerstrasse doet nog tot 1963 
dienst als laboratorium en wordt dan overgedaan aan 
de RWTH die er tot op de dag van vandaag onderwijs 
verzorgt.  
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Valvo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding 8: Bouw van de persglasfabriek van Philips in 1953 (Philips Company Archives). 
 
Het hart van het televisietoestel wordt gevormd door 
een elektronenbuis of beeldbuis die aanvankelijk nog 
net als een gloeilamp uit één glazen ballon wordt 
vervaardigd, met als gevolg dat het beeld klein van 
formaat is en een grote kromming heeft. Om de 
beeldbuis uit een scherm en conus samen te stellen 
wijzigde het vormgevingsproces zich van blazen naar 
persen en zou de fabriek in het vervolg ook aangeduid 
gaan worden als persglasfabriek. Kennis van het 
glassmelten was in ruime mate voorhanden in de 
omgeving van Aken en dat gold ook voor arbeiders die 
gewend waren aan de hoge temperaturen van 
glassmeltovens. Ook voor diverse grondstoffen zoals 
soda, loodoxide en kalk kon men terecht bij 
producenten in de directe nabijheid van de stad. 
Terwijl deze glasfabricage wat procesvoering betreft 
nog paste in de traditie van zware industrie, zoals die 
zich gevestigd had op Rothe Erde, gold dit in veel 
mindere mate voor de vervolgprocessen om tot 
gloeilampen en beeldbuizen te komen. Deze werden 
gekenmerkt door delicate bewerkingen van metalen 
onderdelen die aanvankelijk nog deels handmatig 
plaatsvonden, maar in de loop der jaren steeds verder 
gemechaniseerd werden.  De eindassemblage van 
beide producten daarentegen stond dan weer in het 

teken van hoge temperaturen, namelijk voor het 
vacuümdicht insmelten van de gloeidraden en 
elektronenkanonnen in hun glazen omhulsel. Dat dit 
soort productieomstandigheden risico’s met zich 
meebrengen bleek in 1956 toen een grote brand een 
deel van de fabriek verwoestte en veertigduizend 
beeldbuizen als verloren beschouwd moesten worden. 
Deze gelegenheid werd echter aangegrepen om naast 
herstelwerkzaamheden de fabriek ook uit te breiden, 
zodat vanaf 1959 meer dan een miljoen beeldbuizen 
per jaar geproduceerd konden worden. Dit alles onder 
de naam “Valvo Bildröhren GmbH” omdat het een 
voorzetting betrof van de elektronenbuizenproductie 
die al in de jaren twintig onder die naam in Duitsland 
was opgezet door Carl Müller en later werd aangekocht 
door Philips. Hoewel het grootste deel van de 
geproduceerde beeldbuizen terecht kwam in de 
televisietoestellen van Philips werden ze ook verkocht 
aan andere zogenaamde “setmakers” in Duitsland zoals 
Grundig, Graetz, Metz, Blaupunkt, Loewe, Schneider en 
Telefunken.  
 
In 1960 was het aantal medewerkers in de 
beeldbuizenfabriek gegroeid tot zestienhonderd en 
stonden er in totaal in Aken meer dan vijfduizend 
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mensen bij Philips op de loonlijst. Want naast de glas- 
en gloeilampenfabriek waren er ook in het 
laboratorium inmiddels enkele honderden technici en 
ingenieurs werkzaam. Velen hiervan waren betrokken 
bij de introductie van de kleurenbeeldbuis, medio jaren 
zestig, waarvan de opbouw aanmerkelijk ingewikkelder 
was dan van het zwart/wit-type. In tegenstelling tot 
het technisch relatief eenvoudige zwart/wit-scherm, 
dat een egale laag luminescerend materiaal bevat om 
de elektronenstraal in zichtbaar licht om te zetten, 
dient de kleurenbeeldbuis voorzien te zijn van een 
lijnenpatroon van drie van dergelijke stoffen om groen, 
rood en blauw licht te creëren. Samen met een 
fijnmazig geperforeerde metaalfolie aan de binnenzijde 
van het scherm (schaduwmasker) kwam zo de 
kleurenselectie tot stand die de basis vormde voor het 
bewegend kleurenbeeld. Voor de fotolithografische 
processen om deze schermen te patroneren werden 
stofarme ruimtes gebouwd die met hun oranje 
natriumlicht het complex een hightechuitstraling gaven 
die doorgaans geassocieerd wordt met IC-industrie. In 
1973, het jaar waarin de laatste zwart/wit-beeldbuis 

van de band rolde, produceerden de tweeënhalf-
duizend Valvo-arbeiders al bijna een miljoen kleuren-
buizen. Daarmee was de fabriek de grootste in zijn 
soort binnen Europa en had Industriegelände Rothe 
Erde dankzij een geavanceerd product weer net zo’n 
toonaangevende positie als een eeuw daarvoor. 
Innovaties die daarna nog volgden waren de Blackline-
buizen (met een verhoogd beeldcontrast) in de jaren 
tachtig, breedbeeldbuizen in de jaren negentig en 
“Realflat”-buizen (met schermglas zonder kromming) 
rond de eeuwwisseling. Met name de laatste twee 
ontwikkelingen betekenden ook voor de glasfabriek 
een technische uitdaging. Ze konden echter niet 
verhinderen dat in de nieuwe eeuw de flatscreen-tv’s 
hun doorbraak beleefden en in 2006 werd de productie 
beëindigd omdat deze LCD’s en Plasma’s niet alleen 
modernere fabrieken vereisen, maar ook enkel nog 
concurrerend in het Verre Oosten gemaakt kunnen 
worden. Vrijwel gelijktijdig ging ook de gloeilampen-
fabriek ten onder toen dat product uit energetisch 
oogpunt in de ban werd gedaan en was het totale 
banenverlies even omvangrijk als tachtig jaar tevoren.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding 9: De gloeilampenfabriek van Philips in de jaren vijftig, met in de verte de staalwalserij (Philips Company 
Archives). 
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Industrieel Erfgoed 
Momenteel bevindt het complex zich in een 
overgangsfase, waarbij gepoogd wordt om zoveel 
mogelijk gebouwen door diverse bedrijven benut te 
laten worden, teneinde verval te voorkomen. Getuige 
het verzamelbord aan de ingang gaat het om een 
tiental bedrijven en ook Philips is er nog op bescheiden 
schaal actief met een proeffabriek voor lampen op 
basis van lichtgevende kunststoffen (zogenaamde 
OLED’s). De ouderdom van de panden, de ligging van 
Rothe Erde te midden van dichtbevolkte stadsdelen en 
de verminderde vraag naar “klassiek” industriegebied 
maakt dat de huidige functie in de toekomst niet 
houdbaar zal zijn. Erg concreet zijn de herbe-
stemmingsplannen nog niet, maar dat het om een 
combinatie van nieuwbouw en behoud van 
karakteristieke fabriekspanden zal gaan tekent zich nu 
al in zekere mate af. In de eerste categorie valt de  
winkelgalerij Aachen Arcaden die in 2007 haar deuren 
opende op het gesaneerde rangeerterrein van Bahnhof 
Rothe Erde. Ook het station zelf onderging een 
metamorfose tot een moderne halteplaats voor 
passagierstreinen. Een voormalige naaldenfabriek die 
hier dichtbij ligt biedt sinds 2012 onderdak aan het 
Aachener Stadtarchiv. Het voormalig hoofdkantoor van 
de Aachener Hütten-Aktien-Verein Rothe Erde onder-
gaat momenteel een grondige restauratie om geschikt 
gemaakt te worden voor nieuwe gebruikers uit de 
dienstverlenende sector. Eveneens uit de periode van 
de staalfabricage resteert een walserij met 
bijgebouwen, die weliswaar uit architectonisch 
oogpunt niet als bijzonder bestempeld kan worden, 
maar als blijvende herinnering aan deze glorietijd 
beslist in aanmerking komt voor een nieuwe 
bestemming. Voor wat betreft de voormalige 
Philipsgebouwen zou op basis van laatstgenoemde 
criteria de keuze vallen op de glasfabriek met haar drie 
karakteristieke halfronde daken en grote raampartijen 
in de voor- en achtergevels, ware het niet dat de 
smeltovens, rookkanalen en grondstoffenbunkers de 
indeling sterk bepalen. Hoewel behoud van deze 
elementen uit historisch oogpunt wellicht verdedigbaar 
is, leggen ze uit oogpunt van herbestemming een grote 
beperking op en zijn ze ook uit milieu- en gezondheids-

overwegingen niet te handhaven. Naast deze 
bedrijfspanden maakt ook de infrastructuur deel uit 
van het industrieel erfgoed. De twee toegangswegen 
tot het complex vormen door hun naamgeving – 
Hüttenstrasse en Philipsstrasse – een directe verwijzing 
naar de twee industriële activiteiten die er 
gedomineerd hebben. Zoals andere delen van de 
Vennbahn inmiddels zijn omgebouwd tot fietspad, zo 
bestaan er plannen om dit ook te doen met de eerste 
honderden meters op Rothe Erde, maar dan als begin 
van een route die nu Keulen als eindbestemming moet 
gaan hebben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding 10: Een voormalige naaldenfabriek nabij 
Bahnhof Rothe Erde huisvest nu het Akens Archief. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding 11:  Voormalig hoofdkantoor van de 
Aachener Hütten-Aktien-Verein Rothe Erde (M.Busio).
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