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initiatief goudasfalt huur-
der van het terrein van de 
voormalige asfaltcentrale 
Koudasfalt. Het terrein 
van 23.000 m2 vormt een 
verlenging van de Goudse 
binnenstad en grenst tege-
lijkertijd aan de Krimpener-
waard en de IJssel. Hoewel 
de fabriek is verdwenen, 
her innert de asfaltinstal-
latie met de kraan, inmiddels de ‘Lange Arm’ 
genoemd, nog aan de jarenlange industriële 
bedrijvigheid die het terrein gekend heeft. 
De herbestemming steunt op de inzet van 
vrijwilligers met elk hun eigen expertise. Er 
is  voldoende ruimte voor een combinatie 
van wonen, werken, recreatie, cultuur, inno-
vatie en (duurzaam) ondernemerschap.1

In dit eerste artikel wordt een overzicht gegeven van de 
geschiedenis van de asfaltinstallatie in Gouda tussen 
1930 en 1950. Het bedrijfsarchief van Koudasfalt2, dat 
omstreeks 1987 aan het Streekarchief Midden-Holland 
is overgedragen door het moederbedrijf kws Infra BV, 
vormt daarvoor de belangrijkste bron. De jaarversla-

Een goede weg prijst de bouwer
geschiedenis van de asfaltcentrale koudasfalt te gouda, 1930-1950

Eveline van der Hulst

De ‘Lange arm’ op het terrein van de voormalige asfaltcentrale Koudas-
falt (foto: auteur)

Goudsche Courant, 7 oktober 1930
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Op 1 juni 1930 verleende dit bedrijf aan de Maatschap-
pij Wegenbouw te Utrecht (de voorloper van de huidige 
kws Infra BV) officieel de bevoegdheid tot ‘het maken, 
gebruiken, construeeren en verkoopen van wegdek-
ken’ met Carpave koudasfalt en tot het voeren van de 
naam Carpave in Nederland. In 1933 en 1938 bleek deze 
bevoegdheid telkens gegeven te worden, inclusief het 
recht tot het toepassen van het ‘geheime’ proces van 
vervaardiging van verbeterde Carpave.

Zowel de asfaltinstallatie in Gouda als de nog be-
staande installatie in Staphorst produceerden Carpave. 
In de productomschrijving van dit asfaltproduct die we 
nu op de website van kws Infra vinden, staat dat Car-
pave wordt gemaakt door het verwarmen van zand en 
steenslag. Deze worden vervolgens gedroogd, op de ver-
eiste mengtemperatuur gebracht en na toepassing van 
een vooromhullingsmiddel gemengd met bitumen en 
vulstof.4 In hoeverre de vroegere bereiding van Carpave 
hiervan afweek, weten we niet. In 1935 produceerde de 
Goudse installatie zo’n 4000 ton en werd het Carpave-
systeem verbeterd, maar niet duidelijk is wat die verbe-
tering precies inhield, maar dat is ook niet zo vreemd. 
Op de wegenbouwmarkt was namelijk veel concurrentie. 

De Nederlandse wegenbouw

Voordat we verder gaan met Koudasfalt, is het interes-
sant om eerst meer te weten over de wegenbouw in 
Nederland in de eerste jaren na de oprichting van de 
asfaltcentrale. Wat voor wegen waren er in Nederland 
omstreeks 1900 en hoe verliep het proces tot de aanleg 
van een nieuwe weg? 

Anno 2012 zijn de ‘Nederlandse wegen de beste ter 
wereld’5, zo blijkt uit verzamelde gegevens in een na-
vigatie-app van Google. Dit geldt voor de veiligheid en 
kwaliteit van het wegdek, maar ook genieten wegen-
bouwers in Nederland relatief veel vrijheid om hun as-
faltmengsels te verbeteren. Maar hoe was het een eeuw 
geleden gesteld met de kwaliteit van de Nederlandse 
wegen? 

gen voor de aandeelhouders in dit archief bieden niet 
alleen een bijzonder inkijkje in een lange geschiedenis 
van Goudse asfaltproductie, maar zijn ook een weerspie-
geling van maatschappelijke, economische en industri-
ele ontwikkelingen door de tijd heen. Het artikel bevat, 
tenslotte, verwijzingen naar de door het Streekarchief 
Midden-Holland digitaal beschikbaar gestelde Goudsche 
Courant en Schoonhovensche Courant3. 

Oprichting 1930

Op 7 oktober 1930 werd in de Goudsche Courant de op-
richting van de N.V. Koudasfalt bekend gemaakt. Een 
van de oprichters was de Stearine Kaarsenfabriek, die 
in de archiefstukken dan ook regelmatig voorkomt. De 
kaarsenfabriek fabriceerde zelf onder andere prepara-
ten voor de aanleg en verbetering van wegen. Koudasfalt 
zou het terrein gaan huren van de kaarsenfabriek voor de 
prijs van 2000 gulden per jaar, ‘belachelijk laag’ staat er 
in de marge van het ontwerphuurcontract geschreven. 
Uiteindelijk werd de huurprijs wonderlijk genoeg 1500 
gulden. Al in het jaarverslag over 1930 opperde de di-
rectie of het terrein niet beter gekocht kon worden. De 
onzekere vooruitzichten van het jonge bedrijf en het feit 
dat het terrein eerst verbeteringen nodig had, waren re-
denen om de koop voorlopig uit te stellen. 

Patent op het vervaardigen en leggen van Carpave 

Het Engelse bedrijf Baldry Yerburgh and Hutchinson 
(Roads) Ltd. (later Carpave Limited) was eigenaar van 
de rechten op de vervaardiging van en de naam Carpave 
(Cold Asphalt Road Pavement) Koudasfalt in Nederland. 

1. www.goudasfalt.nl
2. samh, Archief van Koudasfalt N.V. te Gouda, 1930-1975.
3. Goudsche Courant en Schoonhovensche Courant. Raadpleegbaar 
via www.kranten.samh.nl.
4. http://www.kws.nl/nl/producten/detail/carpave-warm-bereid-
koudasfalt (geraadpleegd in september 2016).
5.  Marc van den Eerenbeemt, ‘Navigatiedienst Google: Nederland-
se wegen beste ter wereld’, in de Volkskrant (15 september 2016).
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Staat van de wegen 1800-1930

In Nederland groeide tussen 1800 en 1900 het aantal 
wegen van 150 km straatweg naar 1200 km rijksweg. Tot 
die tijd waren de wegen in Nederland vooral onverhard. 
De aanleg (van rijkswege) van verharde wegen gebeurde 
met name in gebieden, waar de economische ontwikke-
ling gunstig was. Voor de aanleg van kwalitatief betere 
wegen, stapte men tegen het midden van de 19e eeuw 
over van klei- en zandwegen naar zogenaamde maca-
damwegen. Macadamwegen waren verhard met behulp 
van steenslag. Op het terrein is nog steeds zichtbaar dat 
Koudasfalt ook een voorraad steenslag bewaarde. 

In Duizend jaar Gouda wordt duidelijk het onderscheid 
omschreven tussen vier soorten wegen in de Goudse re-
gio aan het einde van de 19e eeuw, te onderscheiden naar 
kwaliteit en onderhoud. Er waren redelijk goed onder-
houden wegen in eigendom van een polder, waterschap 
of stad. Daarnaast waren er wegen in beheer bij exploi-
tatiemaatschappijen, die dankzij tolheffing in redelijke 
mate beheerd werden. De straatweg tussen Gouda en 
Bodegraven, die later in dit artikel behandeld wordt, is 
daar een voorbeeld van. De buitenwegen werden amper 
onderhouden en waren weinig verhard, waardoor zowel 
het vervoermiddel als de weg gemakkelijk beschadigd 
raakten. De wegen in de binnenstad van Gouda waren 
echter verhard en er kwalitatief beter aan toe.6 

In de periode waarin Koudasfalt werd opgericht, was 
het autoverkeer in opkomst en dit stimuleerde op zijn 
beurt de wegenbouw in Nederland op grote schaal. In 
dezelfde periode publiceerde de overheid daarom de 
eerste Rijkswegenplannen. Het eerste Rijkswegplan ver-
scheen in 1927 en zou elke tien jaar gevolgd worden door 
een nieuw plan. Het Rijkswegplan van 1927, het eerste 
plan sinds het vertrek van Napoleon, bestond uit een 
investering van 300 miljoen gulden en zorgde, bijvoor-
beeld, voor de aanleg van de A12 tussen Utrecht, Gouda 
en Den Haag. Het plan greep op nationaal niveau zodanig 
in op het wegenstelsel, dat het is opgenomen in de Ca-
non van de ruimtelijke ordening in Nederland (2012). Het 
volgende plan, uit 1938, leidde tot de aanleg van ver-
keersbruggen, knooppunten en tunnels. 

Aanbesteding

Een overheid die investeert in wegen, zal via het proces 
van aanbesteding opdrachten laten uitvoeren. Aanbe-
steding houdt in dat, in het geval van wegenbouw, de 
overheid (als opdrachtgever) een opdracht wil laten uit-
voeren en bedrijven de mogelijkheid biedt zich daarop 
in te schrijven door een offerte aan te bieden. De op-
drachtgever ‘gunt’ een van die bedrijven uiteindelijk de 
uitvoering van de opdracht. In het geval van Koudasfalt 
lezen we in de jaarverslagen na de oorlogsjaren vaak 
over deelname aan onderhandse aanbesteding. Bij on-
derhandse aanbesteding worden bedrijven met de juiste 
kennis en materialen geselecteerd. 

Blekerssingel, 1928 (Archief van Koudasfalt N.V. te Gouda, 1930-1975)
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Die dagelijkse praktijk verliep namelijk niet altijd zon-
der slag of stoot. In de oude kranten vinden we hier wat 
meer informatie over. Zo was Koudasfalt in de directe 
omgeving niet altijd even geliefd. Dit zou een terugke-
rende kwestie blijven, maar in de Goudsche Courant le-
zen we dat al op 8 november 1932 in de gemeenteraad 
gevraagd werd om te onderzoeken of Koudasfalt naar 
een andere locatie verplaatst kon worden. Havenbewo-
ners klaagden namelijk over de overlast door een ‘on-
aangename lucht’ die van het bedrijf af kwam. Of en hoe 
Koudasfalt hierop reageerde, weten we niet.

Daarnaast was de aanleg of het onderhoud van een 
weg niet ongevaarlijk. In de Schoonhovensche Courant 
lezen we namelijk over twee bedrijfsongelukken. Tijdens 
werkzaamheden in 1940 gleed de heer A. Boerefijn, me-
dewerker bij Koudasfalt, uit op een teerwagen, waardoor 
hij zijn arm brak. En in 1947 belandde de wegenwals, tij-
dens het repareren van het fietspad langs de Straatweg 
Gouda-Bodegraven, ‘op onverklaarbare wijze in de diepe 
wetering’. De machinist, de heer Oosterwijk, kon geluk-
kig net op tijd van de wals springen. En ook het leveren 
van de juiste kwaliteit bleek niet altijd goed te gaan. Zo 
had Koudasfalt in 1949 in de Bodegraafse Meije een weg 
aangelegd, blijkbaar zo slecht dat daarop ‘een paard nog 
niet kon lopen’. 

Opdrachten

In de wegenbouw was het vervolgens de verantwoor-
delijke taak van de uitvoerder om ervoor te zorgen dat 
een opdracht goed werd uitgevoerd. Een opdracht werd 
in de jaarverslagen van Koudasfalt echter steevast een 
‘werk’ genoemd. Met de eisen die het bestek en de bij-
behorende richtlijnen aan de aanleg van een weg stel-
den, was het aan de uitvoerder om de technische en 
organisatorische kant van de aanleg of het onderhoud 
te verzorgen. Dat hield in dat hij een plan opstelde, het 
juiste materiaal tot zijn beschikking moest krijgen, het 
werkterrein inrichtte en arbeiders in dienst nam voor de 
betreffende opdracht.

Dagelijkse praktijk 1930-1940

Na wat algemene informatie vervolgt hieronder de ge-
schiedenis van Koudasfalt en wordt geprobeerd een 
beeld te schetsen van de dagelijkse praktijk van het as-
falteerwerk. 

(www.beeldbank.rws.nl) (Schoonhovensche Courant, 12 november 1947) ± 1930 (Archief van Koudasfalt N.V. te Gouda, 1930-1975)

6.  P.H.A.M. Abels, K. Goudriaan, N.D.B. Habermehl, e.a. (red.), in 
Duizend jaar Gouda. Een stadsgeschiedenis (Hilversum; 2002), p. 
503.
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De aanleg van de Straatweg Gouda-Bodegraven

Een van de wegen waaraan Koudasfalt, tussen 1931 
en 1941, een grote bijdrage heeft geleverd, is die tus-
sen Gouda en Bodegraven. In de 19e eeuw kwamen de 
drie burgemeesters van Bodegraven, Zwammerdam en 
Reeuwijk bijeen en in 1830 kregen zij bij Koninklijk Be-
sluit toestemming voor de uitvoering van een plan voor 
een straatweg die liep vanaf de huidige Graaf Florisweg, 
Bodegraafseweg, de Zoutmansweg en Raadhuisweg in 
Reeuwijk tot aan de Burgemeester Le Coultrestraat en 
Wilhelminastraat in Bodegraven. Deze straatweg moest 
de ‘communicatie’ tussen Gouda en Bodegraven verbe-
teren. Vervolgens werd in 1834 het bestuur van de As-
sociatie tot aanleg van een weg en vaart tussen Bode-
graven en Gouda opgericht, bestaande uit onder andere 
de bovengenoemde burgemeesters. Uiteindelijk werd de 
nieuwe verbinding in 1839 officieel in gebruik genomen 
en in datzelfde jaar traden ook de twee tollen in werking. 

De tollen waren niet altijd winstgevend en vanuit de 
provincie was er regelmatig de druk om (het beheer van) 
de weg te verbeteren. Rond 1850 bleek al dat de weg niet 
bestand was tegen zware vervoermiddelen en om die re-
den werd een stenen bestrating aangelegd. Vanaf 1927 
werd de weg verstevigd met nieuwe klinkers, asfalt en 
Carpave. In 1931, bijvoorbeeld, zorgde Koudasfalt voor 
een Carpavedeklaag en in 1935 volgde een slijtlaag. In 
1936 kreeg Koudasfalt de opdracht om het rijwielpad te 
verbeteren en te verbreden tot tweeënhalve meter, zo-
dat het geschikt zou zijn voor tweerichtingsverkeer. Ver-
volgens startte Koudasfalt in 1937, met de inzet van zes 
arbeiders, met de asfaltering van het fietspad en het ver-
beteren van de straatweg zelf. In de jaren daarna volg-
den nog meer opdrachten voor reparatiewerkzaamhe-
den, profielverbetering en Carpavedeklagen. Opgeteld 
heeft Koudasfalt voor tienduizenden guldens bijgedra-
gen aan de aanleg en het onderhoud van de straatweg. 
Rond deze periode begonnen onderhandelingen over de 
overname van het eigendom en beheer van de straatweg 
door de overheid. Dit gebeurde officieel in 1949 met de 
opheffing van de Associatie.7 

Een model-koudasfaltinstallatie

In de jaren ’30 richtte Koudasfalt zich op de opbouw en 
innovatie van het productieproces door de aanschaf van 
diverse machines en materialen, zoals een warm-asfalt-
mengmachine omstreeks 1935, een warm-asfaltinstalla-
tie in 1936, twee ketels en een mobiele stoomwals. Het 
was ook de periode waarin het bedrijf ontdekte welke 
machines en instellingen de productie structureel kon-
den verhogen. De nieuwe mengmachine stond echter in 
de opslag in Bilthoven en werd ook in 1936 nog niet inge-
zet. Blijkbaar wachtte Koudasfalt op het goede moment, 
namelijk wanneer de installatie voor winst kon zorgen. 

In 1937 groeide de afname van Carpave asfalt en daar-
door was de verwachting dat de silo-installatie die bin-
nenkort verwacht werd, een ‘winstobject’ zou worden. 
De uitbreiding van de installatie in Gouda zou het moge-
lijk maken dat de Carpave direct vanaf de installatie met 

Mengmachine ± 1930 (Archief van Koudasfalt N.V. te Gouda, 1930-1975)
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een grote prijsstijging. De dienstoproep van personeel 
voor het bataljon wegentroepen - zij ruimden onder an-
dere ontplofte bruggen op - legde het bedrijf ook nog 
eens ‘bijna lam’. Al twee uitvoerders en twee onderbazen 
werden in dit jaar weggeroepen voor de militaire dienst. 
Niet alleen het personeel, maar ook transportmiddelen 
waren schaars geworden en dus werd het noodzakelijk 
om vrachtauto’s te kopen in plaats van te huren. De 
achttons motorwals die ter beschikking stond in Gouda 
werd ook aangekocht. De keerzijde van de oorlogssitu-
atie was dat Koudasfalt militaire werken uit mocht voe-
ren en de asfaltvoorraad dit jaar toch nog toenam van 50 
á 60 ton naar 200 á 300 ton. 

Zoals verwacht vielen de winstcijfers in 1940 tegen. Na 
de capitulatie van Nederland op 15 mei 1940 werd beslag 
gelegd op de asfaltvoorraden ‘ten behoeve van de Luft-
gau Holland’. Daar kwam bij dat een prijsverhoging van 
het koudasfaltmateriaal niet was toegestaan. De directie 
ging er wel van uit dat er in de komende jaren ‘buiten-
gewoon veel nieuw en onderhoudswerk’ te doen zou zijn 
vanwege de oorlogsschade aan wegen. Ook had Rijks-
waterstaat 220 ton opgebroken koudasfaltdeklaag, ‘af-
komstig van een Rijksweg in de nabyheid’ op het terrein 
in Gouda afgevoerd. Het was de bedoeling dat Koudas-
falt deze voorraad opnieuw in productie zou brengen en 
dit kon voor het bedrijf nog wat omzet opleveren. Tot 
die tijd hoopte de directie ook wat te kunnen verdienen 
door aan de slag te gaan met beton- en grondwerken. De 
aanschaf van nieuw materiaal was op dat moment echter 
‘practisch geheel verboden’ en het transportprobleem 
was verder verslechterd. De enige oplossing was de aan-
schaf van twee driewielige vrachtautootjes. 

In het opdrachtenboekje van 1940 lezen we dat Koud-
asfalt, ondanks de moeilijke tijden, de koudasfaltde-
klaag op de ‘Rijksweg no. 12’ (de huidige A12) heeft gere-
pareerd met bijna 150.000 ton Carpave voor een tonprijs 
van 25 gulden. Ook was 100 ton Carpave gelegd op de 

een capaciteit van 200 ton naar de silo’s overgebracht 
kon worden. Vanuit de silo’s kon het materiaal direct op 
vrachtauto’s en in schepen geladen worden. Er kwam op 
deze wijze meer regelmaat in de aflevering van het ma-
teriaal. In 1938 bleek dat de installatie en de ingebruik-
name van de silo-installatie een groot succes was. Daar-
naast ontdekte men dat de koppeling van de generator 
aan de dieselmotor niet alleen de motoren van de trans-
portband aandreef, maar tegelijkertijd kon zorgen voor 
goede terreinverlichting. Zo kon men op meerdere mo-
menten van de dag productie draaien. Door daarnaast de 
mengbak te verlichten met kwiklampen, maakten deze 
verbeteringen, volgens de directie dit van het terrein in 
Gouda een ‘model-koudasfaltinstallatie’. 

Overleven in oorlogstijd 1939-1945

Stagnatie en schaarste
De productie van Koudasfalt ondervond in 1939 ‘ernstige 
stagnatie’ vanwege de oorlog. Door het instorten van de 
brug in het Albertkanaal was de aanvoer van teerslakken 
uit België gestopt en de aanvoer van andere materialen 
dreigde ook stopgezet te worden. Tegelijkertijd was er 

 Stoomwals met opschrift ‘Maatschappij Wegenbouw Utrecht’, ± 1930
 (Archief van Koudasfalt N.V. te Gouda, 1930-1975)

7.  W.R.C. Alkemade, Inventaris van het archief van de associatie 
tot aanleg en onderhoud van de weg en vaart tussen Gouda en Bo-
degraven, 1827-1943 (Woerden, RHC Rijnstreek en Lopikerwaard; 
1991), pp. 3-5.
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zig, omdat hij als antiverzetsgijzelaar werd vastgehou-
den in St. Michielsgestel. Anti-Duitse burgers met een 
belangrijke positie werden door Duitsers vastgehouden 
om het plegen van aanslagen op Duitsers te ontmoedi-
gen. Na een aanslag werd een aantal van deze gijzelaars 
geëxecuteerd. Sommigen kon men vrij krijgen door te 
benadrukken dat zij onmisbaar waren in de uitvoering 
van hun functie.8 In de Goudsche Courant van 25 juli 1955 
is zijn in memoriam gepubliceerd en daaruit blijkt dat 
Treub met name geroemd werd om zijn chemisch-we-
tenschappelijke bijdrage, ook voor de Kaarsenfabriek en 
de daarmee samenhangende economische bedrijvigheid 
in Gouda. 

Na de oorlog 1945-1948

Uitstekende acquisitie-talenten
Waar in 1942 een verlies werd geleden van zo’n 17.000 
gulden, was dit bedrag in 1944 bijna verdubbeld. In het 
verslag over 1944 is ook het verslag over 1945 verwerkt 
en daardoor lezen we dat er begin 1945 een voorzich-

Rijksweg tussen Alkmaar en Den Helder. De aanleg van 
een weg tussen Huize Maarsbergen en Koedam moest 
echter worden stopgezet wegens de ‘uitgebroken oor-
log’.

In 1941 ging de zoektocht naar alternatieve werkzaam-
heden door. In dit jaar werd een poging gedaan om za-
ken te doen in de verkoop van teerslakken. Dit leverde 
winst op, maar het avontuur duurde kort: in de laatste 
helft van het jaar waren er vanuit Duitsland geen teer-
slakken meer te krijgen. Het bedrijf had met name last 
van de kunstmatig laag gehouden prijs, waardoor, zo-
als het jaarverslag beschrijft, Koudasfalt ‘uitverkoop’ 
hield van grondstoffen. Daarnaast mochten leveringen 
van Carpave alleen met een vergunning plaatsvinden. De 
oorlog duurde voort, want nog steeds werd de dreiging 
gevoeld van een ‘algemeene stopzetting van werken’.

De situatie verslechtert

En toen ging de situatie in 1942 verder achteruit, omdat 
er in dat jaar maar één winstgevend werk was voor de 
Provincie Zeeland en dat werk werd stilgezet. De voort-
gang was onzeker. Het bedrijf realiseerde zich dat de ei-
gen specialisatie het moeilijk maakte om andere soorten 
werkzaamheden op te pakken. De verkoopprijs van ma-
terialen was vóór de oorlog vastgezet en leverde nu pro-
blemen op. In combinatie met een sterke afname van de 
voorraad (de eerder genoemde ‘uitverkoop’) betekende 
dit dat Koudasfalt nog maar weinig koudasfalt kon pro-
duceren. Aan de somberheid over de productie en omzet 
kwam in 1943 nog geen einde. De verwachting dat het 
bedrijf reparatiewerken kreeg toegewezen, was name-
lijk weer getemperd. Ook waren er geen auto’s meer op 
het terrein aanwezig, nadat ook de aangeschafte drie-
wielige ‘Tempowagens’ waren gevorderd voor de oorlog. 
Koudasfalt besloot, als invulling van de werkuren, twee 
uitvoerders cursussen te laten volgen in de hoop dat de 
opgedane theorie in betere tijden van nut zou zijn.

Er was dit jaar ook heuglijk nieuws. De heer J.P. Treub, 
directeur van de Kaarsenfabriek, was namelijk weer aan-
wezig bij de aandeelhoudersvergadering van Koudasfalt. 
Hij was tijdens de vorige twee vergaderingen niet aanwe-

 Het ‘rollen’ van het asfalt, tussen 1930-1950
 (Archief van Koudasfalt N.V. te Gouda, 1930-1975)
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start met houthandel De Hoop met als doel dat Koudas-
falt zo’n 4000 vierkante meter moerassig stuk terrein af 
zou staan aan de houthandel en daarvoor zo’n 4500 m2 
opgehoogd terrein terug zou krijgen. Deze deal werd in 
1948 gesloten en kostte Koudasfalt nog eens 3000 gul-
den. 

Meneer Vixseboxse
In 1947 had Koudasfalt problemen met de samenstelling 
van Carpave, veroorzaakt door de verminderde kwali-
teit van de toegevoegde fluxolie. Aan de Kaarsenfabriek 
werd de hulp gevraagd van de heer Vixseboxse, labora-
toriummedewerker van de Kaarsenfabriek, om de kwali-
teit te verbeteren, want, zo besluit de schrijver van het 
jaarverslag dit onderwerp: ‘hiermede wordt tevens t.o. 
de buitenwereld, speciaal de Rykswaterstaat, de goede 
indruk gevestigd, dat aan het Carpavemateriaal alle zorg 
besteed wordt.’ Deze situatie bevestigde overigens de 
grote behoefte aan laboratoriumruimte. De directiekeet 
werd als zodanig ingericht. 

Tussen 1945 en 1948 waren er ook een aantal perso-
nele veranderingen. De hoofduitvoerder, de heer Kelder, 
overleed aan het begin van 1945, zodat een vacature was 
ontstaan. Twee jaar later verliet hoofduitvoerder Hol het 
bedrijf om voor zichzelf aan de slag te gaan. Daarnaast 
was de heer Heeg inmiddels de nieuwe adjunct-direc-
teur van het bedrijf. De heer Boerefijn, op dat moment 
de oudste uitvoerder van Koudasfalt, overleed in 1947.

In 1948 stond Carpave ‘aan de spits van de koudas-
faltmaterialen, die in Nederland geproduceerd worden’. 
Zowel in 1948 als 1949 investeert de overheid, door be-
perkte financiële middelen, maar weinig in wegenbouw. 
Dit zorgde ervoor dat veel aannemers (de concurrentie 
was nog steeds groot) zich inschreven voor weinig be-
schikbare opdrachten. Het bedrijf noemde de koudas-
faltinstallatie inmiddels ‘verouderd’ en vervanging door 
een installatie met een grotere capaciteit was noodza-
kelijk. Desondanks eindigt het vrij korte jaarverslag van 
1948 met de tekst: ‘De financiële toestand der onderne-
ming is kerngezond.’

tige toename was in het aantal nieuwe werken. Deze 
toename was te danken aan de ‘uitstekende acquisitie-
talenten’ van de heer Heeg. De opbrengsten van deze 
werken zouden echter direct geïnvesteerd worden in de 
aanvulling van voorraden en vervanging van materialen. 
Het bedrijf durfde ook weer te denken aan alternatieve 
werkzaamheden, bijvoorbeeld aan de woningbouw. 

In 1946 besefte de directie dat zij in het vorige jaar-
verslag veel te voorzichtig was geweest over de vooruit-
zichten na de oorlog. Voor bijna 300.000 gulden had het 
bedrijf nu aan werken, die overigens allen onderhands 
waren verkregen. Deze informatie roept een aantal vra-
gen op. Wat zegt het bijvoorbeeld over Koudasfalt, dat 
zij opgenomen waren in de selectie van onderhandse 
aanbesteding? Welke reputatie had het bedrijf? Stond 
het bedrijf bekend om een gunstig prijsaanbod, of om de 
geleverde kwaliteit van het asfalt? Of om een combinatie 
van deze factoren? Dit zijn vragen waar het archief ons 
op dit moment geen duidelijk antwoord op geeft.

Koudasfalt klom in de volgende jaren snel uit het dal. 
In 1947 werd er flink geïnvesteerd, zowel in materialen, 
als in het terrein. Voor in totaal 55.000 gulden werden 
een stoomketel, een motorwals, een vrachtauto en zelfs 
een personenauto aangeschaft. Was deze personenauto 
voor de directeur? Ook bleek de warm-asfaltmengma-
chine verkocht te zijn voor 20.000 gulden. De kosten 
voor het terrein waren opgegaan aan baggerwerk, een 
verbouwing, de aanleg van een steiger en aan terrein-
verbetering. 

Een kerngezonde onderneming

Eindelijk eigenaar
De investeringen in het vorige jaar werden gevolgd 

door twee grote veranderingen van het terrein in 1948. 
Bijna twintig jaar na het opstellen van het huurcontract 
was Koudasfalt in januari namelijk alsnog eigenaar ge-
worden van het terrein en wel voor een bedrag van 
30.000 gulden. Daarnaast werden onderhandelingen ge-

8.  M.J. van Dam, Gouda in de Tweede Wereldoorlog (Delft; 2006), 
pp. 76-77.
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De geschiedenis en het karakter van een bedrijf beschrij-
ven is een stuk eenvoudiger als het een familiebedrijf 
betreft. Elk familielid bouwt namelijk voort op de fun-
damenten van zijn voorganger en levert zo zijn of haar 
bijdrage aan de voortgang van het bedrijf. Deze bijdrage 
herkennen, binnen de maatschappelijke, geografische 
en persoonlijke context, maakt het onderzoek tevens 
waardevol. De geschiedenis van het wegenbouwbedrijf 
Vissers uit Noord-Brabant is daar een goed voorbeeld 
van. Het boek over dit bedrijf, getiteld Een eeuw Vis-
sers’ Wegenbouw (1957), bevindt zich in het archief van 
Koudasfalt en bleek van veel nut voor dit artikel. Waar 
de rode draad binnen dit bedrijf werd gevormd door de 
familie Vissers, bieden in het archief van Koudasfalt en-
kel de ‘koude’ jaarverslagen een tijdlijn. Altijd is daarbij 
ook het besef dat ontwikkelingen wel eens te rooskleurig 
beschreven konden zijn en de menselijke kant van het 
bedrijf blijft onderbelicht. 

Wat kan er nu gezegd worden over Koudasfalt in de 
eerste twintig jaar na de oprichting? Het valt in de eerste 
plaats op dat het bedrijf al snel na oprichting startte met 
de innovatie van het productieproces. Ook produceerde 
de Goudse asfaltinstallatie al vroeg asfalt voor opdrach-
ten in heel Nederland. Tijdens de oorlogsjaren bleek de 
eigen specialisatie nadelig te werken en werd actief en 
creatief nagedacht over alternatieve werkzaamheden. 
Er was ook aandacht voor het personeel. Dat blijkt uit 
de bijscholing van uitvoerders met het oog op de toe-
komst en het noemen van professionele kwaliteiten in 
de verslagen. Uiteindelijk lukte het Koudasfalt om snel te 
herstellen van de oorlogsjaren en nieuwe investeringen 
te doen in het terrein en materialen. Uit de structurele 
deelname aan onderhandse aanbesteding na de oorlog 
kunnen we voorzichtig concluderen dat Koudasfalt in de 
wegenbouw een goede reputatie had opgebouwd. 

 ± 1930 (Archief van Koudasfalt N.V. te Gouda, 1930-1975)


