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Wat is Cichorei 
 
Cichorei is de naam van een plant van ongeveer 40 cm hoog met blauwe bloemen. De 
plant heeft een wat bitter smakende wortel van ongeveer 20 cm die al eeuwenlang bekend 
is als geneesmiddel. De Romeinen gebruikten het loof van de plant kennelijk ook al als 
groente. In de 17e eeuw werd het op de wortel groeiende “lof” in onze contreien opnieuw 
ontdekt als groente. Cichorei behoort dus tot de familie van Andijvie en Witlof (het witte 
lof ontstaat door kweek van het blad in het donker).  
 
In de tijd van Napoleon wordt de wortel van de plant gebruikt als vervanging voor koffie. 
Twee Franse artsen maakten in 1775 voor het eerste een warme cafeïnevrije drank die wat 
lijkt op koffie. Het werd ook wel peekoffie genoemd (pee = wortel). Koffie moest in die tijd 
worden geïmporteerd vanuit de Britse koloniën en was een schaars en duur artikel zeker 
toen Napoleon de import verbood vanuit Britse havens. Daarom ging men over op het 
gebruik van cichorei als koffievervanger (surrogaat). 
 
Het kweken werd gericht op een dikkere wortel met als resultaat een klein formaat 
suikerbiet, die aanvankelijk werd verbouwd in Friesland en Groningen maar later in de 19e 
eeuw ook in Zeeland. De Friese predikant J.H.Niewold (1737-1812) kweekte als eerste in 
Nederland cichoreiplanten.  
 
Na de oogst werd de wortel gewassen, gesneden en gedroogd in een oven onder soms wel 
3 vloeren van geperforeerde tegels. Cichoreifabrikanten kochten de gedroogde schijven op 
die in de fabrieken vervolgens werden gekookt, gemalen, geroosterd en verpakt tot een 
surrogaat-koffiepoeder. Het roosteren en karamelliseren van de poeder veroorzaakte een 
penetrante stank in de wijde omgeving van de fabriek. 
 
Cichorei werd gebruikt als smaakstof, als toevoeging in koffie, en tijdens de tweede 
wereldoorlog zelfs als vervanging van koffie. Tegenwoordig wordt cichorei nog gebruikt in 
alternatieve koffie. Hedendaagse cichoreitelers leveren hun oogst aan de organisatie 
Sensus (in Zwolle en Roosendaal) die is gespecialiseerd in de productie van inuline uit de 
wortels als supplement voor de voedingsindustrie. 

 

Cichoreifabrieken in Dalfsen en Nieuwleusen 
 
In de 19e eeuw waren er in Nederland aanvankelijk tientallen veelal kleinere fabriekjes. In 
1919 waren er daar nog ongeveer 15 van over, de grootsten stonden in Leeuwarden, 
Groningen, Ossendrecht en Dalfsen aan de Vecht. Ook aan de Dedemsvaart in Punthorst 
(Den Hulst) stond een kleine fabriek. 
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De cichoreifabriek in Dalfsen 
Jacob Egberts richtte in 1840 een cichoreifabriek op in Winterswijk. De naam van die 
fabriek was de Sukerieje (genoemd naar peekoffie, een van de eindproducten). Na zijn 
dood ging zijn oudste zoon Berend Hendrik in 1858 in Dalfsen een fabriek beginnen. 
Dalfsen aan de Vecht lag gunstiger voor de aanvoer van grondstoffen en het vervoer van 
de eindproducten van de cichorei. Transport ging in die tijd vooral over het water en 
Egberts wist zich dus verzekerd van een goede aanvoer van de cichoreiwortels en voor de 
stoommachines bood de Vecht ruim voldoende water. 

In Dalfsen werd de fabriek eerst begonnen in de katoenweverij van Jacob Themans in de 
Ruitenborghstraat. Berend Hendrik Egberts wilde eigenlijk aan de Vecht een fabriek 
bouwen en liet daar in 1860 alvast een woning bouwen (de witte villa). In 1864 werd de 
nieuwe fabriek met stoommachines van 8 PK in gebruik genomen. Op de gevel kwam de 
naam Stoomcichoreifabriek . De capaciteit van de stoommachines werd van 1865 tot 
ongeveer 1875 ook gebruikt voor een weeffabriek. Het ging echter zo goed met het bedrijf 
dat in 1875 en 16 PK stoommachine werd geplaatst, waarmee in de jaren 80 meer dan 
500.000 kg cichorei werd verwerkt. In 1913 werd een Naamloze Vennootschap 
Overijsselsche Stoom-cichoreifabriek voorheen B.H. Egberts en Co. Te Dalfsen opgericht. 
De exportmarkten groeiden over de hele wereld zeker toen er op een tentoonstelling in 
Londen een medaille gewonnen werd.  

 

In 1932 werd de fabriek van de firma Van Cleeff & Stork uit Punthorst (Nieuwleusen) 
overgenomen. En in 1948 werd de Stoom-cichoreifabriek in Dalfsen verkocht aan de firma 
Buisman te Zwartsluis. De aanleiding voor die overname was waarschijnlijk dat de beide 
zonen van Egberts al op jonge leeftijd waren overleden en een dochter van Egberts 
trouwde met een zoon van Buisman. De exportmarkten groeiden aanvankelijk sterk  in 
Amerika, Canada, Australië en India  waar in 1962 nog een cichoreifabriek werd geopend. 
De concurrentie was echter ook hevig, vooral door de Franse fabrikant “Chicorée Leroux” 
te Orchies. Het ging met de productie in Nederland bergafwaarts. Uiteindelijk werd de 
productie deels naar India verplaatst en in 1965 in Dalfsen stilgelegd. De voorraden 
cichoreiwortelen werden overgenomen door de Franse concurrent.  
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De Stoomfabriek en Witte Villa in de moderne tijd 
 
In 1986 werd de Witte villa en een deel van de fabriek onderdeel van de uitbreiding van 
het gemeentehuis. De villa werd trouwlocatie en kantine.  
 
Toen in 2007 het nieuwe gemeentehuis in gebruik werd genomen, veranderde de 
bestemming weer: in een deel van de fabriek werd het theater met de naam de 
Stoomfabriek gevestigd en in een ander deel kwam een restaurant met de naam de 
Fabriek. Daar kan inmiddels ook weer een kopje cichoreikoffie worden genuttigd.  
 
Ook de witte villa kreeg een nieuwe bestemming als restaurant met de oude naam 
Sukerieje van de eerste cichoreifabriek van oprichter Jacob Egberts in Winterswijk.  
 
Op het pleintje kwam een fontein met steentjes in de kleuren van de cichoreiplant: groen, 
blauw, wit , bruin. Zo blijft de historie van dit gebied met zijn cichoreifabriek in de namen 
bewaard 
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De cichoreifabriek in Nieuwleusen  
 
In1891 stichtte Hendrik Constans van Cleeff de cichoreifabriek Van Cleeff & Stork aan de 
Dedemsvaart nabij de in 1867 aangelegde spoorlijn van Zwolle naar Groningen en de in 
1886 aangelegde tramlijn van de Dedemsvaartsche Stoomtramweg Maatschappij (DSM). 
De karakteristieke ligging van de fabriek in een landelijk gebied aan een kanaal en een 
spoorweg paste in het spreidingspatroon van de cichoreifabrieken in Nederland. Hendrik 
Constans was de zoon van Willem van Cleeff die een cichoreifabriek dreef in Borne, waar in 
die tijd meerdere cichoreifabrieken waren. 

 

 
 
Op 15 mei 1921 werd Christiaan Jan Zebinden Baggerman, wonende te Berkum, vennoot 
van Van Cleeff. Heel lang heeft die samenwerking niet geduurd, want in 1932 werd de 
vennootschap onder firma Van Cleeff & Stork ontbonden en voortgezet door de N.V. 
Overijsselsche Stoom- Cichoreifabriek voorheen B.H. Engerts & Co te Dalfsen. 
 
In de tijd als cichoreifabriek werd de ruimte door de fabrikanten ook regelmatig 
beschikbaar gesteld aan de bevolking voor de bijenvereniging, zondagsschool, 
kerkdiensten en de evangelisatievereniging die later is uitgegroeid tot de Rehoboth-groep 
op de Meele. Na de sluiting in 1936 heeft het pand verschillende bestemmingen gekregen 
als opslagruimte en als bedrijfsruimte voor Wouda’s zaadteelt en -handel. Tegenwoordig is 
het als woonhuis in gebruik. 


