
Royal Goedewaagen Nieuw-Buinen
naast keramiek in urnen
3 Aardewerkfabriek
neemt urnenmaker uit
Schoonhoven over

Nieuw Buinen Royal Goedewaag-
Door Bouke Nielsen
Nieuw Buinen Royal Goedewaag-
en uit Nieuw-Buinen gaat door de
overname van Urnencentrum Ne-
derland uit Schoonhoven ook in
urnen. "De vervaardiging van ur-
nen sluit naadloos aan opwat we al
heel lang doen", zegt directeur Di-
nand Ebbinge van Goedewaagen,
één van de oudste aardewerkfa-
brieken van Nederland.
Urnencentrum Nederland is de

grootste speler op de nationale
markt van handgemaakte kerami-
sche urnen. Ebbinge: "Het product
is voor ons nieuw. Maar we zijn
heel goed in staat een unieke urn te
maken, net zo goed als we al in
staat waren een unieke vaas te ma-
ken. We hebben alles al in huis.
Klei, designers, noem maar op, het
is er allemaal al. Daarom past dit
uitstekend."
Alleen de markten verschillen,

voor de rest blijft haast alles gelijk.
Daarom is de productie van Urnen-
centrum Nederland ook zo simpel
over te hevelen van Schoonhoven
naar Nieuw-Buinen, waar al zo’n
dertig man werken. Heel groot is
het bedrijf uit Schoonhoven ook
niet, al wil Ebbinge daar geen me-
dedelingen over doen.
Maar waarom dan een bedrijf

overnemen? Het was dan wellicht
makkelijker geweest om zelf een

speciale tak voor urnen te begin-
nen? Ebbinge: "Dat is toch lastig.
We hebben er natuurlijk wel naar
gekeken, maar we wilden zoiets
snel en goed aanpakken. In dat ge-
val is het beter om een bestaande
partij over te nemen. Dit was de
beste keus, want we staan in één
klap op de kaart."

Royal Goedewaagen zal in over-
leg met partijen als Yarden en Mo-
nuta en enkele grotere uitvaartver-
zorgers een collectie van urnen
aanbieden. Maar er kunnen ook in-
dividueel handgemaakte urnen
worden gemaakt, stelt Ebbinge.
De markt voor urnen is groot en

internationaal. Het is zelfs een
groeimarkt. Ebbinge: "Er gaan best
grote aantallen in om en dat groeit
nog steeds. Dat neemt niet weg dat
het om gevoelige materie gaat. Wij
houden als bedrijf dan wel van

snelheid, maar ons product is heel
geduldig."

Uit zelfde regioUit zelfde regio
Het fundament voor Royal Goe-
dewaagen werd al in 1610 ge-
legd. Het bedrijf was toen nog in
Gouda gevestigd en zat daar-
mee in dezelfde omgeving als
Urnencentrum Nederland, dat
uit Schoonhoven komt. Royal
Goedewaagen verhuisde in 1984
van Gouda naar Nieuw-Buinen.

¬ Dinand Ebbinge en Yvonne
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