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ambachtsplaats voor

creativiTIJD
De komende tijd komen de gebouwen één voor één 
tot leven. Langzaam aan ontstaat er een plek waar je 
kunt creëren, ontwerpen, entertainen en werken. Een 
broedplaats voor ambachten van authentieke producten, 
ideeën, plannen en bloeiende bedrijfsconcepten. Een 
plek waar je ook even de rust kunt nemen voor een goede 
kop koffie, zakenlunch of businessdiner.

Nieuwe initiatieven samen met de huurders

Leerfabriek KVL gaat actief activiteiten programmeren 
voor creatie, experiment en evenement.
En werkt ondertussen dagelijks aan het beheer en het 
begeleiden van de huurders. De ‘Ambachtsplaats voor 
creativiTIJD‘ biedt ruimte aan onderzoek, ontwik-
keling, vernieuwing en uitwisseling. Samen met de 
huurders initiëren, (co)-produceren en presenteren wij 
diverse initiatieven. Zo wordt er gewerkt aan presenta-
ties en onderzoeksprojecten die de raakvlakken opzoeken 
van ambachten, nieuwe technologieën, vrijetijdsbeste-
ding en groen ondernemerschap.

De vrijheid van 

Leerfabriek KVL: 

korte huurtermijnen
Uitgangspunt daarbij is laagdrempelig instappen; korte 
huurtermijnen, geen bankgaranties en geen keurslijf. 
Een flexibele aanpak die resulteert in het creëren van 
verbindingen die leiden tot samenwerkingen en groei. 
Wij willen waarde creëren voor velen… value for Many 
is het devies!

JOB-House: 

jongeren leren een beroep
Eerlijk en authentiek. Dit komt tot uitdrukking in 
de producten die op ambachtelijke wijze gemaakt 
worden, lokale en eerlijke producten in de horeca en 
re-integratie. 
Ook krijgen jongeren weer de mogelijkheid om in 
aanraking te komen met ambachtelijke beroepen. 
Leerfabriek KVL speelt een rol in de JOB-house 
campagne van de provincie Noord-Brabant. Het 
JOB-house-initiatief (‘Jij Ontwikkelt Brabant’) is 
opgezet als onderdeel van het Brabantse Erfgoed-
programma. Hierin leren jongeren beroepen als 
timmerman, metselaar, meubelmaker, glaszetter 
en loodgieter. In heel Brabant kunnen jongeren aan 
de slag met de herontwikkeling van monumenten. 
Op Leerfabriek KVL werken de jongeren mee aan 
heropbouw en ontwikkeling van het Leerlokaal (waar 
vroeger de kantine zat): één van de oudste gebouwen 
van Oisterwijk.

We staan steeds open voor ideeën die een bijdrage 
kunnen leveren en het concept kunnen versterken. 
Leerfabriek KVL inspireert, niet alleen door haar 
rauwe, industriële karakter, ook omdat er ‘iets in 
de lucht hangt’. Iedereen voelt het. Creativiteit. 
Positiviteit. En dat komt tot uitdrukking in de 
‘Ambachtsplaats voor creativitiTIJD’.
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Autobanden, wasmachines, kabelhaspels, om maar 
wat voorbeelden te noemen, ze worden in grote 
hoeveelheden weggegooid en zo mogelijk gerecycled. 
Ze gebruiken kan ook: Superuse is een manier waarop 
je dat kan doen. Wij geven (sloop)afval en afgedankte 
materialen weer een nieuwe toekomst door er op een 
creatieve manier (kantoor)inrichtingen van te maken. 
Prikkelen en verrassen. We gaan continu op zoek naar 
de kwaliteiten van het bestaande, die we vervolgens 
transformeren naar iets nieuws. Als eerste zal in kaart 
gebracht worden welke materialen allemaal nog zijn 
te hergebruiken in en rond de leerfabriek. Vervol-
gens komt er een oogstkaart van de afvalstromen uit 
Oisterwijk en omgeving. Als de kwaliteit en diversiteit 
van de oogst bekend is, start het ontwerpproces om 
uiteindelijk met een team, dat onder andere bestaat 
uit re-integratie mensen, de objecten en meubels te 
maken. 

Van sloopafval 
naar 
superuse  

Foto: Denis Guzzo



Het verleden van de 

Almijstraat 14 

Door het verdiepen in de historie van de leerfabriek 
ontstond het idee voor de ‘Ambachtsplaats voor 
creativiTIJD’. Hier, aan de Almijstraat 14, gonsde het 
jarenlang van de bedrijvigheid. De leerfabriek, die er 
nu nog verlaten bij ligt, was de werkplek van menig 
fabrieksarbeider. Dag in dag uit werden hier de huiden 
gelooid en bewerkt voor ambachtelijke leerproducten. 

De geschiedenis start in 1916 toen Chris van der Aa in 
een oude leerlooierij aan de Lind de Lederfabriek Oister-
wijk oprichtte. De zaken gaan al snel goed. Zo goed dat de 
looierij na 2 jaar wordt ingeruild voor een dynamischere 
plek langs de spoorlijn Tilburg-Boxtel. Chris runt deze 
nieuwe fabriek samen met Jan Vermetten, een koopman 
uit Rotterdam. De ambitie is om een fabriek te worden 
met de modernste productiemethoden en met een capa-
citeit van maar liefst 1000 kalfshuiden per dag.

In 1920 wordt de fabriek overgenomen door de Amster-
damse Ledermaatschappij (Almij). De naam Almij-
straat verwijst nog naar deze overname. Chris blijft na 
de overname directeur en jaren van uitbreiding volgde.  
De export naar Amerika nam grote vormen aan. In 
1925 was de Lederfabriek Oisterwijk de grootste leerfa-
briek in Nederland. In die tijd verwerkte men 25.000 
huiden per week met 500 werknemers. Het aantal 
groeide in 1930 verder naar 850 werknemers en op het 
hoogtepunt werkten er 1200 mensen in de fabriek. In 
1932 verleende Koningin Wilhelmina het predikaat 
‘Koninklijke’ en was er dus sprake van de Koninklijke 
Lederfabriek Oisterwijk. Het predikaat was een blijk 
van waardering aan het bedrijf dat, ondanks de crisis-
jaren, zoveel arbeiders aan het werk kon houden.

We zetten een stip op de horizon en gaan aan de slag. 
We starten direct met activiteiten, met exploiteren. 
Het betekent zelfs dat we tijdens het renoveren aan 
de slag gaan, samen met de eerste pionierende huur-
ders nemen we Leerfabriek KVL in gebruik.

Start Leermagazijn en het Kantoor; 

werkruimtes met horeca

Het eerste gebouw dat gaat leven, is het Leermaga-
zijn en direct daar opvolgend het Kantoor. In het 
Leermagazijn komt onder andere tijdelijke horeca 
waar de huurders en bezoekers een goede kop koffie 
kunnen drinken, gebruik kunnen maken van een 
lunch of een borrel kunnen organiseren. Het is 
een plek gericht op het verbinden van mensen en 
business, waar eerlijke producten op een eerlijke 
manier geserveerd worden en tegen een eerlijke 
prijs worden afgerekend.

Werklandschappen

De rest richten we in als werklandschappen. Hierin 
kun je een werkplek of een werkunit huren. De 
filosofie van een werklandschap is, dat je niet 
achter een gesloten deur aan het werk bent. Een 
werklandschap kent geen deuren, geen dichte 
wanden en geen ‘directiekamers’.  Het zijn land-
schappen gericht op ontmoeting en interactie. Je 
treft afschermingen aan gericht op de akoestiek, 
het opbergen van kantoorartikelen en het duiden 
van een bedrijfsidentiteit. Er zijn stilteplekken te 
vinden en gespreksplekken.

Werkplekken (WorkPlace)

Op werkplekniveau (WorkPlace) neem je je eigen 
bureaustoel mee en wij regelen de rest. Je krijgt een 
bureau met werkkast die voor jou gereserveerd is. 
In je nabije omgeving zitten meerdere Placers die 
op eenzelfde manier gebruikmaken van de diensten 
van Leerfabriek KVL. Het is een open werkplek 
waarbij je gebruik kunt maken van een locker.

Werkunits (WorkSpace)

Als je een werkunit (WorkSpace) voor jezelf wilt 
hebben (vanaf 35 m2), krijg je een ruimte met 
een akoestische afscherming, waarin eventueel 
werkkasten zijn geïntegreerd. Je zorgt zelf voor de 
bureaus/stoelen/verlichting/etc. Hiermee kun je een 
eigen identiteit aan je plek geven. 

Centrale balie

Bij binnenkomst tref je een centrale balie aan 
die gedurende kantoortijden bemand is en voor 
iedereen ter beschikking staat. Buiten kantoor-
uren zal voorzien worden in een andere vorm van 
toezicht. Centraal is er een coffeebar waar een goede 
kop koffie of thee gehaald kan worden en er zijn 
gespreks- en vergaderplekken waar gebruik van 
gemaakt kan worden.

Jullie doen waar je goed in bent en wij doen de rest!
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We zijn niet direct klaar met alle gebouwen, dat is een 
proces van een paar jaar. Ook in het begin zijn niet 
alle voorzieningen volledig op orde zoals parkeren, 
full swing horeca, uitgebreide dienstengids, business 
events. We starten met de pioniersfase.

Starten met werklandschappen

We beginnen klein en creatief. Ambachtelijk en 
sociaal. Eerlijk en met een ‘Open Mind’. We hebben in 
het begin vooral werklandschappen ter beschikking, 
waar je een werkplek of werkunit kunt huren. Ben je 
Starter of ZZP’er, heb je een kleine onderneming of 
droom je al jaren over het ontwerpen en maken van 
ambachtelijke producten, dan is dit het moment om 
in te stappen.

We groeien door en in de tijd komen er andere plekken 
bij, meer geschikt voor gevestigde bedrijven die zich 
aangetrokken voelen tot de plek, de uitstraling en de 
manier van zakendoen.

Ambachtelijke winkels/ateliers

Wanneer het Europees Werkplaatsen Instituut zich 
heeft gevestigd in de ‘Looierij’ en de ‘Ververij’ zullen 
we ruimte hebben voor ambachtelijke winkels. 
Winkels waar de ontwerper, maker zelf achter de toon-
bank staat. De producenten mogen op vele vlakken 
actief zijn. Als we maar mee mogen maken hoe een 
product tot stand komt. 

Evenementen

Evenementen zijn een belangrijk onderdeel in de 
op- en uitbouw van het concept ‘de ambachtsplaats’. 
Ook is er ruimte voor buitenevenementen. Graag 
komen we bijvoorbeeld in contact met organisatoren 
die gewend zijn om creatieve festivals te organiseren, 
want naast pionieren is het ook een periode om mee te 
denken over hoe we van Leerfabriek KVL een feno-
meen gaan maken. 
 
We zitten nu in een fase waarin je de richting mede 
kunt beïnvloeden door je aanwezigheid, ideeën en je 
ervaringen. Je hebt geen naambordje naast de deur, 
maar heb je een eigen identiteit passend in het grote 
geheel, dan nodigen wij je van harte uit om kennis te 
maken met Leerfabriek KVL.

Dromen en 
pionieren 

Vanaf wanneer en hoe daarna verder?

Waarom 

Leerfabriek KVL 
Leerfabriek KVL is persoonlijk betrokken bij de 
bedrijvigheid van haar huurders. Het concept 
inspireert, daagt uit en faciliteert in: 
•	gelijkgestemde	bedrijven;	
•	allerlei	mogelijkheden	tot	samenwerking;
•	een	superuse	werkomgeving	die	prikkelt	en	verrast;
•	no-nonsense	aanpak;	klare	taal;
•	supersnel	glasvezel	internet;
•		ontzorgen	van	de	huurders	door	een	totaal	pakket	

aan te bieden;
•		korting	op	de	huur	van	50%	over	de	1e	6	maanden	

voor de vroege instappers (t.h.t. eind 2013);
•	dichtbij	het	winkelhart	van	Oisterwijk;
•	de	korte	afstand	naar	het	station;
•	en	dat	alles	in	een	historische	omgeving.

De huurmogelijkheden 

op een rij 
Wij verhuren werkplekken ‘Workplace’ met een 
afmeting van gemiddeld 15 m2.
Op basis van maand, kwartaal of jaarverhuur:
•		per	maand	vooruit	te	betalen;
•		inclusief	gas/water/elektra;
•		inclusief	bureau,	kast	en	werkplekverlichting;
•		inclusief	gebruik	van	baliebezetting;
•		inclusief	koffie/thee	en	water;
•		inclusief	postafwikkeling;
•		inclusief	gebruik	draadloos	netwerk.

Wij verhuren ruimte ‘Workspace’ met een afmeting 
van gemiddeld 35 m2, waaraan een eigen identiteit 
meegegeven kan worden.
Op basis van kwartaal en jaarverhuur:
•		per	maand	vooruit	te	betalen;
•		Inclusief	gebruik	van	balie	bezetting;
•		Inclusief	koffie/thee	en	water;
•		Inclusief	postafwikkeling;
•		Inclusief	gebruik	draadloos	netwerk;
•		exclusief	voorschot	gebruik	gas/water/elektra.

Natuurlijk is er ook Space voor grotere bedrijven. Daar 
doen we een creatieve aanbieding voor op basis van de 
eerder genoemde uitgangspunten. Dus kom langs en 
ga in gesprek!

Eigenlijk zijn we in juni 2013 al opengegaan voor de 
1e huurder. De oude brandweergarage is als eerste 
gerenoveerd om DMP bikes te kunnen ontvangen. 
Het concept achter Dutch Made Precision Bikes is 
medio 2009 geboren bij Chris van der Gaag en ontstaan 
uit zijn liefde voor de fietssport. Met de techniek als 
uitgangspunt maakt hij high end RVS kwaliteit fietsen 
op maat. Een droom op wielen. Uniek en helemaal 
naar wens gemaakt.

2014: Leermagazijn

Het Leermagazijn willen we op een zelfde manier 
aanpakken en vanaf januari 2014 openen. Er hebben 
zich van verschillende kanten al potentiële kandidaten 
gemeld, die we graag een plek willen geven. We hebben 
dan 850 m2 beschikbaar aan werklandschap. In het 
voorjaar van 2014 willen we de 2e verdieping klaar 
hebben, waardoor er nog eens 850 m2 bijkomt.

2014: het Kantoor

Vervolgens starten we met het Kantoor. Dit gebouw 
pakken we direct voortvarend aan om het op een 
energetisch hoger afwerkingsniveau (bouwfysica) te 

krijgen. Daarmee gaat een langere bouwtijd gemoeid, 
vandaar de oplevering eind 2014. Het gebouw heeft 
2600 m2 aan oppervlakte en biedt dezelfde kansen voor 
een open werklandschap als het Leermagazijn. Nu zal 
ook, onder de poort, de centrale ingang van het gebouw 
gerealiseerd worden. En kunnen alle hekken rond het 
hoofdgebouw verwijderd worden, zodat de bereik-
baarheid optimaal is. Parkeren is voorlopig achter de 
gebouwen op de binnenplaats.

2015: Looierij, Ververij en Schaverij

In de loop van 2015 zijn de Looierij, Ververij en 
Schaverij klaar voor gebruik en zal het Europees Werk-
plaatsen Instituut (voorheen Europees Keramisch 
Werk Centrum) zijn intrede doen op de Leerfabriek 
KVL. In deze gebouwen gaan werkplaatsen voor ver-
schillende media elkaar versterken in hun onderne-
ming naar experiment, ontwikkeling en innovatie. 
Tegelijkertijd ontplooien ze samen publieksactiviteiten 
en educatieve initiatieven. Het Europees Werkplaatsen 
Instituut slaat op die manier een brug tussen kennis en 
innovatie, het publiek en de creatieve en commerciële 
industrie.

2016: de Touwerij

In dezelfde tijd starten we ook met de Touwerij, het 
grootste overgebleven gebouw van KVL.
De 10.000 m2 verdeeld over 4 bouwlagen gaan we 
invullen met werkplaats gerelateerde retailfuncties 
(ambachtelijke winkels/ateliers). Ook zou zich hierin 
een overdekte markt kunnen vestigen en is er plek 
voor horeca/evenementen en wellicht een verblijfs-
accommodatie. De afronding en gehele invulling 
van de Touwerij voorzien we in 2016, wanneer KVL 
als locatie 100 jaar bestaat en klaar is voor een nieuwe 
toekomst met Leerfabriek KVL.

CONTACT

lupis aperrum remolecum, utempor emporporae 
verferf erspeli tatempo reperiam accullaut que 
volorerem volut reria dem eat ex eatquo omni-
hillabor sime porest qui am, nescipsandae nosam, 
omnimol uptistiam, iunt, incti reicipitiis ma 
dolorum, quo mo volupta tquodis sitate sequodi 
atem veniand andelibus sedict

Voor meer informatie kunt 
u contact opnemen met:

Ben ten Hove 
pionier en conceptontwerper 
06 55147442
Ben@leerfabriekkvl.nl

Sander van Heteren
projectleider provincie 
Noord-Brabant   
06 18303359 
SvHeteren@brabant.nl

de dramatisch gestegen huidenprijzen, de milieu- 
en ARBO-kosten en de toenemende internationale 
concurrentie. In 2000 betekent dit het einde voor 
KVL, de deuren gaan sluiten. In 2004 wordt uiteinde-
lijk het faillissement uitgesproken. 

Een plek die een begrip is in de samenleving en 
innig verbonden met Oisterwijk verandert in een 
verlaten, troosteloze omgeving. Jaren van leegstand 
volgde waarin plannen over het hergebruik de revue 
passeerden. Met het concept de ‘Ambachtsplaats 
voor creativiTIJD’ wordt er gestart met een nieuwe 
dynamische toekomst voor Leerfabriek KVL, waarbij 
de verbindende kracht en de collectieve herinneringen 
aan Koninklijke Lederfabriek Oisterwijk centraal 
staan. Leerfabriek KVL moet een plek worden waar 
op ambacht gebaseerde moderne werkplaatsen zich 
vestigen, die refereren aan de authentieke omgeving 
en de geschiedenis.
  

In de oorlog kwam de fabriek in handen van de Duitse 
bezetter en werden alle bevoegdheden van de directie 
opgeschort. Tijdens de oorlog draaide de fabriek zo goed 
en zo kwaad als het ging gewoon door. 
Op 15 oktober 1941 stierf oprichter Chris van der Aa, 
twaalf dagen voor zijn zilveren jubileum, dat gelijk  
viel met het 25-jarig bestaan van de fabriek. Ter gele-
genheid daarvan werd een gedenkteken aangeboden 
door het personeel en werden glas-in-lood ramen 
aangebracht in het trappenhuis van het kantoor. Beide 
monumenten zijn nog in tact gebleven en vind je 
terug in Leerfabriek KVL.

Na de oorlog richtte de fabriek zich vol overgave op het 
herstel, de productiviteit en de export. In de zestiger 
jaren moest de Koninklijke Lederfabriek Oisterwijk 
alle zeilen bijzetten. Ten eerste was er de concur-
rentie van kunstleer, dat een steeds grotere plaats ging 
innemen bij het maken van schoenen en tassen. De 
hoge lonen zorgden voor het vertrek van een groot 
deel van de schoenenindustrie naar zogenaamde ‘lage 
lonenlanden’. Daarom moest de export verder groeien. 
De directie zette daarnaast de koers uit om het kwali-
tatief betere Oisterwijkse product een modieuzere 
uitstraling te geven.

Toch mocht dit alles niet baten, vanaf de jaren ‘70 
beweegt de leerindustrie in Nederland zich in een 
neerwaarste spiraal. Hagemeyer N.V. neemt het 
bedrijf in 1966 over, in december 1970 gevolgd door 
de overname van de aandelen van de Koninklijke 
Chroomlederfabriek De Amstel in Waalwijk. Door 
samenvoeging van beide bedrijven ontstaat de 
Koninklijke Verenigde Leder (KVL).

In de jaren ‘90 wordt het steeds moeilijker voor de 
Nederlandse leerindustrie om te overleven, vanwege 

Dienstengids
Voor huurders en andere gebruikers hebben we een 
uitgebreide dienstengids. Hierin worden vele onder-
steunende activiteiten aangeboden die tegen een 
eerlijke prijs worden verrekend. Wij maken voor de 
opzet van de diensten gebruik van een nauwe samen-
werking met een re-integratiebedrijf. Hiermee 
creëren we nieuwe banen voor mensen die een afstand 
hebben tot de arbeidsmarkt. 

De dienstengids bestaat enerzijds uit het leveren 
van technische faciliteiten zoals het leveren van een 
glasvezelverbinding, telefoonverbindingen (VoiP), 
het beschikbaar stellen van opslag in the Cloud en 
alle dienstverlening daaromtrent. Anderzijds bestaat 
de dienstengids uit fysieke activiteiten als het rond-
brengen van post, schoonmaak van de werkplekken, 
inpak en klusdiensten.
 
Een paar onderwerpen uit de dienstengids:
•		Glasvezel	een	10Mbit	verbinding	inclusief	service	en	

onderhoud vanaf € 30,-/mnd 
•		Een	(h)eerlijke	huurders	lunch	in	de	gezamenlijke	

horecaruimte vanaf € 99,-/pp/mnd
•			Vergaderruimten	vanaf	5	personen	€	10,-/pp/dagdeel

Foto: Erik Stekelenburg

 1 Lakfabriek

 2 Opslag

 3 Tractorbergplaats

 4 Algemeen magazijn

 5 Ketelhuis

 6 Machinekamer

 7 Leermagazijn

 8 Brandweergarage

 9 Laadperron

10 Huidenmagazijn

11 Touwerij

12 Kantoor

13 Leerlokaal

14 Vuilwater bassins

15 afvalloodsen

16 looierij

17 schaverij

18 ververij

19 spoorpoort

20 Almijstraat

v
er

si
e 

1,
 s

ep
t
em

be
r 

20
13

 -
 L

ee
rf

ab
ri

ek
 K

VL
 w

or
dt

 ee
n 

dy
na

m
is

ch
e o

m
ge

vi
ng

. D
it

 b
et

ek
en

t d
at

 n
u 

no
g 

ni
et

 al
le

s b
ek

en
d 

of
 d

ui
de

lij
k 

is
. G

aa
nd

e w
eg

 zu
lle

n 
er

 n
og

 w
ijz

ig
in

ge
n 

vo
lg

en
 in

 d
e t

ek
st

 en
 o

pz
et

.

1

1940

2

3

4

5

6

7

8
9

10

12

13

14

15

16

17

18

19

20

11

Achtergrond
Leerfabriek KVL bestaat uit zeven gebouwen en 
ligt naast het spoor. De provincie Noord-Brabant is 
eigenaar van zes cultuurhistorisch gebouwen inclusief 
de grond die daarbij hoort (3 hectare). De gemeente 
Oisterwijk is eigenaar van het overige deel (8 hectare) 
en wil hier woningen ontwikkelen. 

De Erfgoedfabriek van de provincie 

Noord-Brabant

Leerfabriek KVL is één van de locaties die behoort tot 
de Erfgoedfabriek van de provincie Noord-Brabant. 
Het doel van de Erfgoedfabriek is om beeldbepalende 
cultuurhistorische complexen te behouden voor de 
toekomst én te laten functioneren als identiteitsdra-
gers van het bijzondere leef- en vestigingsklimaat in 
Brabant. 

De Erfgoedfabriek Ontmoet, Werkt, Denkt, Toont en 
Onderneemt. Aan de lat staan innovatieve onderne-
mers, creatieve geesten, ontwikkelaars en de provincie 
Noord-Brabant. Wat hen bindt, is emotie: van zinvol 
naar zielvol herbestemmen. Het gaat om de iconen 
van Brabant: kloosters, kastelen, landgoederen, 
fabrieken, forten en kazernes. Ze vertellen samen de 
geschiedenis van Brabant en praten die voort. Voor 
veel partijen is de ondernemende rol van de overheid 
nieuw. De provincie werkt in dit programma samen 
met ondernemende en investerende partners. 

Zie voor meer informatie 
www.brabant.nl/erfgoedfabriek

Concept ‘Ambachtsplaats voor creativiTijd’

De provincie gaat Leerfabriek KVL samen met markt-
partijen renoveren en herontwikkelen. Hiervoor is het 
concept de ‘Ambachtsplaats voor creativiTijd’ ontwik-
keld. Leerfabriek KVL moet een plek worden waar 
op ambacht gebaseerde moderne werkplaatsen zich 
vestigen, die refereren aan de authentieke omgeving 
en de geschiedenis. De planning is dat de provincie 
tussen 2018 en 2020 alle panden in goede staat kan 
overdragen aan een nieuwe eigenaar. 

Het oude ketelhuis met stoommachine op het 
terrein is in 2010 als eerste gerestaureerd en wordt 
actief beheerd door de stichting De Stoommachine. 
Deze restauratie was mogelijk met geld van de 
provincie uit het project Mijn Mooi Brabant. Het 
ketelhuis is het eerste rijksmonument op het terrein 
dat is opgeknapt. 
Zie voor meer informatie www.destoommachine.nl.

Inmiddels is het Ketelhuis in de wijde omgeving 
bekend als evenementenlocatie. Vol enthousiasme 
heeft horeca-ondernemer Alwin Houwing als een 
echte pionier de schouders er onder gezet om aandacht 
te trekken voor het KVL-terrein.
Zie voor meer informatie 
www.leerfabriekoisterwijk.nl/de-leerfabriek.


