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VOORWOORD 
 
 
De eer ste hel ft v an de 20 ste eeuw was een per iode w aarin de wereld en v ooral E uropa 
geteisterd w erd door  e conomische en s ociale c risissen, met c limaxen t ijdens de  t wee 
wereldoorlogen. M aar per ioden v an c risis en  s chaarste nopen ook t ot c reativiteit en 
innovatie bi j het  gebruik v an de  schaarse middelen en m aterialen. D it l eidde v aak t ot 
innovatieve c onstructietechnieken en c reatief en s oms v errassend g ebruik v an 
bouwmaterialen. 
Het materiaal beton heeft de eerste helft van de 20ste eeuw beheerst, met de ontwikkeling 
van het gewapend beton in al zijn facetten en toepassingen, en nadi en het spanbeton, met 
naspanning en voorspanning. Daaraan gekoppeld ontwikkelde zich ook de cementindustrie, 
die snel de kalkindustrie overvleugelde. Een bijzonder facet van deze ontwikkeling van de 
cementindustrie i s de c imorné-bepleistering, op  bas is van c ement, m et een es thetische 
afwerking van glasfragmenten.  
Maar de  ander e c onstructiematerialen hebben ook  ger eageerd op het  verlies aan  
marktaandeel t en v oordele van c ement en bet on. D e bak steenindustrie pr oduceerde 
bijzondere kleuren en  formaten o m i n te s pelen op modetrends en o m de  
expressiemogelijkheden van baksteenarchitectuur t e vergroten. N ieuwe, geautomatiseerde 
productietechnieken werden ingevoerd, waaruit ook nieuwe toepassingsdomeinen groeiden, 
zoals de gebakken holle vloerstenen voor gewelven. Hout als constructiemateriaal kreeg 
concurrentie v an staal z owel a ls v an bet on. O ok daa r w erd c reatief op dez e ui tdaging 
ingespeeld, met o. a. d e ont wikkeling v an s amengestelde l iggers, gelijmde bal ken e n 
spanten, innovatieve boogsystemen. 
Deze s tudiedag geeft naas t een  hi storisch ov erzicht v an de  ont wikkeling v an 
bouwmaterialen t ijdens het I nterbellum, ook i nformatie om trent de pat hologie van de t oen 
ontwikkelde materialen en t echnieken, en g eeft aan welke revalorisatietechnieken vandaag 
ter beschikking staan om de constructies uit het Interbellum in stand te houden. 
Deze s tudiedag v indt pl aats i n de m achinezaal v an B rouwerij D e H oorn i n Leuv en. H et 
gebouw werd opgericht in 1923. Het beschermde gebouw dankt zijn bijzonder karakter o.a. 
aan de monumentale brouwzaal Artois en aan de bijzondere constructie. Vandaag i s D e 
Hoorn een ontmoetingsplaats in een waardevol historisch kader, met event-zalen, horeca en 
burelen. 
De studiedag werd voorbereid door het Bestuur van WTA Nederland/Vlaanderen.  
Het w etenschappelijk programma w erd ui tgewerkt doo r een bi jzondere w erkgroep, 
bestaande uit Bert van Bommel, Dionys Van Gemert, Rob van Hees, Yves Vanhellemont en 
Els Verstrynge. 
 
 
 
 
 
 
 
Leuven, 8 november 2013 
Dionys Van Gemert 
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INTERBELLUMARCHITECTUUR IN BELGIË 
 

Leen Meganck 
Erfgoedonderzoeker, Onroerend Erfgoed, Brussel 

 
 
Deze bijdrage is een korte weerslag van een presentatie op de studiedag. Deze presentatie 
bood voornamelijk een visueel overzicht van de grote rijkdom in vorm en typologie van de 
interbellumarchitectuur – met een focus op fotomateriaal uit Gent, de stad waarover ik mijn 
proefschrift maakte.1

 

 In een eerste deel van deze tekst ga ik kort in op de verschillen tussen 
de Belgische en Nederlandse context zoals ik ze percipieer. In een tweede, kort deel, 
bespreek ik de voornaamste functionele typologieën. 

 
1. Typisch Belgisch 
 
België en Nederland grenzen aan elkaar en we spreken – althans wat Vlaanderen betreft – 
een verwante taal. Hierdoor gaan we er vaak van uit dat de context waarbinnen onze 
architectuur tot stand komt, ook ongeveer dezelfde is. Voor een groot deel is dat natuurlijk 
ook zo, maar toch is er een aantal belangrijke verschillen. Die verschillen wil ik voor een 
beter begrip kort even duiden.  
 
Wanneer we in België spreken van de Wederopbouw, bedoelen wij de periode na de 
Eerste Wereldoorlog. Na vier jaren loopgravenoorlog (1914–1948) is onze Westhoek (het 
gebied rond de IJzer, tegen Frankrijk aan) een Verwoest Gewest. Ook andere steden 
hebben zwaar te lijden gehad, vooral tijdens de Duitse inval: Dinant, Leuven, Visé, 
Dendermonde…: steden die bewust werden afgebrand in de eerste oorlogsweken, toen het 
Duitse leger – dat geen tegenstand had verwacht – in elke verdwaalde kogel sluipschutters 
zag en zware represailles uitvoerde. De periode 1918 – ca. 1923 (en voor sommige steden 
nog later) staat daardoor in België geheel in het teken van de heropbouw van het land. 
Materialen en mankracht zijn schaars, en worden allereerst ingezet om de iconische 
gebouwen van de verwoeste steden weer op te bouwen. Pas later volgen de ‘gewone’ 
woonhuizen – waardoor deze eerste jaren zich kenmerken door woningnood. In 
verschillende steden zie je tot de jaren 1960 houten barakken van het Koning Albertfonds: 
woningen die de eerste nood moesten lenigen maar die tientallen jaren in gebruik bleven 
(Fig. 1).  
 

 
Fig. 1: Noodwoningen 

 

                                                 
1 MEGANCK Leen, 2002, Bouwen te Gent in het Interbellum (1919-1939). Stedenbouw – Onderwijs – 
Patrimonium. Een synthese, Proefschrift Universiteit Gent, Vakgroep Kunstwetenschappen, 2002. 
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Het debat over de wederopbouw heeft ook het globale debat over architectuur in België 
sterk getekend. De keuze voor een ‘regionalistische stijl’, die de eigenheid van de lokale 
architectuurtaal wilde respecteren, versus de keuze voor een ‘moderne’ wederopbouw die 
de oorlogsverwoestingen wilde gebruiken om een nieuwe ruimtelijke ordening en een 
nieuwe architectuurtaal te creëren, zorgden voor een waar schisma in de moderne 
beweging. De regionalistische visie won het pleit – tot grote frustratie van de modernisten.  
 
 
Op een wetgeving op stedenbouw is het in België wachten tot 1962, dus tot ver na de 
Tweede Wereldoorlog. België was nochtans al voor de Eerste Wereldoorlog actief betrokken 
in het debat over stedenbouwkundige theorieën. In 1913 vond te Gent, in het kader van de 
Wereldtentoonstelling, een internationaal zesdaags congres plaats; het ‘Premier Congrès 
Internationale des Villes’, waarop zowel de stedelijke organisatie als de stedenbouw aan bod 
kwam. Onder de deelnemers bevonden zich belangrijke urbanisten, zoals Joseph Stübben, 
Charles Buls, Louis Van der Swaelmen, en Patrick Geddes. Raymond Unwin kon niet 
aanwezig zijn, maar stuurde wel een referaat in dat werd voorgelezen. Het congres bood 
een belangrijke synthese van zowel de theorievorming als de praktijk van de stedenbouw 
aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog. De ‘Union Internationale des Villes’ werd 
opgericht, met ook een Belgische Vleugel, de ‘Vereniging van Belgische Steden en 
Gemeenten’, die beiden een grote rol zouden spelen bij de wederopbouw. Van de diverse 
aanbevelingen van het congres werd er slechts één nog voor de oorlog gerealiseerd: de wet 
van 28 mei 1914 stelde gemeentebesturen in staat gedifferentieerde bouwreglementen uit te 
vaardigen.  
De stedenbouw in België tijdens het interbellum is een aangelegenheid die louter op 
gemeentelijk vlak kon worden aangepakt, en dan nog slechts op basis van een aantal 
wetten dat een weinig omvattend ingrijpen door de overheid toeliet. Wie wilde bouwen of 
verbouwen, kon dit sinds de Gemeentewet van 30 maart 1836 alleen na de goedkeuring van 
de plannen door de gemeentelijke overheid. De wet van 1 februari 1844 onderwierp ook het 
openen van wegen op privédomein, maar aansluitend bij de openbare weg, aan een 
machtiging van het gemeentebestuur. Deze verplichting was bedoeld om paal en perk te 
stellen aan de speculatieve wildgroei van straten, stegen en hofjes. Verder kon de gemeente 
via lokale ‘policiereglementen’ op gemeentelijk niveau een bouwreglementering opleggen 
die voor het gehele grondgebied van de gemeente geldig was. Het belangrijkste reglement 
voor Gent in het interbellum is dan ook een dergelijk politiereglement. De basistekst dateert 
uit 1898. Die werd daarna nog een aantal keren bijgewerkt. Dit politiereglement regelt 
voornamelijk de procedure van de bouwaanvraag, de afbakening van de werf, en de ‘eisen 
van bewoonbaarheid’. De Gentse architecten moesten zich dus behelpen met een 
verouderd reglement, dat nog geen rekening hield met de technische mogelijkheden en 
vormgeving van de modernistische architectuur.  
Nieuw voor het interbellum was de mogelijkheid gecreëerd door de wet van 28 mei 1914 om 
‘bijzondere policiereglementen’ uit te vaardigen. Deze bijzondere politiereglementen golden 
alleen voor een welomlijnd gebied binnen het gemeentelijk weefsel en lieten daardoor 
slechts een zeer specifieke aanpak toe. Ook esthetische normen mochten hierin worden 
opgenomen. Hierdoor kon men per straat of wijk het karakter van de bebouwing gaan 
bepalen, waardoor het concept van ‘zonering’ een wettelijke basis kreeg. Het Gentse 
stadsbestuur zou hiervan bijvoorbeeld tijdens het interbellum regelmatig gebruikmaken bij 
het verkavelen van nieuwe straten en wijken.  
 
Typisch Belgisch is de grote rol van het particuliere initiatief, zeker op het vlak van de 
woningbouw. Daar waar in Nederland woningbouwverenigingen en -stichtingen grote 
complexen en volledige wijken realiseerden, is het Belgische woningverhaal voornamelijk 
dat van private eigenaren die hun eigen woning en eventueel nog enkele 
opbrengstwoningen (huurwoningen) lieten bouwen. Dit zorgde voor een grote diversiteit aan 
stijlen (Fig. 2), die – ook in straten en wijken die in enkele jaren tijd werden opgetrokken – 
een bont beeld geeft van de mate waarin smaken kunnen verschillen.  
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Fig. 2: Grote diversiteit aan stijlen 

 
 
Grote, uniforme gehelen zijn dus zeldzaam. Ze komen eigenlijk alleen voor in wijken die op 
initiatief van een sociale huisvestingsmaatschappij werden opgericht. Maar ook binnen het 
verhaal van sociale huisvesting (Fig. 3) was verscheidenheid – om niet te spreken van 
versplintering – troef. De overkoepelende ‘Maatschappij voor Goedkoope Wooningen en 
Woonvertrekken’ bouwde immers niet zélf, maar keurde plannen van lokale maatschappijen 
goed (of stuurde ze bij) en zorgde voor de financiering. België telde honderden lokale 
huisvestingsmaatschappijen, waarbij het vaak zo was dat in een regio of stad meerdere 
maatschappijen van diverse levensbeschouwelijke strekkingen elkaar beconcurreerden. Ook 
fabrieksdirecteuren richtten vaak een maatschappij op – om arbeidskrachten aan te trekken 
zoals bijvoorbeeld in de Limburgse mijnstreek. Gent bijvoorbeeld telde maar liefst tien 
maatschappijen, én een Stedelijke Dienst Woningnood, die elk bouwden voor hun eigen 
clientèle.  
 

 
Fig. 3: Sociale huisvesting 

 
 
Vanaf 1928 werden de maatschappijen verplicht om een deel van hun woningen te 
verkopen als ze nog nieuwe subsidies wilden ontvangen. Dit heeft ertoe geleid dat in vele 
wijken ondertussen de meeste woningen in privé-handen zijn. De gevolgen op het vlak van 
de vormgeving laten zich gemakkelijk raden: het eenheidsbeeld van deze wijken is sterk 
aangetast omdat elke eigenaar ‘zijn’ huis wil individualiseren.  
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Het appartementsgebouw als woonvorm voor de burgerij kende in België in het interbellum 
slechts een aarzelende doorbraak, en dan nog voornamelijk in enkele steden zoals 
Antwerpen en Brussel. Bepalende factoren daarbij waren de personeelsschaarste, de hoge 
bouwprijzen en de Wet op de Mede-eigendom van 8 juli 1924, die het eigenaarstatuut voor 
appartementen reglementeerde. Het ‘Résidence-Palace’ in Brussel (Michel Polak, 1922–
1927) zette de toon met een indrukwekkend bouwprogramma dat tot doel had de voordelen 
van een privéwoning en een luxehotel te verenigen.2

 

 Dergelijke prestigeprojecten zorgden 
ervoor dat het wonen in een appartement aanvaardbaar werd voor de meer gegoede burger. 
Vooral bij appartementsgebouwen bedoeld voor de burgerij werd het aangeboden comfort 
een belangrijke troef. De aanwezigheid van een lift, parlofoon (deurtelefoon), centrale 
verwarming, elektriciteit, een goed uitgeruste keuken en badkamer waren belangrijke 
argumenten waarmee men de burgerij trachtte over te halen tot dit woontype. Toch is 
bijvoorbeeld in Gent het luxeappartement tijdens het interbellum een zeer beperkt 
voorkomend fenomeen. Slechts een zestal gebouwen is onder die noemer te vatten. Het 
gros van de appartementsgebouwen was veel bescheidener van schaal en van inrichting. Zij 
waren doorgaans slechts drie tot maximaal vijf bouwlagen hoog en boden een degelijk 
basiscomfort. Niet zelden werd de onderste bouwlaag ingenomen door commerciële 
ruimten. Het fenomeen ‘appartement’ bleef dus bescheiden. Het woonideaal was nog steeds 
een eigen woning met tuintje. Meergezinswoningen bleven geassocieerd met een zekere 
promiscuïteit die men toekende aan woonkazernes voor de ‘lagere klassen’. Maar ook bij 
deze minder gegoeden bleef een eengezinswoning het ideaal, getuige bijvoorbeeld het grote 
bewonersverloop in het sociaal appartementencomplex Scheldeoord in Gent.  

Een laatste, typisch fenomeen voor het interbellum in België is de sterke beïnvloeding 
door de Nederlandse architectuur. Vooral de invloed in Vlaanderen is goed 
gedocumenteerd. Men keek naar Hendrik Petrus Berlage (1856-1934), de Amsterdamse 
School, de Stijl, Alexander Kropholler (1882-1973) en Willem Marinus Dudok (1884-1974). 
Men ging op studiereis naar Nederland, nodigde Nederlandse sprekers uit, organiseerde 
lezingen met ‘lichtbeelden’, en volgde via de architectuurtijdschriften en eigentijdse 
publicaties wat er bij onze noorderburen gebeurde. De typische zakelijke 
baksteenarchitectuur die hieruit resulteerde, is in Vlaanderen prominent aanwezig, maar is 
slechts spaarzaam te vinden in publicaties over Brussel en Wallonië. Is de architectuur in 
Wallonië in de jaren twintig sterker gericht op de Franse Art Deco? Hebben we hier te 
maken met andere culturele invloeden, gebaseerd op taalverwantschap, op de gezamenlijke 
liefde voor de baksteen, of gaat het hier alleen om een probleem van vertekening in de 
bestaande studies in Wallonië en Brussel?  
Typisch is het gebruikt van de Nederlandse geel-blonde ‘Belvédèresteen’ (Fig. 4), die met 
een schuin ingesneden lintvoeg (een schaduwvoeg) en een opgevulde stootvoeg wordt 
gebruikt. Vaak is het voegwerk meerkleurig, waarmee de horizontale lijn nog sterker wordt 
benadrukt.  
Onder invloed van de Amsterdamse School wordt baksteen ook in meer creatieve 
metselverbanden gebruikt – wat met betrekking tot het behoud op langere termijn soms voor 
problemen stelt. 
Ook wordt meer bouwceramiek toegepast in het exterieur: delen van gevels worden 
betegeld en de bovenzijde van muren wordt afgedekt met geglazuurde dekstenen. 
 

                                                 
2 Het ‘Résidence Palace’ omvatte onder meer een zwembad, een theaterzaal, een zaal voor ‘Zweedse 

gymnastiek’, een schermzaal, tennispleinen, een garage voor 200 wagens, een postkantoor en een restaurant met 
thuisbediening. (Guide de l’architecture des années 25 à Bruxelles, Brussel: Archives d’Architecture Moderne, 
1983, p. 44) 
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Fig. 4: Nederlandse geel-blonde ‘Belvédèresteen’ met schuin ingesneden lintvoeg 

 
 
 
 
 
2. Bouwtypologie en wat er nog rest… 
 
Woningbouw    
De burgerwoningen en villa’s die in het interbellum werden opgetrokken tonen een grote 
staalkaart aan bouwstijlen. In het interieur was in modern comfort voorzien, zoals in een wc 
binnenhuis en in een badkamer. Deze gebouwen zijn doorgaans erg ‘degelijk’ gebouwd en 
nog steeds zeer ‘leefbaar’, al vragen ze wel om aanpassingen aan het moderne comfort. 
Wat vaak de tand des tijds niet heeft doorstaan, is de aankleding (linoleum, behangpapier, 
kleurafwerking van het houtwerk en de wanden), technische zaken zoals lichtschakelaars, 
zekeringkasten en infrastructuur die verband houdt met het huispersoneel, alsook de 
inrichting van de functionele ruimten zoals de keuken, de badkamer en de ‘wasplaats’. Ook 
(cement)tegelvloeren zijn vaak bedreigd wanneer enkele tegels komen los te liggen of 
wanneer nieuwe leidingen aangebracht moeten worden. Verder zien we een hoge druk op 
het buitenschrijnwerk dat omwille van de energieprestatie vervangen wordt.  
 
Sociale woningbouw    
In de sociale woningbouw is er doorgaans een groot verlies aan eenheid doordat er diverse 
ingrepen door de verschillende eigenaars werden uitgevoerd. Op het vlak van de 
leefbaarheid van de woningen speelt vaak het probleem van het gebrek aan ruimte (de 
woningen waren erg krap bemeten) en het gebrek aan comfort. In een badkamer, een 
uitgeruste keuken en zelfs een wc in de woning zelf was meestal in de oorspronkelijke 
ontwerpen niet voorzien. Ook was sociale woningbouw vaak het proefterrein voor 
experimentele technieken, of werd er daarbij gebruik gemaakt van minderwaardige 
materialen omdat zo goedkoop mogelijk gewerkt moest worden.  
 
Onderwijsgebouwen    
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De gebouwen voor het onderwijs zijn doorgaans nog goed bruikbaar, omdat in het 
interbellum veel aandacht werd besteed aan het bouwen van goed verlichte, goed verluchte 
klaslokalen. Ook in het materiaalgebruik werd gestreefd naar een toepassing van robuuste 
en onderhoudsvriendelijke materialen. De uitbreiding van de scholen en het isoleren van 
buitenwanden en -ramen vormen wel een uitdaging. Het fenomeen van de openluchtschool 
– een noviteit in het interbellum – bleef in Vlaanderen erg beperkt.  
De universitaire gebouwen voelen sinds de jaren 1990 de druk van de enorme uitbreiding 
die de studentenpopulatie sinds het interbellum kent. 
 
Ziekenhuizen en sanatoria   
Voor de ziekenhuizen, gebouwd in het interbellum, is de tijd ongenadig: de gezondheidszorg 
is zodanig geëvolueerd, dat de historische gebouwen kreunen onder het nieuwe programma 
dat hen wordt opgelegd. Een relatief intacte ziekenhuiskamer (Fig. 5), laat staan 
operatiekwartier, is bij mijn weten – en misschien gelukkig maar – in België niet meer te 
vinden. De gebouwen zijn tot op het casco gestript en vervolgens opnieuw ingericht, of ze 
werden gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw.. Een typologie zoals deze van het 
sanatorium is door de veranderde geneeskunde achterhaald. Dergelijke gebouwen moeten 
herbestemd worden – iets wat niet steeds zo evident is.  
 

 
Fig. 5: Ziekenhuiskamer 

 
 
Kerken (Fig. 6)     
De interbellumkerken delen het lot van de kerkelijke architectuur in het algemeen: de 
toenemende ontkerkelijking zorgt voor problemen op het gebied van het onderhoud en leidt 
tot discussies over de relevantie van het behoud van de kerkgebouwen. Indien ze niet in hun 
functie kunnen worden behouden, wordt doorgaans gezocht naar herbestemming. Omwille 
van hun sterk beeldbepalende karakter in dorpen en stadswijken is sloop vaak nog niet 
meteen aan de orde – dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld naoorlogse kerken, die veel 
bescheidener van architectuur waren en gemakkelijker uit beeld weggegomd worden. 
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Fig. 6: Kerken 

 
 
 
Industriële architectuur 
De industriële architectuur in het interbellum kent een bijzonder boeiende evolutie.  
Opvallend is hoe de industriële sites steeds uitgebreider werden. De nieuwe complexen 
werden in het interbellum eerder horizontaal dan verticaal gebouwd. Het monoliete 
fabrieksgebouw verdween gaandeweg en werd vervangen door een aaneenschakeling van 
aparte gebouwen. Deze waren een weerspiegeling van de fordistisch analyse en facettering 
van de arbeid die erin werd verricht, en voegden zich naar de opeenvolging van machines 
en bewerkingen die het product onderging. Allereerst heeft de beschikbaarheid van nieuwe, 
uitgebreide fabrieksterreinen deze voorkeur voor horizontale schikking in de hand gewerkt. 
Daarnaast zorgde de introductie van elektriciteit als krachtbron ervoor dat de positie van de 
machines vrijer kon worden bepaald. Ook vroegen nieuwe productieprocessen om een 
andere opstelling van de bedrijfsgebouwen. Vooral voor chemische en petrochemische 
bedrijven werden uitgebreide industriecomplexen gebouwd.  
Globaal zijn, naast het verder leven van de verdiepingenbouw bij de katoen- en 
vlasspinnerijen (het zogenaamde Manchestertype) twee tegenovergestelde tendensen 
zichtbaar.  
Enerzijds is er de hal als omhulsel: zeer stereotiep en nietszeggend over wat er zich 
binnenin afspeelt. Men streefde bewust naar flexibiliteit in de gebouwen: geen massieve 
industriële burchten die de eeuwen moesten doorstaan, maar goedkope, snel te bouwen 
structuren die binnenin een ruimtelijke multifunctionaliteit boden en die gemakkelijk konden 
worden uitgebreid of afgebroken. De constructietechniek van het metalen stijl- en regelwerk 
(Fig. 7), met een opvulling in baksteen, leende zich hiertoe zeer goed en was dan ook 
bijzonder populair. Ook de dakbedekking met golfplaat (Eternit ondulé) had een goedkoop 
en tijdelijk karakter.  
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Fig. 7: Constructietechniek van het metalen stijl- en regelwerk 

 
Anderzijds vielen in bepaalde constructies de machine en de architectuur steeds meer 
samen, waardoor juist zeer duidelijk werd waartoe een bepaalde architecturale productie-
eenheid diende. Het gebouw maakte constructief deel uit van de machine of het 
productieproces, zoals bij de condensatie-installatie van de ‘Société Générale Belge de 
Produits Chimiques’ (1921), of in de – door de crisis onuitgevoerd gebleven – plannen voor 
de cellulosefabriek bij de ‘Papeteries de Belgique’ in Gent. 
Het is verwonderlijk dat er – gezien de snelle evolutie van het industriële proces sinds het 
interbellum – toch nog hier en daar industriegebouwen bewaard bleven. Hier staat men wel 
vaak voor een probleem als gevolg van het materiaalgebruik: beton, betonnen raamkaders, 
metalen stijl- en regelwerk, … Indien moet worden overgegaan tot herbestemming, is de 
aanwezigheid van machines bovendien niet evident – terwijl deze wél de essentie van het 
industriële verhaal uitmaken.  
 
Gebouwen voor elektriciteitsproductie en –verdeling  
Nieuw in het stadsweefsel, en ook op het platteland, zijn de gebouwen die voor 
elektriciteitsproductie zorgen en de elektriciteit verdelen. Zowel de centrales als de 
onderstations en verdeelposten zijn vaak met zeer veel zorg uitgewerkt. De oudste centrales 
zijn (in Gent tenminste) beschermd, evenals een aantal onderstations. Een aantal is nog in 
gebruik en voor een aantal andere wordt een nieuwe functie gezocht.  
 
Commerciële architectuur 
Nieuw voor het interbellum zijn de warenhuizen (Fig. 8), die langzaam een plaats veroveren 
in het stadsweefsel. Vandaag resten er nog maar weinig van deze gebouwen, en steeds is 
de centrale vide omwille van brandveiligheid gesloten. Ook bewaarde interbellum-
winkelpuien zijn schaars. Opvallend is wel de zeer kleurrijke aankleding ervan, met 
bouwceramiek (Fig. 9), marbriet en cim-orné. Van originele lichtreclames ken ik geen 
bewaarde voorbeelden. 
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Fig. 8: Warenhuizen 

 

 
Fig. 9: Kleurrijke aankleding ervan, met bouwceramiek 

 
 
Sport en ontspanning 
Het interbellum kende een enorme bloei van de bioscopen, variërend van eenvoudige 
wijkzaaltjes tot ware filmtempels. Slechts weinige worden nog steeds gebruikt in hun 
originele functie of voor een functie die in de lijn ligt van hun originele gebruik (als 
spektakelzaal, bijvoorbeeld). De meeste bioscoopzalen (Fig. 10) werden gesloopt of 
hergebruikt met verwijdering van hun typisch kenmerken. Van hotels en cafés zijn in het 
beste geval de gevel en enkele representatieve ruimtes overgebleven. Op het vlak van 
sportinfrastructuur zijn vooral de zwembaden markant. Van de typische 
openluchtzwembaden ken ik geen voorbeelden die de tand des tijds weerstonden, maar van 
de overdekte zwembaden zijn er voorbeelden die op een creatieve wijze aan de nieuwe 
gezondheids- en veiligheidsnormen werden aangepast, en nog steeds in gebruik zijn. 
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Fig. 10: Bioscoopzalen 
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Abstract  
 
For construction history, the Interbellum is of interest for the transition from traditional build-
ing techniques and materials to modern ones. Several iconic structures from this period are 
now associated with the structural exploration of steel and reinforced concrete. Yet the tran-
sition was not unobstructed. As with any new material class, experience had to be gained on 
the durability of materials, optimised design and, last but not least, professionals and laymen 
had to be convinced. In addition, the rapid development of new materials and user’s demand 
for a reliable quality required centralised regulations, leading to the introduction of standards. 
Nevertheless, local preferences for traditional building materials such as trass still influenced 
modern materials such as concrete. In this paper, the boundary conditions allowing the rise 
of new construction materials, in particular reinforced concrete will be outlined for the Dutch 
situation. The emphasis will be hereby research and education, demands for standards and 
exploration of the aesthetical properties of concrete, and their influence on conservation.  
 
Keywords: Interbellum, the Netherlands, material history, reinforced concrete, standards, 
surface finish 
 
 
1. Introduction 
 
The period between the First and Second World War, or Interbellum, is mainly associated 
with architectural and civil engineering innovations facilitated by new materials such as steel 
and concrete. Commonly overlooked is the development that took place on the scale of the 
materials used, providing the boundary conditions for their large-scale application. Initiatives 
in the areas of education and regulation were taken which affected building construction for 
the remaining 20th century. During the Interbellum, building innovations dating from the late 
19th century were widely accepted and improved, and materials optimised. In practice, the 
amount of new materials, the varieties of brand names and development of substitution ma-
terials was still confusing (Scharroo, 1944).  
New timber products, duplex and triplex boards for instance, appeared and made, although 
still expensive, a smooth formwork for concrete easier. Steel structures became more reli-
able as new alloys and converter methods improved the quality of steel. By overcoming ma-
terial problems and development of new, onsite welding techniques, steel became a realistic 
option for the construction of buildings (Fig. 1). However, steel never became a widely ac-
cepted construction material for housing or public buildings. Instead, reinforced concrete 
became the main, new building material.  
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Fig. 1: Examples of steel structures (a) Housing Bergpolderflat (Rotterdam, architectural firm 
Brinkman and Van der Vlugt, 1933-1934, situation 2008) (b) Office building Rijksverzeker-
ingsbank (Amsterdam, D. Roosenburg, 1937-1939, situation 2007)  
 
 
Despite the international appearance of new construction techniques, national preferences 
occurred. These were influenced by tradition, social acceptance of new materials, availability 
of the new materials and the education necessary for their application. Yet to reach a per-
manent successful application, initial obstacles had to be overcome. Opportunists took ad-
vantage of a construction boom with the new materials, for example reinforced concrete, 
neglecting details of design and construction, and thereby causing early failures. Publically 
discussed topics were collapses during construction due to poor support of the fresh con-
crete or insufficient anchorage between brick walls and concrete slabs, cracking caused by 
the use of less reinforcement than prescribed, no consideration of thermal movement or set-
tlement, and degradation by not protecting concrete from aggressive gases or liquids (Rut-
gers, 1908a, 1908b, 1908c).  
Control mechanism such as guidelines and education were still insufficiently developed to 
deal with the new materials and techniques. In the 1920s and 1930s, countermeasures were 
taken in the Netherlands by updating guidelines to the rapid development, introducing stan-
dards and improving the education of engineers, architects and construction site workers.  
Besides the inspiration of young engineers and architects who had learned about reinforced 
concrete during their study, improved concrete technology and concrete research influenced 
this period, which will be discussed in the following sections.  
Yet before addressing in detail the developments during the Interbellum, a brief review of the 
legacy of the 19th century is necessary as materials such as reinforced concrete were ap-
plied then for the first time, and the attitude towards research and education of building ma-
terials changed.  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Johannes_Brinkman�
http://nl.wikipedia.org/wiki/Leendert_van_der_Vlugt�
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In the Netherlands, investments in the infrastructure (water canals, railroad) and defense led 
to the increased use of plain concrete in the 19th century. Engineers and workers were intro-
duced to this new material and gained experience of how to design and construct concrete 
structures. The concrete used was still influenced by traditional practice, as it was made with 
lime as binder and broken bricks as coarse aggregate; in Dutch this type of concrete was 
called brikkenbeton (Heinemann, Çopuroğlu, & Nijland, 2012). Only at the end of the cen-
tury, plain concrete was more commonly made with Portland cement and crushed stone or 
gravel, and reinforced concrete slowly replaced plain concrete. The positive experience with 
reinforced concrete for civil, military and water engineering works led to a quick increase of 
(civil) reinforced concrete works (Scharroo, 1910, 1946). The confidence towards reinforced 
concrete increased as well due to scientific research, which replaced previous empirical evi-
dence (Scharroo, 1909).  
However, common problems were observed in practice. The complexity of using concrete 
was underestimated, calculations often not carried out, and a presumed easy construction of 
“just mixing" the constituents tempted to carelessness during construction (Scharroo, 1910). 
This was one of the reasons leading to the development of guidelines and standards in the 
1910s and 1920s, such as the Gewapend Betonvoorschriften (G.B.V., Netherlands Code of 
Practice for Reinforced Concrete) in 1912. In addition, the G.B.V. 1912 and increasing publi-
cations on reinforced concrete supported the growth of the reinforced concrete market, as 
they made calculation and design methods widely accessible (Heinemann, 2013). 
The 19th century also saw the rising of civil engineers. In practice, a calculation of (major) 
structures became common, providing that accepted theories for calculation existed. Build-
ing materials were part of the education of Dutch architects and civil engineers; between the 
late 19th century and 1920s, education in this field increased significantly (Van der Kloes, 
Jacobs, Tjaden, & Wentholt, 1923). Reinforced concrete, a novelty, was integrated into the 
curriculum for civil engineers from 1905 onwards at the Technische Hogeschool Delft (Disco, 
1990), and thereby preparing the generation of engineers which would become active after 
the First World War.  
Another experience from this period was the fragile dependence of the Netherlands on the 
import of building materials, such as steel and Portland cement. Although the Netherlands 
were neutral during the First World War, the war affected the building industry as the main 
suppliers, Germany and Belgium, could not deliver anymore in the same way during the war 
as previously. Therefore, a Dutch steel factory (Koninklijke Nederlandse Hoogovens en 
Staalfabrieken, first furnace operating in 1924) and cement industry (ENCI 1924, later CE-
MIJ 1930) was installed (Heerding, 1971; Scharroo, 1925).  
 
 
2. Reinforced concrete during the Interbellum 
 
By the 1930s, reinforced concrete had become a common construction material. The high 
prices of bricks and the lack of housing in the early 1920s stimulated an experimental use of 
concrete. Several housing projects were constructed in concrete, with Betondorp in Amster-
dam (literally Concrete Village) as the most well-known (Kuipers, 1987). Also in other 
densely populated areas new housing projects were carried out in concrete: in Rotterdam 
the Stulemeijer and Kossel housing complexes, named after the used concrete system, or in 
Scheveningen concrete houses with the Greve system. The different systems varied in con-
struction techniques (e.g. prefab elements, concrete blocks or in-situ) and in the in the 
choice of aggregates to improve sound and thermal insulation. The concrete for the Kossel 
system was made with a mix of granulated blast furnace slags and breeze, the Greve sys-
tem with korrelbeton, a concrete made with either slags or pumice (Heinemann, 2013).  
Another (international) development was the architectural study of new structural features 
(e.g. wider spans, cantilevers, higher structures). Buildings of the Modern Movement, where 
these features were explored, are now commonly associated with early concrete architecture 
(Prudon, 2008; Vischer & Hilberseimer, 1928). Until then, the leading role for concrete struc-
tures was left to civil engineers. Besides a construction boom of sluices and dikes in rein-
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forced concrete, internationally ground-breaking civil structures such as the submerged 
Maastunnel in Rotterdam (1937-1942) and the Afsluitdijk (Enclosure dam, 1927-1932) were 
built and are still essential parts of the Dutch infrastructure (see Fig. 2).  
 

  
Fig. 2: Two Dutch ground-breaking and still operating reinforced concrete infrastructure ob-
jects (a) Maastunnel, with local detachment of tiles (Rotterdam, 1937-1942, situation 2013) 
(b) Afsluitdijk (Enclosure dam, 1927-1932, situation 2009) 
 
Although concrete was widely used, not everybody was familiar with the basics of concrete 
(Scharroo, 1925). Its presumed easy construction had led to an increase of construction 
companies during the First World War. Common causes for poorly executed works were the 
lack of calculations, the use of poor quality materials, especially cement, and not enough 
skilled supervisors. Altogether, this caused a decline of the reinforced concrete economy. 
Scharroo even described the situation as anarchy, jeopardizing serious construction compa-
nies and achievements of concrete technology. Recommended were regular controls of con-
struction works and concrete mixes to ensure the required quality (Scharroo, 1946). By 
means of better education and research, official control mechanisms, and increasing aes-
thetical acceptance of concrete, reinforced concrete established itself as an indispensable 
building material for the coming decades of the 20th century. These three aspects will be 
discussed detail in the following sections.  
 
 
2.1. Research and education  
 
By understanding former education and research, the properties of a historic structure can 
be better estimated, as it can be considered which design and durability aspects were ac-
counted for and suitable benchmarks can be set for an evaluation. Initial research questions 
regarding reinforced concrete were related to its relevant mechanical properties (e.g. elastic-
ity, strength, adhesion of reinforcement and mortar), and to durability aspects like the danger 
of corrosion and the resistance towards fire (Foerster et al., 1912). In the 1920s, the first 
generation of reinforced concrete buildings gave with an age of 20 – 30 years better insight 
into the durability of the material. One point of interest was the behaviour of reinforced con-
crete in severe environments, especially in marine environments. Contrary to modern prac-
tice, the main focus was not corrosion but the durability of binders, as the popular Portland 
cement was not durable when exposed to seawater (Heinemann, 2013).  
Research gave scientific evidence that concrete made with cement containing ground blast 
furnace slag such as hoogovencement (blast furnace slag cement) and ijzerportlandcement 
(Portland-slag cement) performed better in marine environments. These results supported 
the blast furnace slag cement industry, as prejudices existed against cements made partially 
from waste materials. Already from the 1930s, the Netherlands adopted a preference for 
hoogovencement whereas other countries still mainly applied Portland cement. Also more 
traditionally influenced blends, such as trass-Portland cement were commonly discussed in 
the Netherlands, Belgium or Germany, where trass, a natural pozzolana, was traditionally 
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added to lime for hydraulic structures (Lea & Desch, 1935). During the Dutch construction 
boom of sluices and locks in the 1930s, concrete constructions benefitted from the research 
on concrete durability in marine environments. Such research was practically applied for the 
Noordersluis (Northern sluice, 1921-1928) in IJmuiden, where several experiments were 
carried out to identify suitable cements for constructions in brackish water (Ringers, 1924; 
Visser, 1927a, 1927b).  
Exposure classes were for the first rudimentary considered in the G.B.V. 1930, requiring a 
thicker concrete cover when concrete would be exposed to aggressive environments (e.g. 
sea or aggressive water, aggressive gases). Corrosion, a main durability problem of rein-
forced concrete, was considered less than now. An assumption was when the concrete 
cover was well made and did not crack, no corrosion would occur. This idea influenced de-
sign rules to limit the amounts of cracks. Potential threats like stray currents (e.g. from rail-
ways) were already known. Corrosion due to chlorides, was however, only widely accepted 
as a risk in the 1960s and 1970s; chlorides were even advised as additive for casting con-
crete during low temperatures or in the post-war period as an accelerator in the pre-fab in-
dustry. Corrosion induced by carbonation was likewise only of interest from the 1970s on-
wards (Heinemann, 2013). Therefore, the quality and thickness of the concrete cover was 
not considered as done nowadays (Heinemann & Redactie Betoniek, 2012); however, this 
does not exclude for historic concrete structures a sufficiently thick concrete cover of good 
quality, compared to modern standards, as many early, important structures were carried out 
with care.  
Another research question was how to optimise the mix design of concrete. Aims were to 
reduce the costs by using less cement without decrease of strength, while still having a 
workable fresh concrete. International research on the water-cement ratio, optimal grading 
curves, and influence of the shape of the coarse aggregate already progressed in the 1910s 
(e.g. Abrams, 1919); yet a dissemination of these results only took place on a larger scale in 
the 1930s. New construction methods, such as the mechanical compaction, allowed then the 
implementation of new theories on mix design.  
The increased application of reinforced concrete and accidents caused by laymen (e.g. col-
lapse after a too early removal of formwork), required a better education of engineers, archi-
tects, supervisors and workers, supported by new Dutch publications and handbooks for 
self-study, often written by practitioners (for example Bergsma, 1934; Boon, 1920, 1931; 
Scharroo, 1921; Van der Schrier, 1938). Dutch publications reflected now Dutch practice and 
considered national guidelines, replacing translations of foreign works. Knowledge dissemi-
nation took place at the Technische Hogeschool Delft, evening schools or self-study. An-
other reaction was the formation of a union of reinforced concrete contractors in 1928, the 
Beton-Aannemers-Bond, which aimed to promote the development of concrete construction, 
to provide loyal competition amongst members, to give support for drawings and calcula-
tions, and to increase knowledge dissemination (Scharroo, 1946). A problem concerning the 
quality of concrete works was still the lack of specialised construction workers for concrete, 
for instance to place formwork or reinforcement (Scharroo, 1938). 
 
 
2.2. The demand for standards  
 
The growing influence of centralised regulations not only affected the design of buildings but 
also the choice of construction materials. In the first decades of the 20th century, many coun-
tries adopted the concept of standards, as they gave users and producers clear definitions 
about the properties of materials (BSI, 2013). As only from the 1960s onwards European 
standards were initiated (Heinemann & Redactie Betoniek, 2012), historic standards can 
point out national characteristics. National aspects are often forgotten due to the common 
misconception that 19th and 20th century building innovations were applied internationally 
simultaneously and in the same way.  
The existence and application of standards and guidelines differentiates the 20th century 
from previous centuries. On the one hand, a more homogenous way of construction can be 
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encountered, slowly replacing local traditions; on the other hand standards stimulated the 
production and use of new materials, as they indicated a ‘guaranteed’ minimum quality of the 
standardised material and design.  
For the recalculation of historic structures, standards are already consulted to understand 
the underlying design rules. Similarly, standards can be useful for evaluating the durability 
and heritage values as they reflect former state-of-the-art of construction technology. They 
can indicate whether a construction is innovative, common or poor for its historic period, and 
influence heritage values related to technological development. By understanding previous 
concepts of durability and their implementation documented in historic standards, causes for 
deterioration or a (surprisingly) good performance can be understood better. 
During the 19th century, novel or improved building materials appeared on the market, and 
were widely available due to the industrialisation. For a successful application, not only the 
availability and prices were of influence, but also the reliability of the quality and a common 
accepted definition of the product. In the late 19th century, definitions for Portland cement 
were made, for example in Germany in 1883 (Van der Kloes, 1893); the terminology for steel 
and iron was internationally harmonised (De Bouw, 2010). National guidelines for construc-
tion materials appeared in the first decades of the 20th century such as the G.B.V. 1912 or 
the Algemene Voorschriften IJzer in 1900 (Koninklijk Instituut van Ingenieurs, 1900). The 
presence of guidelines did not exclude the use of other materials than mentioned in them, as 
under the supervision of competent engineers, exceptions were possible and trials with in-
novative materials were carried out.  
Although regularly updated, guidelines such as the G.B.V. were not sufficient for practice 
anymore in the 1920s. The G.B.V. 1918 did define Portland cement, but ignorance amongst 
users and no guiding dictum facilitated the use of binders of a lower quality (Scharroo, 
1927a,d). In practice, a lack of a clear definition between natural (Portland) cement (natuur-
cement) and Portland cement caused frequently confusion. In addition, the variety of im-
ported Portland cements caused for fluctuations in quality (Heinemann, 2013 ). Some ce-
ment factories adulterated by using inferior raw materials; this not only affected the reputa-
tion of cement, but of reinforced concrete as well. Several opportunist without sufficient 
background knowledge in concrete technology caused additional damage, as laymen 
blamed the material and not the unskilled workers for early failures due to poor construction 
(Rutgers, 1911; Scharroo, 1927a, 1927b).  
From the late 1920s, standards put an (official) end to on-going discussions about terminol-
ogy and material properties. With the N 702 Staal:1932 (steel), the transition in terminology 
from ijzer (lit.: iron) to staal (lit.: steel) was officially made, and thereby clarifying the confus-
ing terminology of ferrous metals of the last decades. However, in practice, the term ijzer 
was applied for a longer period. For concrete, the clarification of the composition of different 
binders was of importance. A clear distinction between Portland cement N 481:1929 
(Normalisatie-instituut, 1929a) and Natural cement N 486:1929 (Normalisatie-instituut, 
1929b) was now available. Also cements which were not mentioned in the G.B.V. were 
standardised: N 485:1929 Slakkencement (a slag lime cement) and N 618:1943 
Trasportlandcement. The G.B.V. itself was transferred into a standard in 1930, namely the N 
1009:1930. A mayor change was that besides Portland cement, other binders were finally 
allowed: ijzerportlandcement (Portland-slag cement), hoogovencement (blast furnace slag 
cement) and aluminiumcement (high aluminium cement); options which were relevant for 
both the use of concrete in marine environments and to support the new Dutch blast furnace 
slag cement industry.   
 
 
2.3. Exploration of aesthetic properties of concrete  
 
The aesthetical use of concrete is closely related to both the acceptance of concrete as a 
building material and sophistication of concrete technology. Exposed concrete requires a 
good planning and execution, which is influenced by the mix design, formwork, mixing and 
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transport of the fresh concrete, compaction, and curing. Otherwise blemishes (e.g. voids) 
can occur which cannot be easily covered in exposed concrete.  
Methods to modify the surface of concrete had been discussed from the late 19th century 
onwards, especially how to avoid or remove the imprints of timber formwork and how to 
modify the disliked grey colour of concrete. Traditional natural stone tooling techniques were 
used to change the texture and expose coloured aggregates. Ground natural stone and 
pigments were added to alter the colour of concrete. The availability of better tools, in-
creased experience and better trained workers improved the quality of concrete in the 1920s 
and 1930s, and thereby supporting the use of exposed concrete, a fashion which became 
widely popular after the Second World War (Heinemann, 2013 ).  
First successful Dutch examples of (coloured) exposed concrete can be encountered in the 
1910s, yet only in the 1920s and 1930s it was applied on a wider scale. This aspect of the 
architectural use of concrete is often forgotten, as mainly the white plastered architectural 
icons of this period are associated with early concrete architecture. The painting of previ-
ously exposed concrete buildings supports the common misconception that early concrete 
buildings were painted or plastered white, and often uncritically repainted during conserva-
tion campaigns (Fig. 3).  
 

  
Fig. 3: Two examples of exposed reinforced concrete buildings; both surfaces were origi-
nally bush hammered, exposing the colour of the aggregates, yet painted white in the mean-
time (a) Department store (Amsterdam, A. Moen, 1918, situation 2012) (b) Office building 
HAKA (Rotterdam, H.F. Mertens, 1931-1932, situation 2009) 
 
 
In the late 19th century, the artificial stone industry paved the way for prefabricated building 
elements and gave the technical insight into modifying the texture and colour of concrete. In 
the 1920s and 1930s, this industry grew and offered high quality, coloured concrete building 
elements sold under the term sierbeton (decorative concrete). These were commonly ap-
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plied for housing projects, including stairs, window sills or lintels (Fig. 4). Custom-made con-
crete elements were applied for entire buildings, a common approach for the prefabricated 
building methods after the Second World War. These elements are often characterised by a 
variety of coarse aggregates, special chosen binders or pigments to alter the colour, and a 
modified texture (details see Heinemann, 2013).  
 

  
Fig. 4: Examples of coloured, tooled concrete. (a) Prefabricated purple-pink window sill and 
beige window frame; original beige colour can be seen on freshly spalled surface (Rotter-
dam, S. van Ravesteyn, 1939-1941, situation 2010). (b) In-situ concrete, bush hammered 
and with chiselled margins, and diabase as aggregate, local patch repair without adaptation 
of texture or colour (housing, Rotterdam, exact date and architect unknown, situation 2010) 
 
 
A technical challenge at the beginning of the 20th century was to paint concrete, as tradi-
tional, oil-based paints saponificate on an alkaline fresh concrete surface. A short-lived 
Dutch and internationally applied technique was metallisation. It was patented by the broth-
ers Sanders and consisted of applying a metal solution on the concrete surface, with which it 
reacted (Sanders & Sanders, 1918, 1921). The concrete received a metallic look, and sev-
eral colours were available (details see Heinemann, 2013). However, special concrete paints 
developed in the 1930s and new synthetic pigments replaced metallisation on the market. 
 
 
3. Conclusions  
 
Although the Netherlands are often associated with bricks (see for example the manifest by 
the 1941 exhibition Nederland bouwt in baksteen, The Netherlands build in brick), concrete 
did play a major role during the 19th and 20th century. While the initial application of rein-
forced concrete was later than in the other countries, by the 1930s it had become a common 
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construction material, similar as in other Western countries. Dutch works might have been 
overshadowed by larger and more innovative structures abroad. Nevertheless, the Nether-
lands were an active participant in concrete technology from the beginning on. For hydraulic 
structures, Dutch works were state-of-the-art, and dikes and submerged tunnels even inno-
vative, and the Dutch leading for the use of novel binders. Another Dutch characteristic is 
their fusion of materials and knowledge originating from different countries, leading to an 
internationally inspired yet national construction history.  
When working with historic concrete buildings dating from the Interbellum, the parallel exis-
tence of opportunists creating low quality structures, normal users, and visionaries exploring 
new materials and construction methods has to be considered. Trial and errors related to 
this innovative period may have consequences for both quality and historic significance of a 
historic concrete. As for all periods, the role of the planners, owners, and construction com-
panies has to be kept in mind. Their experience and tendency for conservative or innovative 
approaches played a major role in material choices and achieved quality. It has to be re-
membered that concrete technology and appreciation of concrete underwent quick changes 
within a few decades. Some techniques or constituents were only used for a limited period; 
their use is now often forgotten and therefore not considered during investigations. 
Common prejudices encountered in practice that “historic concrete is always of poor quality” 
may not be generalised. However, specific characteristics making concrete more vulnerable 
can be identified for different periods, reflecting inexperience, inaccuracy and even overcon-
fidence. Earlier structures may have been more vulnerable to immediate degradation due to 
poor execution (e.g. voids, displaced reinforcement); yet, if well-constructed, they can be 
durable. Some damage due to deleterious properties of some aggregates and admixtures 
appears after decades; here, insight has only increased in the last decades of the 20th cen-
tury and therefore not excluding their previous use.  
The properties of historic concrete dating from the first decades of the 20th century may, to a 
certain degree, be unpredictable and rarities are not excluded. For example, new binders 
were explored, standards lacking and fraud not uncommon, demanding for an open eye and 
mind for surprises during investigations. Therefore, detailed knowledge of construction and 
material history of early 20th century is indispensable for the preservation of our more recent 
heritage structures. This knowledge is necessary for the inspection, damage assessment, 
choice of compatible repairs, and evaluation of heritage values, especially as those related 
to construction history and technological development are still too often overlooked, and 
thereby risking an unnecessary loss of historic evidence. 
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Abstract 
 
Het Ir. D.F. Woudagemaal te Lemmer, honderd jaar geleden gesticht in 1913 en gebouwd in 
1916-1920 werd ontworpen als dieselgemaal, maar is ten gevolge van de grote vraag naar 
olie in de aanloop naar de Eerste Wereldoorlog uiteindelijk gebouwd als het grootste 
stoomgemaal ter wereld. Dit werelderfgoed is als een ijsberg, met gigantische hoeveelheden 
beton onder de waterspiegel en daarboven een machinehal met iele bakstenen muren en 
een luchtige stalen kap. De belangrijkste hier toegepaste bouwmaterialen, beton, baksteen 
en staal waren toen al goed bekend, maar juist in het Interbellum zorgden innovaties voor 
kenmerkende veranderingen die soms vernieuwingen zijn, maar soms ook aanpassingen 
vormden aan een veranderende esthetische vraag. Dat gold respectievelijk voor 
vacuümstrengperssteen en gekamde steen. Ook beton onderging de nodige veranderingen 
door nieuwe technieken als trillen bij de bouw en schokken bij prefabelementen. Kwadrant-
zuilen en stoeltjesprofielen waren belangrijke innovaties op staalgebied, terwijl 
bouwkeramiek met gevlamde glazuren, linoleum en celotex dan wel treetex als nieuwe 
afwerkingen op de markt verschenen. De toenemende scheiding tussen draagconstructie en 
omkleding zorgde uiteindelijk voor een verandering in het metselverband zoals bij het 
museum Boijmans te Rotterdam uit 1935. Schokbeton, holle baksteen en schaaldaken 
waren nieuwste ontwikkelingen aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog die door de 
materiaalschaarste daarna pas tot volle wasdom kwamen. 
 
 
1. Inleiding 
 
Cultureel erfgoed wordt gevormd door de gewaardeerde materiële resten van menselijke 
activiteiten uit het verleden. In de tweeledige term ‘cultureel erfgoed’ slaat het ‘cultureel’ op 
het verleden: waarom ziet iets eruit zoals het er uitziet en sinds wanneer bevindt het zich 
sinds op die plek? ‘Erfgoed’ behoort tot de nabije toekomst, gaat over omgaan met wat is 
overgeleverd, de erfgoedzorg.1 Waar de archeologie de methode tot de ontsluiting van het 
bodemarchief vormt, valt de bouwhistorie te zien als de methode tot het ontsluiten van het 
materiële aspect van het gebouwd erfgoed.2

Een korte ontwikkelingsschets van het bouwen in het Interbellum past voor Nederland 
tussen het definitieve besluit tot de stichting van het Ir. D.F. Woudagemaal bij Lemmer in 
1913 en de opening van de diergaarde Blijdorp te Rotterdam in 1941. In die tussenliggende 
periode ondergingen de traditionele bouwmaterialen en –constructies veranderingen en 

 Daarmee hoort de bouwhistorie thuis aan het 
begin van elke interventie dan wel herbestemming. Een adequate diagnose van de waarden 
van het gebouw vormt immers de beste start van iedere erfgoedtherapie om zodoende op 
duurzame wijze de historische waarden te waarborgen met zo min mogelijk verlies door 
erosie. Om de beste keuzes voor één specifiek gebouw te kunnen maken, is echter een 
goede kennis van de algemene historische bouwprocessen noodzakelijk. 

                                                 
1 J. Renes, Erfgoed in interessante tijden, Amsterdam 2011, 11. Rede in verkorte vorm uitgesproken bij de 
aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar Erfgoedstudies, in het bijzonder erfgoed van stad en land. 
2 Ronald Stenvert, ‘Theoretische bouwhistorie: naar contouren van een onderzoeksagenda’, Nieuwsbrief 
Stichting Bouwhistorie Nederland, najaar 2013 (in druk). 
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verbeteringen en werden ze aangevuld met nieuwere, waarvan er een aantal overigens pas 
na de Tweede Wereldoorlog tot volle wasdom zouden komen. 
 
 
2. Een betonnen ijsberg vol stoom 
 
Dit jaar honderd jaar geleden besloot de Provinciale Staten van Friesland definitief tot de 
oprichting van een gemaal in deze provincie. We kennen het nu als het Ir. D.F. 
Woudagemaal te Lemmer, dat in 1998 op de Unesco-werelderfgoedlijst werd geplaatst als 
het grootste nog werkende stoomgemaal ter wereld.3

Tijdens de bouw van het gemaal in 1916-1920 moest er gewoekerd worden met het 
schaarse cement en staal. De eerste zakken cement arriveerden in 1916 vanuit Amöneburg 
bij Marburg en een half jaar later kwam er een portie uit Münster. Tussentijds was de 
cementprijs gestegen met driehonderd procent. Wapening voor de in totaal ruim 5500 
kubieke meter gewapend beton kocht men daar waar mogelijk was. Zelfs ijzeren 
telegraafdraden werden verwerkt. Met de kapconstructie was het wat beter gesteld, omdat 
de Gorkumse firma De Vries Robbé & Co. nog over een flinke vooroorlogse werkvoorraad 
ijzer beschikte (afb. 1). 

 Het gemaal is echter in eerste 
instantie als dieselgemaal ontworpen. Stijgende kosten van dieselolie door de toegenomen 
vraag ten dienste van de oorlogsvloten noopten om voor een stoomgemaal op steenkool te 
kiezen. Bij de uiteindelijke beslissing tot de bouw in 1915 was de Eerste Wereldoorlog al 
begonnen. Met een vooruitziende blik had hoofdingenieur D.F. Wouda (1880-1961) nog 
voordat er één paal was geslagen de benodigde vloertegels al gekocht bij ‘Fr. Pabst 
Mosaikplatten-Fabrik’ te Homburg in het Duitse Saarland. Dit was tekenend voor de tijd. 
Nederland beschikte niet over fabrieken van industriële vloertegels, noch over staal- dan wel 
cementfabrieken. 

 

 
Afb. 1: Interieur van de machinehal van het Ir. D.F. Woudagemaal te Lemmer uit 1916-1920 
 
 
Aan baksteen was echter geen gebrek. Wouda schreef daarover in november 1915: ‘Terwijl, 
mede ten gevolge van den oorlogstoestand, de meeste bouwmaterialen hoog in prijs zijn, is 
de prijs van waalsteen laag’.4

                                                 
3 Ronald Stenvert, ‘Ontstaan van een gebouw’, in: Ido Boonstra e.a., Het Ir. D.F. Woudagemaal: Een levend 
werelderfgoed op stoom, Utrecht 2012, 100-137. 

 Aldus werden 2,8 miljoen bakstenen bij een steenfabriek aan 
de Waal in het Gelderse Bemmel gekocht. De wandtegels kwamen van de Delftse 
Porceleyne Fles en waren net als de stoommachines- en ketels, van Nederlands fabrikaat. 
Door de oorlog vielen de uiteindelijke kosten van het in 1920 in werking gestelde gemaal 

4 Ibidem, 121. 
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maar liefst één miljoen gulden hoger uit dan de oorspronkelijk begrote 1,85 miljoen. Na 1918 
ging de materiaalschaarste voorbij, daalden de prijzen en werd er wat gedaan aan de 
Nederlandse materiaalafhankelijkheid van het buitenland. 
 
 
3. Zelfvoorzienendheid? 
 
Nederland is, behalve voor baksteen, altijd een importland van bouwmaterialen geweest. Al 
vanaf de middeleeuwen werd hout van elders ingevoerd, evenals natuursteen, met 
uitzondering van de Limburgse mergel. Na de industrialisatie van Duitsland betrok men daar 
de staal en andere modernere bouwmaterialen, terwijl vloertegels veelal uit België of 
Engeland ingevoerd werden. 
Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd deze afhankelijkheid van import pijnlijk duidelijk. Dat 
was een belangrijkste reden in 1918 voor de oprichting van de Koninklijke Nederlandsche 
Hoogovens en Staalfabrieken. Aan het Noordzeekanaal bij IJmuiden verrezen een 
cokesfabriek en twee hoogovens. In 1924 produceerde men het eerste ijzer en ook 
bouwstaal, maar dat kon niet voorkomen dat in het Interbellum opnieuw het meeste 
bouwstaal uit Duitland werd ingevoerd. 
 

 
Afb. 2: Advertentie Nederl. Cement-Syndicaat uit de Beton-Kalender van 1929 

 
 
Hoewel al in 1874 in Zuid-Limburgse gepoogd werd om tot een cementproductie op basis 
van de daar aanwezige mergel te komen, liep dit uiteindelijk op niets uit. Grote Duitse 
cementfabrieken zoals Dyckerhoff uit Amöneburg en de Portland Zementwerke in 
Heidelberg domineerden de Nederlandse markt, zeker nadat zij in 1904 het Nederlandsch 
Cement-Syndicaat opgericht hadden (Afb. 2). In 1917 werd in Limburg een nieuwe poging 
gedaan, maar na de wapenstilstand in 1918 verviel de vraag. De groeve werd overgenomen 
door de Antwerpse S.A. Cimenteries et Briqueteries Réunis (CBR) die in 1925 aan de basis 
stond van de Eerste Nederlandse Cement Industrie (ENCI) bij Maastricht. In 1928 
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produceerde men daar de eerste cement.5 Ook hoogovenslakkenmeel vermengd met 
kalksteen bleek een bruikbaar cement op te leveren, dat onder de naam IJzer-
portlandcement in de handel werd gebracht. Voor deze productie werd nabij de Hoogovens 
in 1930 de Cementfabriek IJmuiden (Cemij) gesticht.6

 

 Om een tegenwicht te kunnen bieden 
aan de hernieuwde concurrentie van Duitse cementen richtten de ENCI en de Cemij in 1932 
samen een verkoopassociatie op. 

 
4. Veranderende mode 
 
Baksteen was en bleef het belangrijkste Nederlandse bouwmateriaal.7

Door de verbeterde kwaliteit maakten gepleisterde gevels plaats voor eerlijke gemetselde 
gevels. Dat nam niet weg dat in baksteengevels zelf een kwalitatief onderscheid was tussen 
buitenzijde, binnenwerk en binnenkant. Bij het Woudagemaal werd de buitenzijde van de 
twee steens dikke gevels in roodbruine Waalsteen opgetrokken. Aan de binnenzijde paste 
men ‘bezande beste gele mop’ toe, afkomstig van een naburige Friese steenbakker. Deze 
baksteen (geel vanwege een hoger kalkgehalte), was kenmerkend voor de productie in grote 
delen van Friesland. Door kleigebrek ter plaatse liep de productie daar ten einde en 
verschoof de productie van gele baksteen naar Midden-Limburg. 

 Met de komst van de 
ringoven, de vormbak- en de strengpers waren moderniseringen doorgevoerd. 

Gladdere strengperssteen, gemaakt van vettere klei, was begin twintigste eeuw zeer gewild 
voor toepassing aan voorgevels. Omdat deze strengperssteen duurder was, beperkte men 
het gebruik veelal tot de dikte van een halve steen; derhalve ook blindeersteen of naar het 
Duits ‘Verblendstein’ genoemd. Die gladdere steen zelf kon uit Duitsland afkomstig zijn, 
maar werd steeds vaker gebakken in gebieden met daartoe geschikte vettere klei, zoals 
Groningen en Midden-Limburg.  
Gele, lichtrode, geglazuurde en zelfs witte gevels waren kenmerkend voor de Jugendstil. De 
gladde witte baksteen kon in Nederland gemaakt zijn, echter niet van Nederlandse klei, 
maar van uit het Duitse Westerwald geïmporteerde klei. De mode van lichte gevels droeg 
ook bij aan de opkomst van de kalkzandsteen. Over het -vermeende- kwaliteitsverschil met 
de baksteen brak in 1907 forse rel uit.8

De bulk van de baksteenproductie was en bleef afkomstig van de gebieden rond de grote 
rivieren met hun jonge zanderige kleiafzettingen die zeer geschikt waren voor het maken 
van vormbaksteen, maar niet vet genoeg voor toepassing in strengpersen. De Eerste 
Wereldoorlog had ook gevolgen voor de baksteenindustrie. Door het wegvallen van 
opdrachten en oplopende brandstofkosten daalde de productie in 1914 fors en stegen de 
prijzen van 12 gulden per duizend in 1912 tot een hoogtepunt van 38 gulden in 1923, om 
door overproductie rap te dalen tot een dieptepunt van 9 gulden in 1935. Opmerkelijk daarbij 
is dat vanaf 1916 forse hoeveelheden baksteen uit België werden geïmporteerd. Ondanks 
de oorlog kon men daar, in het gebied rond Boom, klaarblijkelijk voldoende goedkope 
baksteen produceren. In 1921 was vijftien procent van de in Nederland verwerkte baksteen 
uit België afkomstig.

 

9

 

 Met het dalen van baksteenprijzen verschrompelde die invoer ras 
(afb. 3). 

                                                 
5 A. Nieste, 70 jaar ENCI: Van mergel tot cement 1926-1996, Maastricht 1996. 
6 A. Heerding, Cement in Nederland, IJmuiden 1971. 
7 Ronald Stenvert, Biografie van de baksteen 1850-2000, Zwolle/Amersfoort 2012. 
8 Ibidem, hoofdstuk 10. 
9 G.B. Janssen, Baksteenfabricage in Nederland: Van nijverheid tot industrie 1850-1920, Zutphen 1987, 535. 
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Afb. 3: Woonhuis Kapelaanstraat 12 te Gemert uit circa 1920 met in de zijgevel Belgische 
baksteen 
 
 
5. Expressie in baksteen 
 
De Eerste Wereldoorlog bracht een opvallende architectonische verandering teweeg. 
Gladde en lichte gevels verdwenen volledig uit het straatbeeld en kalkzandsteen vond 
toepassing voor binnenwanden. Dit laatste was mede het gevolg van de groeiende 
automobiliteit waardoor de vraag naar verharde straatwegen toenam. Een flink aantal 
Gelderse steenfabrikanten speelde hierop in door zich vanaf 1918 te specialiseren in de 
productie van hardere straatklinkers. Daardoor kwamer er relatief minder gevelstenen 
beschikbaar en deze werden vooral aan de buitengevels toegepast. De markt voor de 
binnenmuren viel daardoor in handen van de kalkzandsteenfabrikanten. Voor de gevelsteen 
zelf werd de voorkeur gegeven aan handvormstenen met hun duidelijk plastische structuur 
versterkt door een bewust veroorzaakte gemêleerde kleur ten gevolge van een aangepaste 
bakwijze. 
Een vroeg en belangrijk voorbeeld is het Scheepvaarthuis in Amsterdam dat in 1911-1916 
werd gerealiseerd als kantoorgebouw voor een zestal rederijen naar plannen van J.M. van 
der Mey (1878-1949) in samenwerking met M. de Klerk (1884-1923) en P.L. Kramer (1881-
1961). Achter de bakstenen schil gaat een gewapend betonconstructie schuil (afb. 4). De rijk 
gedetailleerde gevel werd uitgevoerd in een langwerpige baksteen met de opmerkelijk 
afwijkende verhouding van 1:3:6. De uitstraling van het Scheepvaarthuis leidde tot de 
introductie van de term ‘Amsterdamse school’ waarna de stijl ook ‘expressionisme’ of zelfs 
‘baksteenexpressionisme’ ging heten. Ook bij andere iconen van het expressionisme zoals 
het Derde Blok van de woningbouwvereniging Eigen Haard in Amsterdam (1917-1920) valt het 
baksteengebruik op met paars-blauwe klinkers voor het benedengedeelte waarboven oranje-
rode gevels van Groninger strengperssteen. Die specifieke steen was, net als de Belgische, 
niet zo strak als de Limburgse, maar meer gevlamd. Groninger steen werd ook toegepast bij 
een woningbouwcomplex in het Gelderse Velp (1919-1923), toch een streek met eigen steen-
fabrieken.10

 

 Tot ver in de jaren twintig bleef de expressieve baksteen met zijn opvallende 
kleurnuances een wezenlijk ingrediënt van het expressionisme, niet alleen voor de 
woningbouw, maar ook voor rijksgebouwen zoals het Utrechtse hoofdpostkantoor uit 1918-
1924, waarbij overigens geen handvormsteen maar vormbaksteen is toegepast (afb. 5). 

                                                 
10 Complex middenstandswoningen naar plannen van P. Vorkink en J.P. Wormser aan de Torckstraat in Velp. 
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Afb. 4: Zij-ingang van het Scheepvaarthuis te 
Amsterdam uit 1911-1916 

Afb. 5: Deel van het trappenhuis van 
hoofdpostkantoor te Utrecht uit 1918-1924 
 

 
6. Beton en staal 
 
Meer en meer ging achter de bakstenen gevel een gewapend betonskelet schuil dat de 
dragende functie van de baksteenmuren overnam. Een aantal firma’s had zich in de 
uitvoering gespecialiseerd. Zo werd de constructie van het Scheepvaarthuis uitgevoerd door 
de Hollandsche Mij. tot het maken van Werken in Gewapend beton. Bij de Cenakelkerk bij 
Groesbeek (1913-1915), waar achter de witgepleisterde gevels Belgische baksteen was 
verwerkt, werd de koepel uitgevoerd in gewapend beton door de Industriële Maatschappij 
F.J. Stulemeijer & Co. uit Breda.11 Deze in 1918 tot Internationale Gewapend Betonbouw 
omgedoopte firma bouwde vervolgens onder meer in 1921-1922 Radio Kootwijk naar 
ontwerp van J.M. Luthmann (1890-1973), waar vanwege de inductiestromen van het 
zendstation voor gewapend beton gekozen moest worden (afb. 6).12 Dit nam echter niet weg 
dat voor de kraanbaan in grote machinehal rails werd toegepast met als walsmerk ‘Krupp 
1916’. Hoewel bij het zendstation al wel sprake was van dilataties in de constructie werd het 
beton nog aangestampt. Pas in 1927 kreeg de Fransman M. Deniau (1896-1975) een 
octrooi op de trilnaald.13

 

 Dit instrument maakte een beter verdicht beton mogelijk. Ook kon 
daarna met minder aanmaakwater worden volstaan, hetgeen de kwaliteit van het beton ten 
goede kwam. Naast het trillen, gebruikte men ook al vanaf 1920 een betonpomp, waarmee 
de betonspecie niet enkel gepompt kon worden, maar ook gespoten. Dat laatste 
vergemakkelijkte de vervaardiging van dunne schaalconstructies. 

                                                 
11 Bij de in 1898 gestichte firma was van 1912 tot 1916 J.G. Wiebenga (1886-1974) als constructeur in dienst.  
12 Ronald Stenvert, Voormalig zendstation Radio Kootwijk, Radioweg 1 Apeldoorn, Bouwhistorische opname 
met waardestelling, Utrecht 2010. 
13 S.A. Visser, ‘Verdichten van beton met trilapparaten’, Cement, 29(1950)21-22, 480-484. 
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Afb. 6: Voorzijde van het zendstation Radio Kootwijk uit 1921-1922 

 
 
Nadat Philips zijn productie van radiotoestellen had ondergebracht op het fabriekscomplex 
Strijp S te Eindhoven verrees daar in 1927-1930 een drietal apparatenfabrieken. De leider 
van het Philips Bouwbureau, J.R. Bouten (1892-1971) vervolmaakte het toen gebruikelijk 
driebeukig, op de Hennebique-constructie gebaseerd, betonskelet en gaf de Hollandsche 
Beton Maatschappij de opdracht tot de bouw. Opvallend zijn hier het gebruik van stalen 
ramen en staalankerplaten op de vloer. Op deze slijtvaste betonnen tegels met staalsplit, 
dan wel een dunne stalen dekplaat, kreeg de in 1907 gestichte betonfabriek De Meteoor te 
De Steeg in 1929 een patent.14

Al vanaf 1910 werd geëxperimenteerd met het maken van stalen ramen op basis van 
vloeistaal. Met strekwalsen konden staven van 2,5 x 4 cm. nauwkeurig tot zogeheten 
stoeltjesprofielen gewalst worden met een hoogte van 32 of 42 mm. De op maat gezaagde 
profielen werden door middel van autogeen lassen tot stalen ramen samengesteld. De 
firma’s Braat te Delft (vanaf 1917) en De Vries Robbé te Gorinchem (vanaf 1922) legden 
zich hier op toe. 

 Kort na 1929 zijn deze tegels ook in het ketelhuis van het 
Woudagemaal gelegd. 

Het samengaan van gewapend beton en stalen ramen met ideeën over licht, lucht en ruimte 
vormden de basis van het functionalisme, in Nederland ook bekend als Het Nieuwe Bouwen. 
Belangrijke voorbeelden hiervan zijn het sanatorium Zonnestraal te Hilversum (1924-1928) 
en de Openluchtschool te Amsterdam (1929-1930), beide naar ontwerp van J. Duiker (1890-
1935). Om de constructie nog ranker te maken, liet hij de balkoverstekken aan de uiteinden 
bij de dakrand verjongen tot de vloerdikte.15

                                                 
14 E. Elias, Meteoor beton: 50 jaren Meteoor beton 1907-1957, s.l. (De Steeg) 1957, 80. Octrooi aanvraag no. 41143 
Ned. De bekende Stelcon platen, bedrijfsvloerplaten van 200 x 200 cm. met een stalen omranding, werden vanaf 
1925 ook bij de Meteoor gemaakt. 

 Het idee van een vliesgevel samengesteld uit 
stalen ramen met daarachter een zo rank mogelijk betonskelet was uitgangspunt bij de Van 
Nelle Fabriek te Rotterdam (1926-1930). De architecten J.A. Brinkman (1902-1949) en L.C. 
van der Vlugt (1894-1936) bedachten samen om de paddenstoelvloer toe te passen (afb. 7). 

15 Peter Bak e.a. (red.), J. Duiker bouwkundig ingenieur, constructeur in stuc en staal, Rotterdam 1982. J.G. 
Wiebenga zorgde zowel hier als bij de Van Nellefabriek voor de benodigde berekeningen. 
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Dit type vloer was in 1906 gepatenteerd door de Amerikaan Claude A.P. Turner als 
‘Mushroom flat-slab system’ en bestaat uit een bredere kolomkop die aparte draagbalken 
overbodig maakt, maar een iets dikkere vloer behoeft.16

 
 

 
Afb. 7: Vliesgevel van stalen ramen met daarachter de paddestoelvloer van de Van 
Nellefabriek te Rotterdam uit 1926-1930 
 
 
7. Zichtbaar modernisme 
 
Met name bij sanatorium Zonnestraal vallen twee nieuwe bouwmaterialen op; steengaas en 
linoleum. In het spel van glas en beton werd in Hilversum het gebruik van baksteen 
vermeden en werden de benodigde borstweringen opgebouwd uit een raamwerk bekleed 
met gepleisterd steengaas.17 De Duitser Paul Stauss uit Cottbus kreeg in 1889 een patent 
op steengaas. Vanaf 1925 werd het in Twello geproduceerd. Het werd minder gebruikt in 
borstweringen maar overwegend voor gepleisterde plafonds en gewelven.18

Het gebruik van linoleum had een langere traditie. In 1860 kreeg de Schot F. Walton (1833-
1928) patent op een vloerbedekking op basis van geoxideerde lijnolie.

 

19 In 1864 
produceerde hij te Kirkcaldy zijn eerste linoleum. Ook opende in 1882 een fabriek in 
Delmenhorst bij Bremen. Walton verleende in 1898 licentie aan P.H. Kaars Sijpesteijn uit 
Krommenie. Vanaf 1903 werd daar linoleum geproduceerd en in 1922 verrees op een 
nabijgelegen terrein een geheel nieuwe fabriek.20 Effen linoleum van hun hand, waarbij een 
linoleummassa op effen juteweefsel wordt geperst (Walton-linoleum genoemd), is ook in het 
Scheepvaarthuis toegepast (afb. 8).21

                                                 
16 Opmerkelijk genoeg had zijn vader Michiel Brinkman (1873-1925) in 1913 deze constructie al toegepast in de 
Stoommeelfabriek De Maas, Brielselaan 115 te Rotterdam. 

 Naast effen linoleum kon, door het onvolledig mengen 
van kleuren, een houtnerflinoleum gemaakt worden, Jaspé geheten. Voor de productie 
daarvan was een speciale kalander nodig waarbij de onder- en bovenwals met een licht 

17 Paul Meurs & Marie-Thérèse van Thoor (red.), Sanatorium Zonnestraat: geschiedenis en restauratie van een 
monument, Rotterdam 2010, 116-117. Daar is sprake van metaalgaas. 
18 Rob. A. Vermeulen, ‘Steengaas: Van massa artikel tot specialiteit’, in: Joep Jansen e.a. (red.), Een andere kijk 
op grofkeramiek: Historie, formaten en toepassingen van radiaalsteen – baksteen – plavuizen – dakpannen – 
gresrioolbuizen – systeemsteen – steengaas – draineerbuizen, Makkum 2013, 28-41. 
19 Thomas C. Jester (ed.), Twentieth-century Building Materials: History and Conservation, s.l. 1995, ihb 214-
221 en Gerhard Kaldewei (red.), Linoleum: Geschichte Design Architektur 1882-2000, Ostfildern-Ruit 2000. 
20 Uitgebreid in 1955. De fabriek te Krommenie werd in 1929 met fabrieken te Forshaga (Zweden) en Giubasco 
(Zwitserland) onderdeel van de Continentale Linoleum Union (CLU), sinds 1974 de Forbo-Groep geheten. 
Forbo Flooring Systems te Krommenie-Assendelft levert 65% van de wereldproductie aan linoleum. 
21 Ronald Stenvert, ‘Hygiënische vloeren: Vloerentaxonomie 1850-1965’, in: Eloy Koldeweij (eindred.), Over 
de Vloer: Met voeten getreden erfgoed, Zwolle 2008, 290-317. 
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verschillende snelheid draaien. Rond 1930 ontstond Moiré-linoleum met een grotere 
kleurvariatie en een meer gevlamder patroon. Een variant daarop met een marmereffect 
werd in 1930 geïntroduceerd onder de naam Marmoleum. 
 

 
Afb. 8: Detail van het effen inlay-linoleum in het Scheepvaarthuis te Amsterdam 

 
 

 
Afb. 9: Deel van een keuken met een vloer van houtcement in het flatgebouw Ungerplein 2 
te Rotterdam uit 1932-1933. 
 
 
Functionalisten waardeerden linoleum als modern en hygiënisch, maar ook als een volledig 
industrieel gemaakt product. Ook Duiker paste het in 1928 Jaspé-linoleum bij sanatorium 
Zonnestraal toe, waarvan door later gebruik niets meer resteert.22

                                                 
22 Ten behoeve van de restauratie is dit linoleum op basis van kleurenstalen uit Krommenie bij de Deutsche 
Linoleum Werke in Delmenhorst, waar ze nog wel over de juiste walsen beschikten, gereproduceerd. Wessel de 
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Niet zozeer op een betonnen ondergrond maar wel bij houten vloerconstructies werd gebruik 
gemaakt van plaatmateriaal. Daarbij kan het gaan om spaanplaat (vanaf 1880), vezelplaat of 
hardboard (vanaf 1898), of producten gesierd met fabrieksnamen zoals celotex 
(suikerrietvezelplaat, sinds 1925) en masonite (een hardboard, geproduceerd vanaf 1929). 
Het Interbellum is de bakermat van het plaatmateriaal, niet alleen voor vloeren, maar ook als 
wandbekleding in de vorm van eikentriplex ter vervanging van massief houten lambrisering. 
Als plafondplaat werd ook een oorspronkelijk Zweedse houtvezelplaat onder de naam 
Treetex toegepast.23

Deze Treetex-platen zijn teruggevonden in de slaapkamers van het flatgebouw aan het 
Ungerplein in Rotterdam. Deze flat van dertien bouwlagen met per verdieping twee luxe 
appartementen werd in 1932-1933 gebouwd naar plannen van J.H. van den Broek (1898-
1978).

 

24 In de keukens, waar vanwege het vocht linoleum minder geschikt was, werd 
gebruik gemaakt van een houtgranietvloer onder de handelsnaam dermoliet. In 1867 kreeg 
de Fransman Stanislaus Sorel patent op een vloer waarbij magnesiumoxide aangemaakt 
met chloormagnesium versteent tot een grote hardheid en vastheid. Daarbij werd 
houtzaagsel als vulstof gebruikt. De vloer heeft als voordelen een laag gewicht en is warmte-
isolerend en geluidsdempend. In Rotterdam gebruikte men ter afwerking sporen van 
kleurstof om het geheel een marmerachtige uitstraling te geven (afb. 9). Ook gebruikte men 
in de vloeren asbestvezels als vulmiddel.25

Het betonskelet van de Rotterdamse flat met stalen ramen van De Vries Robbé werd 
bekleed met gladde gele strengperssteen. Volgens de prijscatalogus van de steenfabriek 
Alfred Russel uit Tegelen leverde deze firma de bakstenen. Daarbij ging het om een relatief 
zachte gele vormbaksteen. Dezelfde firma leverde ook de gele steen voor het raadhuis van 
Hilversum uit 1924-1931 naar ontwerp van W.M. Dudok (1884-1974) die zelf het een wat 
dunnere baksteenformaat ontwierp. 

 

In 1902 was in Amerika een patent verleend aan een betere strengpers, waarbij de klei 
tijdens het mengen vacuüm werd gezogen om ingesloten luchtbelletjes uit de klei te 
verwijderen en een dichter product te leveren. In 1932 werden in Europa de eerste 
vacuümstrengpersen gemaakt en het jaar daarop in Nederland gebruikt. Nog niet bij het 
stadhuis. maar wel bij de nabij gelegen NCRV-studio in Hilversum uit 1938-1940 werden 
deze vacuümstrengpersstenen toegepast. 
 
 
8. Verdekt modernisme 
 
Gebruik van gele strengperssteen was in feite een concessie aan het pure modernisme 
waarvan het aantal gebouwen getalsmatig als geheel in de minderheid was. In het overgrote 
aantal gevallen ging de onontkoombare modernisering minder zichtbaar maar verdekt voort. 
Zo werd de draagconstructie opgevuld met muren met een binnenblad, een luchtspouw voor 
de isolatie en een bakstenen buitenblad. Intrigerend is de eveneens in Hilversum gebouwde 
KRO-studio uit 1936-1939 naar ontwerp van W.A. Maas (1897-1950) waarbij een aparte 
gele gevelsteen werd toegepast (afb. 10) (afb. 11). Bij nadere beschouwing betreft het een 
nageruwde strengperssteen. De oorspronkelijk om zijn gladde oppervlak gewaardeerde en 
duurdere strengperssteen kreeg met deze nabehandeling een structuur die meer richting 
handvormsteen gaat. Niet alleen gerilde, maar ook gekamde, steen werd toegepast en zelfs 
werd de kleistreng uit de strengpers aan drie zijden met een patroon bedrukt. Vanaf 1927 
werd deze ‘boomschorssteen’ niet enkel in Midden-Limburg, maar ook in Boom 
geproduceerd (afb. 12) (afb. 13). Bij de bouw van de KRO-studio, immers de Katholieke 

                                                                                                                                                        
Jonge, ‘Een speurtocht naar het historisch linoleum: Restauratie hoofdgebouw Zonnestraal’, Monumenten, 
(2004)9, 25-29. 
23 Koen Limperg & E. Verschuyl, Catalogus voor de Bouwwereld 1936, 's-Gravenhage 1936, 111. 
24 Ronald Stenvert & Saskia van Ginkel-Meester, Flatgebouw Ungerplein 2 Rotterdam: Cultuurhistorische 
verkenning en waardestelling, Utrecht 2007.  
25 Richard Fasse, Het houtgraniet, Deventer 1947 (derde druk). 
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Radio Omroep, was Maas gehouden aan katholieke leveranciers. Stalen ramen van De 
Vries Robbé, gelegen in het overwegend protestantse Zuid-Holland, kwamen daardoor niet 
in aanmerking, ondanks het protest van deze firma dat er dertig procent katholieken 
werkten. Zodoende werden de stalen ramen besteld bij de Internationale Gewapend Beton-
bouw te Breda die naast werken in gewapend beton ook (‘katholieke’) stalen ramen in hun 
werkplaatsen produceerden. 
 
 

 

 

Afb. 10: Voorgevel met stalen vensters van 
de KRO-studio te Hilversum uit 1936-1939 
 

Afb. 11: Detail van de gevelstenen met rillen 
aan de KRO-studio te Hilversum 
 

  
Afb. 12: Detail van de gevelstenen met 
boomschorsstructuur aan het woonhuis St.-
Urbanusstraat 6 te Venlo 
 
 
 

Afb. 13: Walsrol met boomschorspatroon in 
de voormalige steenfabriek aan de 
Nielsestraat te Boom-Noeveren 
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Afb. 14: Detail van de gevelstenen met twee 
verschillende formaten aan de oudbouw van 
museum Boijmans van Beuningen te 
Rotterdam uit 1931-1935 
 

Afb. 15: Deel van het aanrecht  met 
gietijzeren wasbak en asbesten aanrechtblad 
van de kampcommandantwoning te 
Westerbork uit 1939 
 

 

 
Afb. 16: Deel van de elektrisch gelaste 
kapconstructie van museum Boijmans van 
Beuningen te Rotterdam. 
 

Afb. 17: Dunne tonschalen van de 
driebeukige strooloods voor de Algemene 
Kunstzijde Industrie te Arnhem uit 1942. 
 

 
De toenemende scheiding tussen draagconstructie en omkleding zorgde uiteindelijk voor 
een verandering in het metselverband zoals te zien bij het museum Boijmans te Rotterdam 
uit 1931-1935 naar ontwerp van A. van der Steur (1893-1953). Voor de baksteen koos hij niet 
voor gele verblendsteen, maar voor een donkerder baksteen. Over de verwerking daarvan 
schreef hij zelf: ‘Om de verveling in de groote gesloten baksteenvelden te breken, werd om de 
andere laag, van dikken en dunnen steen gemetseld in een eigenaardig verband.’26

                                                 
26 A. van der Steur, ‘Het nieuwe museum Boymans’, De Ingenieur, 50(1935)29, B148-B157. 

 In een 
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andere publicatie lichtte hij zijn keuze verder toe: ‘De beton- of staalconstructie word geheel 
afgedekt, doch uit de wijze waarop de steen wordt gebruikt, kan men aflezen, dat zij een 
bekleedende doch geen constructieve functie verricht’.27 Deze bekleding kreeg gestalte in de 
vorm van een zachte handvormsteen in twee formaten gebakken in de steenfabriek Ouderzorg 
te Leiderdorp (afb. 14).28 Achter de meer traditionele bakstenen gevels gaan bij museum 
Boijmans diverse moderne ontwikkelingen schuil. Zo ligt in de tentoonstellingszalen effen 
linoleum op de vloer geplakt op prefab betonnen kanaalplaten. Dit zijn zogeheten 
Arkelplaatvloeren. Deze platen van bimsbeton werden vervaardigd bij de in 1916 als 
dochtermaatschappij van De Vries Robbé opgerichte NV Betondak. Het octrooi daarvoor 
dateert al uit 1926, maar de platen kwamen in de loop van de jaren dertig op de markt.29

 

 De 
kokers voor de aan- en afvoer van de lucht in de zalen waren van asbestcement. In 1894 
ontwikkelde de Oostenrijker L. Hatschek (1856-1914) een methode om cement met 
asbestvezels te versterken. Onder de merknaam eternit werd dit in 1905 voor België in licentie 
genomen door Alphonse Emsems (1854-1921), die eerst te Haren bij Brussel en vanaf 1923 in 
Kapelle-op-den-Bos een fabriek stichtte. In 1937 werd te Goor een Nederlandse vestiging 
opgericht. De Rotterdamse kokers kwamen evenwel van de Eerste Nederlandsche Fabriek van 
Asbestcementplaten ‘Martinit’. Via deze in 1912 in Amsterdam opgerichte firma omzeilde de 
Bouwhandel Maatschappij v/h Martin & Co. de bestaande licenties. Asbestcement werd 
gebruikt voor zowel kokers, ontluchtingskappen, binnenbeplating en zelfs voor aanrecht-
bladen, zoals toegepast in de kampcommandantswoning van kamp Westerbork uit 1939 
(afb. 15). Dat was nog voor de tijd dat asbest als hét wondermateriaal van de 
wederopbouwperiode werd gezien, waarna in de jaren zeventig de gezondheidsrisico’s van 
het toegepaste materiaal bleken. 

 
9. Moderne overspanningen 
 
Ook de kapconstructie van museum Boijmans was opmerkelijk in die zin, dat - anders dan 
bij de kap van het Woudagemaal - geen geklonken spanten meer werden toegepast, maar 
gelaste spanten (afb. 16). In 1919 patenteerde de Amerikaan C.J. Holslag een 
lastransformator die in 1926 door Willem Smit & Co. te Nijmegen in licentie werd 
geproduceerd. De verplaatsbare lastransformator maakte het mogelijk om op de bouwplaats 
bij bruggen en kappen constructies te lassen.30

Naast staal kreeg ook het gebruik van hout voor overspanningen een nieuwe impuls met de 
komst van gelamineerde spanten. K.F.O. Hetzer (1846-1911) uit Weimar verwierf in 1906 
een patent op een gelijmde constructie waarbij met behulp van caseïnelijm onder druk een 
aantal smallere planken werden gelijmd tot gebogen gelamineerde spanten. Eén van de 
eerste constructies met Hetzer-spanten was de in 1911 uitgevoerde koepel van de 
universiteit van Zürich. De Doetinchemse houthandelaar G.J. Horsting verwierf in 1920 een 
licentie en stichtte de ‘Eerste Nederlandsche Maatschappij voor Houtconstructies’, later 
afgekort tot Nemaho. In eerste instantie construeerde men nog met in Weimar 
geproduceerde spanten. Op deze wijze verrees in 1922 de eerste grote Nederlandse 
constructie, de tentoonstellingshal van de RAI in Amsterdam.

 

31

                                                 
27 J.C. Ebbinge-Wubben e.a. (red.), Nederland Bouwt in Baksteen 1800-1940, Rotterdam 1941 
(tentoonstellingscatalogus), XX. 

 Daarna ging de Nemaho zelf 
de spanten produceren, onder meer voor de in 1930 gebouwde Brabanthal in Den Bosch. 

28 W.M. Enderman, M.W., E. Geldhof & R. Stenvert, Oudbouw museum Boijmans Van Beuningen Museumpark 
18-20: Bouwhistorische opname en waardestelling, Utrecht 2006. 
29 Piet Bot, Vademecum historische bouwmaterialen, installaties en infrastructuur, Alphen aan de Maas 2009, 
396. 
30 Willem Smit & Co., Tien jaren Lasch-techniek, Nijmegen 1936, 40-41. 
31 D.J. Hengeveld, Het gelamineerde hout in Nederland: De geschiedenis van de Nemaho, Delft 1979, 39-40. 
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Ook voor de koepel van de Enschedese Synagoge uit 1927-1928 werden gelamineerde 
spante toegepast.32

In 1922 had de firma Zeiss te Jena een planetariumprojector ontwikkeld. Om te kunnen 
projecteren, benodigde men een halfrond hemelgewelf in de vorm van een schaalconstructie. 
In samenwerking met de Duitse bouwonderneming Dyckerhoff & Widmann werd op het dak 
van de Zeiss-fabriek een koepelvormige schaal gebouwd door ijzeren staven in 
driehoeksvormen met elkaar te verbinden, ze vervolgens van een dun ijzeren draadnet te 
voorzien en het geheel zowel van binnen als van buiten met enkele centimeters 
snelverhardend spuitbeton te bedekken. De firma Zeiss patenteerde dit procédé onder de 
naam ‘systeem Zeiss-Dywidag’.

 

33 Naast koepels werden op deze wijze ook tonschalen 
gemaakt. In Nederland blijkt in 1939 de Nederlandsche Maatschappij voor Havenwerken NV 
een licentie te bezitten.34 Een artikel in De 8 en Opbouw maakt hier melding van, 
geïllustreerd met de forse door D. Masselink (1909-1982) ontworpen driebeukige stroloods 
van drie maal 100 bij 25 meter. Deze loods werd in 1942 gebouwd in opdracht van de 
Algemene Kunstzijde Unie te Arnhem (afb. 17).35

 
  

 
10. Vernieuwing en schaarste 
 
In 1937 kreeg S. van Ravesteyn (1889-1983) opdracht voor het ontwerp van de nieuwe 
Diergaarde Blijdorp. Voor het centrale gebouw, de Rivièrahal, koos hij voor 
schokbetonelementen.36 In 1935 verwierf G. Lieve (1888-1944) een octrooi op betonver-
dichting door middel van schokken.37 Het principe van het schokken is verdichting zonder 
ontmenging, zoals ook een zak suiker door enkele keren op tafel stoten inklinkt. Schokken 
zorgt voor een mechanische verdichting en levert meer dan anderhalf keer de sterkte van 
gewoon beton op. Daardoor spreekt men over hardbetonproducten. In het begin legde de 
firma Schokbeton zich toe op de productie van kleinere prefab-elementen.38

Begin 1940 startte Schokbeton in Zwijndrecht de productie van elementen voor de 
Rivièrahal (afb. 18).

 Zo werden 
schokbetonnen stalvensters toegepast bij de boerderijen in de nieuwe Wieringermeerpolder. 
Wel was het van groot belang om van te voren precies te bepalen waar de gaten, pluggen 
en draadeinden moesten komen, in een tijd vóór de uitvinding van de hamerboor. 

39 Daarbij leverde de firma ook elementen, die op de in het zicht 
komende oppervlakten van een extra deklaag waren voorzien. Natuursteengruis werd daarin 
verwerkt, zoals dat al langer bij sierbeton gebeurde, waarna het oppervlak een speciale 
nabewerking kreeg. Schokbeton bracht dit sierbeton op de markt onder de naam 
Schokcrete.40

                                                 
32 J.G. Wattjes, Constructie van gebouwen, Amsterdam 1931 (tweede druk), deel 10, 249. 

 Ondanks hun octrooi gingen ook andere betonfabrieken hun eigen hardbeton 
en sierbeton produceren. Een belangrijke concurrent was de al genoemde betonfabriek De 
Meteoor in De Steeg, die vanaf 1938 sierbeton onder de naam Artistone ging produceren. 

33 Bertram Kurze, Industriearchitektur eines Weltunternehmens: Carl Zeiss 1880-1945, Erfurt 2006, 64. In 1922 
kregen ze een patent op ‘Knotenpunktverbindung für eiserne Netzwerke’. Gebruikt werd een machine die Carl 
Weber in 1919 had uitgevonden om een droog mengsel van snelverhardend beton te kunnen spuiten. Zijn firma ging 
Torkret AG heten en het proces van spuitbeton werd in Duitsland bekend werd als Torkretverfahren. 
34 Nederlandsche Maatschappij voor Havenwerken N.V., Daken in betonschaalbouw: Systeem "Zeiss-Dywidag", 
Amsterdam s.a. (circa 1939). De firma was in 1912 opgericht. 
35 P.A. van der Weiden, ‘Schaaldakconstructies’, De 8 en opbouw, 13(1942), 141-146.  
36 Ronald Stenvert, ‘Mooier voor minder: Cementlagen en betonafwerking’, in: Eloy Koldewey, Michiel van 
Hunen & Taco Hermans, Stuc: Kunst en Techniek, Amersfoort/Zwolle 2010, 412-425. 
37 Lucas van Zuijlen, ‘Schokbeton is Superbeton’, do.co.mo.mo-nl nieuwsbrief, 3(2003)6, 16-19. 
38 K., ‘Schokbeton’, Gewapend Beton, 24(1936)6, 81-90. 
39 Saskia van Ginkel-Meester & Ronald Stenvert, Rivièrahal Blijdorp, Van Aerssenlaan bij 47, Rotterdam: 
Bouwhistorische verkenning en kleuronderzoek met waardestelling, Utrecht 2008. De schokbetonelementen 
werden tegen het staalskelet van de toren gemonteerd. De toren is in 1972 gesloopt. 
40 Tj. Bonnema & J.J.M. Vegter, Kennis van Bouwstoffen: Kunststeen II: Niet gebakken kunststeen, artikelen 
van asbest-cement en beton, Deventer 1946, 106-110. 
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Afb. 18: Deel van de Rivièrahal van de Diergaarde Blijdorp te Rotterdam uit 1940 met 
schokbetonnen vensters en tussenstijlen van Schockcrete 
 
 
11. Vooravond van de grote vernieuwing 
 
Bij de officiële opening van de diergaarde Blijdorp op 26 april 1941 was het bijna een jaar 
geleden dat de Duitse bezetter was binnengetrokken en de binnenstad van Rotterdam werd 
verwoest. Opnieuw werden de bouwmaterialen schaars, diende het gebruik van cement 
beperkt te worden, staal spaarzaam toegepast en hout en natuursteen beperkt benut te 
worden. In zijn intrigerende boek Materialen in den tegenwoordigen tijd uit 1942 lichtte P.W. 
Scharroo (1883-1963) de maatregelen ter besparing toe, waarna hij vervolgde met een 
opsomming van materialen en constructies ter vervanging.41 Naast de nodige vloersystemen 
met betonbalken noemde Scharroo zeven systemen met baksteenelementen, waarvan vijf uit 
Nederland: ‘Bendor’, ‘Steno’, ‘Riwa’, ‘Perfora’ en ‘Nehobo’. De laatste twee waren de 
belangrijkste en elkaars grootste concurrenten. A. Valk (constructeur bij zijn oudere broer, de 
architect H.W. Valk) vroeg in 1926 octrooi aan voor een constructie van gemetselde gewelven 
in de door zijn broer ontworpen kerken. Eind 1940 vond hij een betrekking bij de steenfabriek 
van Anton Geldens. Daar ontwikkelde hij de ‘Perfora-vloer- en daksteen’ die op de Jaarbeurs 
van 1941 werd gepresenteerd (afb. 19).42

Onafhankelijk hiervan was door C. Sweris van de Eerste Hollandsche Schoorsteen- en 
Steenfabriek v/h De Ridder & Co. te Leiderdorp in 1940 het vergelijkbare ‘Riwa-vloersysteem’ 
ontwikkeld. Dit trok de belangstelling van de in de Nedaco verenigde dakpanfabrikanten, 
waarvan het lid A.C. van Beek uit Woerden al in 1923-1924 met vloeren van holle baksteen 
volgens een Belgisch patent had geëxperimenteerd. Beiden werden bestuurslid van de in 1941 
opgerichte Nehobo (Nederlandsche holle baksteen).

 Het betreft een holle baksteen met twee grote 
langsgaten en twee grotere gleuven voor de wapening. Deze stenen konden als een gewone 
muur in halfsteens verband inclusief wapening opgemetseld worden. De elementen werden 
vervolgens naar de bouwplaats vervoerd om daar in horizontale toestand tot één vloerplaat 
samengesteld te worden.  

43

 
 

                                                 
41 P.W. Scharroo, Materialen in den tegenwoordigen tijd, 's-Gravenhage s.a. [1942] (tweede druk). Kolonel 
Scharroo was overigens in de meidagen 1940 bevelhebber van de Nederlandse troepen in Rotterdam. 
42 Jan M.M. van der Vaart, Hendrik Willem Valk: Moderne bouwtechniek -neoromantische esthetiek, Rotterdam 
2007, 10. 
43 Theo C. Droogh, 25 jaar Nehobo NV, Den Haag, Arnhem 1966. 
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Afb. 19: Advertentie voor Perfora holle baksteenvloeren uit 1955 

 
 
Op 1 juli 1942 werd door de Duitsers een algehele bouwstop afgekondigd met slechts een 
beperkt aantal ontheffingen. Daardoor lag de bouw tot mei 1945 praktisch stil, om daarna eerst 
schoorvoetend en dan steeds sneller en vol nieuw elan op gang te komen. In 1949 was het 
vooroorlogse peil van de baksteenproductie opnieuw bereikt. In 1947 was de productie van 
holle baksteen weer begonnen en vonden deze in België ‘holle welfsels’ genoemde vloeren 
veel toepassing in wederopbouwflats, terwijl in de fabrieksbouw dunne schaaldaken ruime 
verspreiding vonden. 
Allerlei bouwmaterialen die net voor het begin van de Tweede Wereldoorlog tot ontwikkeling 
kwamen, raakten pas daarna tot volle wasdom. Het meest kenmerkend daarvoor zijn 
misschien wel de landbouwschuren voor de nieuwe Noordoostpolder in de schier 
onverslaanbare combinatie van schokbetonnen elementen en gelamineerde spanten (afb. 20).  
 

 
Afb. 20: Montageschuur uit de Noordoostpolder zoals die tussen 1949 en 1953 gebouwd 
werden 



- 17 - 

 
 
12. Belangrijkste relevante publicaties 
 
- Monumenten in Nederland, Zeist/Zwolle 1996-2006 (twaalf delen) (samen met Chris 

Kolman e.a.) 
- Inleiding in de Bouwhistorie: Opmeten en onderzoeken van gebouwen, Utrecht 2007 

(samen met Gabri van Tussenbroek), tweede druk Utrecht 2009). 
- ‘Hygiënische vloeren: vloerentaxonomie 1850-1965’, in: Koldeweij, Eloy, Over de Vloer: 

Met voeten getreden erfgoed, Zwolle/Zeist 2008, 290-317. 
- ‘Mooier voor minder: Cementlagen en betonafwerking’, in: Koldewey, Eloy, Michiel van 

Hunen & Taco Hermans, Stuc: Kunst en Techniek, Amersfoort/Zwolle 2010, 412-425. 
- ‘Stampen, spuiten & schokken: Gestolde massa: Bouwhistorie: gewapend beton Deel 1’, 

Vitruvius, 3(2010)10, 22-29. 
- ‘Schokken, spannen & spuiten: Steenharde brokken: Bouwhistorie: gewapend beton Deel 

2’, Vitruvius, 3(2010)12, 16-22. 
- Biografie van de baksteen 1850-2000, Zwolle 2012. 
- Het Ir. D.F. Woudagemaal: Een levend werelderfgoed op stoom, Utrecht 2012 (samen met 

Ido Boonstra e.a.). 
- Kerkkappen in Nederland 1800-1970, Zwolle 2013 (in druk). 
 
 



- 1 - 
 

INNOVATIEVE TOEPASSINGEN VAN HOUT: 
EEN OVERZICHT VAN KAPCONSTRUCTIES TOT DE TWEEDE 

WERELDOORLOG 
 

Sven Ignoul, Kristof Verreydt, Dionys Van Gemert, Triconsult nv. 
Luc De Backer 

 
 
Abstract 
 
De evolutie van houten structuren voor dakconstructies vanaf de Middeleeuwen tot aan d e 
Tweede Wereldoorlog wordt beschreven. De impact van nieuwe inzichten in de 
krachtswerkingen op de l ayout van spantstructuren wordt aangeduid. Sociale en i ndustriële 
ontwikkelingen hadden een grote invloed op het gebruik van hout als constructiemateriaal. 
Competitie met op komende ni euwe m aterialen i n el ke t ijdsepisode hebben g eleid tot 
innovatie in het construeren met hout, en tot synergieën met deze nieuwe materialen. 
 
 
1. Inleiding [1] 
 
De noodzaak van steeds grotere en nieuwe typen gebouwen voor de industrie en de 
veranderde a rchitectonische i nzichten vormden de aanz et t ot ni euwe c onstructies v oor 
ondermeer de daken en kappen. 
Hout was niet steeds het meest geschikte materiaal voor deze nieuwe doeleinden, hoewel 
met de toegenomen kennis, c onstructietechnieken en de i nzet v an het nieuwe m ateriaal 
(ijzer) s teeds grotere o verspanningen i n hout  konden gerealiseerd w orden. E en ande r 
nadeel van hout (vooral naal dhout) is zijn gevoeligheid en relatief snelle aant asting door 
schimmels en insecten onder vochtige omstandigheden. Toch kan gesteld worden dat  het  
hout zijn belangrijke positie als constructiemateriaal in de 19 de Eeuw en de periode voor de 
Tweede Wereldoorlog niet verloren heeft.  U iteraard heeft de opkomst van ijzer en s taal en 
later gewapend beton het gebruik van hout sterk teruggedrongen in het Interbellum en na de 
Tweede Wereldoorlog. 
 
 
2. Geschiedenis [1] 
 
Aan het  ei nde v an de  18 de Eeuw werd het g ildenstelsel door  de F ranse ov erheerser 
opgeheven. De i mpact hi ervan w as v rij bel angrijk. E nerzijds v iel het  s ysteem v an 
dagonderwijs weg ( opleiden l eerling t ot m eester) en ander zijds ev olueerde de g esloten 
eenheid v an i edere am bacht t ot een meer open s ysteem. Dit betekende da t een  
aanbesteding v oor een bou wwerf ni et pl aatsvond per  am bacht maar al s g eheel ond er 
algemene aannemersbedrijven. Op de werf was niet langer sprake van een vakman met een 
zeer specifieke kennis, maar eerder van een organisator die het overzicht diende te bewaren 
en al dus veel verstand had van het  t otale bouw vak, m aar ni et meer al le ber oepen 
beheerste. 
De komst van de polytechnische scholen heeft gezorgd voor goed opgeleide bouwtechnici 
met nieuwe inzichten en kennis van constructiewijzen. De tijd waarbij kennis werd 
overgedragen van generatie op generatie maakte stilaan plaats voor innovatieve systemen 
en inzichten. 
Het w egvallen van de  s trikte s cheiding t ussen de am bachten z orgde er voor dat  de 
houtbewerkers en  de i jzerverwerkers nu  w erkzaamheden i n el kaars am bachtenterrein 
mochten v errichten. H et gebruik van ijzer is dan ook  een grote s timulans geweest in de 
ontwikkeling en i nnovatie voor het overspannen van grote ruimtes in de 19de en begin 20ste 
Eeuw. 
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De oude t raditionele bevestigingstechnieken ( toognagels v oor pen - en g atverbinding en 
gesmede nagels) konden stilaan plaatsmaken voor het gebruik van industrieel gefabriceerde 
nagels met op gestuikte k op ( draadnagels). O ok he t gebruik v an bout en en m oeren i n 
combinatie m et i jzeren beug els i s z eer k enmerkend v oor kapconstructies ui t de 19 de en 
begin 20ste Eeuw. Deze beugels werden gebruikt om onderdelen tegen elkaar aan te trekken 
en zijn dus op trek belast. 
Ook de komst van nieuwe dakbedekkingsmaterialen, die het mogelijk maakten een geringe 
dakhelling te maken en toch de waterdichtheid te garanderen, is van grote invloed geweest 
op de ont wikkeling van kapconstructies i n de 1 9de en 20 ste Eeuw. De klassieke g ebakken 
dakpannen en l eien l ieten immers niet t oe om  een dak  g oed waterdicht t e k rijgen bi j een  
helling van minder dan 35°. Met lood was het wel mogelijk, maar het grote gewicht en de 
hoge kosten maakten dat  di t materiaal enkel t oegepast werd voor k leine oppervlakken en 
kleine overspanningen. 
 
 
3. Kort overzicht van de evolutie 
 
3.1. Massief hout: middeleeuwen tot Franse revolutie 
 
In de M iddeleeuwen bestonden de g ebouwen uit stenen muren met houten vloeren en een 
houten kapconstructie. De muren waren massief en dik of voorzien van steunberen om de 
spatkrachten, afkomstig van de kap te kunnen opvangen. In de eenvoudige bouw van het 
platteland w as d e klassieke t rekbalk in di e tijd m eestal a fwezig, v ermoedelijk o mdat de  
dakvoet nagenoeg op de grond lag en een trekbalk de ruimte onbruikbaar zou maken. 
Het toevoegen van hanebalken en gebintbalken (trekbalken) teneinde de spatkracht op de 
muur te verminderen was dan ook een logische evolutie. Zodra de spatkrachten aan de voet 
van de s panten werden opgevangen door een t rekbalk, verloor de hanebal k zijn functie als 
trekker, en door de gewijzigde krachtenverdeling in het spant met trekker werd de hanebalk 
zelfs op druk belast. In sommige gevallen werden meerdere hanebalken gebruikt en werd de 
onderste trekbalk weggelaten om de ruimte onder het spant beter bruikbaar te maken. De 
onderste hanebalk werd dan weerom op trek belast. 
Bij de overstap van keperspanten (sporenspanten) als dakconstructie naar een constructie 
met spanten, gordingen en kepers, werd ook  de nokbalk ingevoerd als steunpunt voor de 
kepers. De nokbalk werd gesteund door een makelaar, een verticale stut tussen bovenste 
hanebalk en  no kbalk. Die m akelaar kon bi j aanwezigheid v an m eerdere hanebal ken 
verlengd w orden t ot aa n de onder ste hanebal k, om  de door buiging v an de hanebal k t e 
verminderen, o f o m de  hanebal ken t evens al s dr aagbalken t e k unnen gebruiken voor 
tussenvloeren of voor loopbruggen. Dan werd de makelaar zowel drukstang voor de nok, als 
trekstang voor de hanebalken. 
Het t oevoegen v an k orbelen t er v erstijving v an de hanebal k(en) en s tandzonen t er 
verstijving van de spantvoet was een volgende logische stap, zoals getoond in figuur 1.  
Hiermee werden bijkomende verstijvende driehoeken geïntroduceerd in de spantstructuren. 
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Fig. 1: Keperspant (sporenspant) met korbelen Nicolaikerk Utrecht [1, 2] 

 
 
Een bel angrijk nadeel  van de keperspanten ( sporenspanten) is het  gebrek aan  een  
(wind)verband in de lengterichting. Dit had meestal tot gevolg dat de ‘gespannen’ alle in 1 
richting s cheefzakten, z oals ook  het  geval i n het  s porendak v an de S int-Hilariuskerk t e 
Bierbeek ( 3). De  over de k epers s chuinoplopende windlat in het  dak vlak werd dan ook  
toegevoegd o m hi eraan t e v erhelpen v anaf he t midden v an de 13 de Eeuw.  In ander e 
spantvormen w erden hor izontale r ibben ( flieringen) aang ebracht tussen de ev entueel 
aanwezige makelaars o f hanebalken, maar al leen het bi jkomend aanbrengen van schuine 
strevers tussen fliering en makelaar of spantbeen zorgde dan in de langsrichting voor een 
zekere verstijving. 
De keperspanten (sporenspanten), met hun toevoegingen, geraakten stilaan in onbruik in de 
steden om dat de da kbedekking s teeds zwaarder werd. D e keperspanten (sporenspanten) 
met beperkte afmetingen waren hier niet echt geschikt voor. 
Op di e m anier ont stond de ev olutie naar  de  m eer massieve ( kromstijl)gebinten met 
toevoegingen v an k orbelen, m akelaars en w indverbanden ( om de l angse s tijfheid t e 
realiseren). Ter v ervanging v an de ‘ krommers’ werd i n de 18 de Eeuw m eer en m eer 
overgestapt op de zogenaamde kreupele stijl (figuur 2), zodat een gemetselde borstwering 
mogelijk bleef. Die gemetselde borstwering moest dan immers de buitenwaartse beweging 
van de spantbenen niet meer opnemen: die functie werd overgenomen door de kreupele stijl 
en de trekker onderaan de kreupele stijl. 
Teneinde de tussenafstand tussen de s panten steeds meer te kunnen vergroten en op die 
manier een economisering van materiaalgebruik te bekomen, evolueerden de flieringen naar 
de z ogenaamde gordingen dew elke m eestal i n het  dak vlak g elegen z ijn.  D e 
(vereenvoudigde) tussenspanten konden dan wegvallen. 
Het moge dui delijk z ijn dat  no g v erschillende t ussenvormen v oor de massieve s panten 
toegepast zijn geweest. 
Verbindingen i n de  di verse s pantvormen w erden v oornamelijk gerealiseerd met pen -en 
gatverbindingen voorzien van toognagels. 
Een spantstructuur met een overspanning van 21,3 m is terug te vinden boven de Sint-Jan-
en-Stevenkerk te Brussel [4]. Deze spantstructuur (zie figuur 3) dateert uit 1715. 
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Fig. 2: Kreupele stijl [2] 

 
 
 

 
Fig. 3: Spant Sint-Jan-en-Stevenkerk te Brussel 

 
 
Tijdens de restauratiecampagne van 2012 was het een uitdaging om de aangetaste balkkop 
van dez e l ange t rekbalk te kunnen her stellen en t egelijkertijd de  s tabiliteit v an de  
spantstructuur t e kunnen g aranderen. E en a fschoring naar  onde r op de bes taande 
metselwerkgewelven was niet mogelijk.   
Teneinde de aan getaste balkkop te kunnen wegnemen werd dan ook  in samenspraak met 
de ui tvoerder, R enotec ui t G eel en A ttic uit Brugge, een s ysteem v an v akwerkliggers 
gedimensioneerd langs weerszijde van de t e herstellen trekker.  Het pr incipe is getoond in 
figuur 4. 
Belangrijk hi erbij i s de  te r ealiseren i nklemming ter hoo gte v an de a ansluiting met de  
trekbalk, zie figuur 5 en 6. 
Uiteraard dienen ook de nodige trek- en drukverbindingen aangebracht te worden, teneinde 
het naar binnen- of naar buiten bewegen van het vrijhangende spantbeen te verhinderen. 
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Fig. 4: Aan te brengen vakwerkliggers ter ondervanging trekbalk 

 

 

 
Fig. 5: Te realiseren inklemming aan de aansluiting 

 

 

 
Fig. 6: Inklemming vakwerkligger 
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3.2. Nieuwe verbindingen: ijzer, beugels, trekstangen en trekkers 
 
Door het  wegvallen van de s cheiding van de  ambachten na de Fr anse revolutie werd het  
materiaal ijzer geïntroduceerd in de klassieke spantstructuren. Dit resulteerde ondermeer in 
het gekende verbeterd Hollands spant (figuur 7).  Evenwel bleven ook de andere 
spantvormen behouden , m aar dan met t oevoegingen v an m etalen beu gels en na gels i n 
plaats van de meer klassieke houtverbindingen (pen en gat). 
 

 
Fig. 7: Verbeterd Hollands spant met bout- en beugelverbindingen [1] 

 
 
De t oevoeging van m etalen beug els (en bouten en moeren) liet ook t oe om  s panten m et 
geringere hel ling ui t t e v oeren. D e af schuiving van de s pantbenen aan  de t rekbalk k on 
immers verhinderd worden door het aanbrengen van metalen beugels om deze verbinding te 
verstijven. 
Door d e toevoeging v an i jzeren c onstructiedelen konden steeds c omplexere v erbindingen 
uitgevoerd w orden wat ui teindelijk r esulteerde i n houten vakwerkspanten w aarbij g rote 
overspanningen konden g erealiseerd w orden m et s tructuuronderdelen v an beper kte 
afmetingen. De s pantbenen w erden nu vervangen door  v akwerken, w aardoor een enor m 
grotere buigsterkte werd verkregen, zodat ook de overspanningen sterk konden toenemen.  
Dergelijk vakwerkspant werd gebruikt voor de overspanning van De Rijschool te Leuven in 
1837. Door het  gebruik v an bouten voor de di verse (scharnierende) verbindingen i n he t 
houten drukelement en de toevoeging van een metalen trekker ø35mm kon een 
overspanning van 23,40m gerealiseerd worden. De opbouw van het spant is getoond in 
figuur 8. 
Een grondig onderzoek in 1987 [5] toonde een belangrijke aantasting door huiszwam en de 
grote klopkever, z odat een r estauratie z ich opdr ong om  dez e uni eke s pantstructuur te 
vrijwaren. 
Een beeld tijdens de restauratie is getoond in figuur 9. 
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Fig. 8: Spantstructuur Rijschool Leuven 

 
 

 
Fig. 9: Uittreksel Het Nieuwsblad d.d. 22/04/1988 
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3.3. Stalen spanten en houtwerk (Polonceau,…) 
 
De v oordelen van i jzer en s taal k onden doo r d e t oegenomen kennis e n i nzichten s teeds 
optimaler benu t worden.  De Franse spoorwegingenieur Camille Polonceau pas te i n 1839 
voor het eerst kapspanten toe, die zijn opgebouwd uit 2 zogenoemde onderspannen balken, 
verbonden door een trekstang. 
Het m ateriaal hout  w erd hi er gebruikt in d ruk en  de metalen o nderdelen w erden 
gedimensioneerd op trek.   
Door de bes chikbare r ekentechnieken kon ook  v oor het  eer st een ber ekende 
materiaaloptimalisatie doorgevoerd worden en konden met een minimum aan overschot van 
materialen de gewenste overspanningen gerealiseerd worden. 
De ber ekeningstechnieken w aren nu w el bet er, maar e en nadeel  hi ervan i s dat  bi j 
hedendaagse r estauraties er meestal onv oldoende r eserve bes chikbaar i s op het  
draagvermogen van deze dakstructuur om bijvoorbeeld een extra isolatie aan te brengen op 
de dakhuid of om belangrijke technieken op te hangen in deze structuren. 
Dergelijke structuren werden veelvuldig gebruikt in werkplaatsen van de spoorwegen, zoals 
ook i n K essel-Lo [6].  O nder ander e hal  4 ( 1863) v an de C entrale Werkplaats w erd 
overspannen met behulp van Polonceau-spanten, zoals getoond in figuur 10. 
 

 
Fig. 10: Kessel-Lo, Centrale werkplaats, hal 4 

 
 
Een tweede nadeel van deze ‘lichte’ spanttypen is het gebrek aan brandweerstand door de 
toevoeging van de metalen trekelementen, zoals ook getoond in figuren 11 en 12. 
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Fig. 11: Zicht op dakstructuur na brand in 2009 

 

 
Fig. 12: Verwrongen staal na brand 

 
 
3.4. Lichte houten spanten (Philibert) 
 
Door de snelle ontwikkelingen van de stalen spantjes kwamen de massieve houten spanten 
snel i n onbr uik, m ede door de bepe rkte bes chikbaarheid v an kwalitatieve bal ken met 
voldoende lengte en sectie. Een antwoord hierop werd geboden door  de ontwikkeling van 
lichte spantstructuren (in grenenhout). Een belangrijk voorbeeld hiervan zijn de spanten à la 
Philibert de l’Orme of d e z ogenaamde P hilibert- of s chenkelspanten. A ls v orm v oor he t 
overspannen van brede ruimten werd geopteerd voor deze waarbij de krachten vloeiend van 
boven naar  beneden werden g eleid. D it r esulteerde meestal in de boo gvorm. D eze vorm 
garandeerde ook de grootst mogelijke vrije ruimte onder de spanten.   
Het was evenwel niet mogelijk om grenenhout bij te hakken in een gebogen vorm.  De 
oplossing die Philibert bedacht bestond erin om licht rond gezaagde planken laagsgewijs en 
met verspringende naden op elkaar te spijkeren. Het principe is getoond in figuur 13. 
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Fig. 13: Principe gespijkerde schenkelspanten [1] 

 
 
Als grote voordeel werd de lichtheid van de constructie beschreven en de beperkte kostprijs: 
minder kwalitatief hout (bv. Van kromme bomen) kon immers toch verzaagd worden tot korte 
plankjes. Ook de l oodrechte a fdracht naar  de o ndersteunende muren werd al s voordeel 
gezien, t ezamen met d e a fwezigheid v an hanebal ken, korbelen en s tandzonen i n de t e 
overspannen (zolder)ruimte.  Evenwel dient erop gewezen te worden dat door het werken 
van het  hout  (drogen) en het  eventueel roesten van de s pijkers de s amenwerking van de  
plankjes verloren kon gaan.   
Het pr incipe v an g espijkerde s chenkels w erd ook  gebruikt v oor de c onstructie v an de  
(verstijvings)ribben van de houten draagbogen van de gepleisterde gewelven in de Sint-
Lambertuskerk te Heverlee [7]. De structuur is getoond in figuur 14. 
 

 
Fig. 14: Gespijkerde schenkels als (verstijvings)rib voor de houten bogen van de gewelven 

 
Door de schenkels een kwartslag te draaien en deze plat op elkaar te plaatsen konden ook 
gekromde spantbenen vervaardigd worden.  De techniek om deze plankjes te buigen door 
verhitting was reeds lang gekend vanuit de scheepvaart.  Grenen hout is evenwel moeilijk 
gekromd te houden zodat de toepassing van bouten, deuvels en beu gels noodzakelijk was 
om deze kromming te bestendigen.  De Franse genie-kolonel Emy paste deze techniek voor 
het eer st t oe i n 1825. Voor de ov erspanning v an de g iethal v an de  K eppelse i jzergieterij 
werden om streeks 1840  neg en kapspanten (overspanning 18m) gebruikt die g elijkenissen 
vertonen met de principes van Emy, zie figuur 15. 
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Fig. 15: Emy-spant Keppelse IJzergieterij [1] 

 
 
 
3.5. Gelijmde spanten 
 
Een l ogische evolutie b estond erin om de plankjes niet langer mechanisch te v erbinden, 
maar te verlijmen. De grondstof voor de initieel gebruikte lijm betrof een afvalproduct dat bij 
kaasbereiding overblijft. Deze lijm vertoonde een grote overeenkomst met de v an nature in 
hout voorkomende kleefstoffen in de intercellulaire ruimten. Door de l ijm op het hout aan te 
brengen, v erweekten de  v ezels en k on de v erbinding t ussen de v erschillende del en door  
persen gerealiseerd worden. Deze techniek werd ontwikkeld door Hetzer in Weimar in zijn 
zoektocht naar het optimaal gebruik van hout in buiging (sterke vezels zitten immers in de 
kern van het hout en niet aan de buitenzijde). De materiaal- en gewichtsbesparing werd 
hierbij voornamelijk gerealiseerd door de doorsnede van de s panten niet rechthoekig, maar 
I-vormig uit te voeren (met sterk hout in de buitenste lagen en minder kwalitatief hout in het 
midden). [8] 
Sinds 1907 kwamen de zogenoemde gelamelleerde spanten op de markt (uit de fabriek van 
Otto Hetzer) en sedert 1910 zijn de constructies ook in de Lage landen frequent toegepast.  
De ov erkappingen met gelamelleerde ( gelamineerde) l iggers w erden m eestal al s 
driescharnierspanten uitgevoerd. 
Zo werd één van de expositiehallen tijdens de wereldbeurs te Brussel in 1910 overspannen 
met Hetzerspanten (overspanning 43 m). Deze hal is evenwel verloren gegaan t ijdens een 
brand. 
Een ander bekend voorbeeld ui t die t ijd betreft de overkapping van het oude R AI-gebouw 
(Rijwiel- en Automobiel-Industrie) in Amsterdam, zie figuur 16. De hal uit 1922 werd evenwel 
in 1977 gesloopt.  De overspanning bedroeg 30 m. 
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Fig. 16: Overkapping oude RAI-gebouw Amsterdam (foto © ANP-Foundation) 

 
 
3.6. Geprefabriceerde sporenspanten 
 
Door de s ynergie t ussen s taal en hou t w erd het  m ogelijk om  v erbindingen tussen dunn e 
planken/balken in het vlak te realiseren door middel van kramplaten, Fig. 17. 
 

 
Fig. 17: Houtverbinding met kramplaten 

 
Een overdikte was niet langer noodzakelijk om de verbinding te realiseren. D it l iet toe om 
spanten te prefabriceren en makkelijk te transporteren naar de werf.  Een moeilijke montage 
op de werf was niet langer noodzakelijk.  
 
 
3.7. Nieuwe materialen in competitie met hout tijdens het interbellum 
 
Door de v erdere ont wikkeling i n de s taalindustrie en de v ertrouwdheid i n het  
materiaalgedrag v an o.a. staal door  de m ijningenieurs ( constructie s chachtbokken, 
ophaalgebouwen) werd staal meer en meer ingezet voor de r ealisatie van overkappingen. 
Dit w ordt v oornamelijk teruggevonden in de v oor die per iode g erealiseerde 
‘mijnkathedralen’. 
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Voor de c onstructie van de H eilig-Hartkerk t e Winterslag i n 1925 [9] werd g eopteerd voor 
geklonken I-profielen als spantbenen in combinatie met houten gordingen en kepers. 
Teneinde een l ichte gewelfstructuur te bew erkstelligen w erd g ebruik gemaakt van hol le 
terracotta potten (5cm dik) voor de c onstructie van de g ewelfschalen.  Deze dunne, brosse 
schalen bleken evenwel moeilijk in staat een ni euw evenwicht te vinden tengevolge van de 
optredende differentiële zettingen in het mijnverzakkingsgebied, zodat al snel de noodz aak 
bestond om deze schalen op te hangen aan de dakstructuur.  De verschillende differentiële 
thermische werking van de dak schil versus de g ewelfschaal heeft evenwel verdere schade 
veroorzaakt zodat het plaatsen van netten onder deze s chalen noodzakelijk was en een 
verregaande restauratie zich opdringt (gepland 2013). 
De dakstructuur met zicht op de opgehangen gewelfschaal is getoond in figuur 18. 
 

 
Fig. 18: Spantstructuur Heilig-Hartkerk te Winterslag 

 
 
Voor de c onstructie v an de S int-Barbarakerk te E isden i n 1934 -1936 [10] werd dan w eer 
gekozen voor een lichte vakwerkconstructie voor de opbouw van de spanten.  De gordingen 
zijn metalen profielen en v oor de k epers werd geopteerd voor het  materiaal hout , omwille 
van het gemak van bevestigen van de dakbedekking. 
Ook hi er w erd door  de m ijningenieurs naar  een m aximale opt imalisatie v an het  
materiaalgebruik gestreefd.   
Voor de r estauratie van de 60 m  hoge t oren was een doorgedreven s tudie en de nodi ge 
terugkoppeling met de s tellingbouwer LSB Groep uit Maasmechelen en aannemer Building 
uit Ranst noodzakelijk, zodat de noodzakelijke, bijkomende schoring in de dakstructuur op 
de juiste positie kon voorzien worden. 
Een beeld van de dakstructuur boven het schip is getoond in figuur 19. 
Door de beperkte beschikbaarheid van staal en hout in het Interbellum, en dit zeker direct na 
de oorlog, kwam ook het toen nieuwe m ateriaal (gewapend) beton meer en meer op de 
voorgrond als keuze voor overkappingen. 
Merkwaardig i s dat  de bet onnen s panten v eelal i n vorm en g eometrie s terk 
overeenstemmen met de gekende spantvormen in hout.  M isschien heeft dit te maken met 
het feit dat  het  i n de m eeste g evallen om  ook  een r econstructie g ing van een hi storische 
houten constructie, maar het is evenzeer te wijten aan het feit dat er nog geen ervaring was 
met het nieuwe materiaal ‘gewapend beton’, zodat de ontwerpen nog niet steunden op de 
specifieke ei genschappen en ni euwe m ogelijkheden v an het  g ewapend bet on. H et bl eef 
dikwijls bi j een z uiver v ervangen v an het  m ateriaal ‘ hout’ door  het  materiaal ‘ gewapend 
beton’. 
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Fig. 19: Dakstructuur schip Sint-Barbarakerk te Eisden 

 
 
Toen i n 1914  de Leuv ense binnenstad v olledig w erd platgebrand, w erd ook  de La kenhal 
(oude universiteitsbibliotheek) op zijn voorgevel na volledig vernield. De wederopbouw van 
de Lakenhal (momenteel gekend als de Universiteitshallen) werd aangevat in 1922.  Voor de 
reconstructie werd gekozen voor betonnen structuren naar historische vorm. 
Voor de g eplande i ngebruikname van de z olderverdieping waren een aant al 
versterkingswerken v an de v loerplaten noodz akelijk ( o.a. maken ope ning l iftschacht en 
verhoogde g ebruiksbelasting). De pl aat werd daarom voorzien van een verdeuvelde 
druklaag. Nacalculatie van de betonnen spanten toonden aan dat  door deze extra belasting 
de knoop s tijl-spantbeen-hanebalk v ersterkt di ende t e w orden door  om wikkeling m et 
koolstofvezeldoeken.  Tevens werd een opg elijmde staalplaat voorzien om de trekkrachten 
in de verticale stijl op te vangen [11].   
De s pantstructuur i s g etoond i n f iguur 20. Een beel d van de  v ersterkingen i s g etoond i n 
figuur 21. 
 

 
Fig. 20: Spantstructuur Universiteitshallen KU Leuven 
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Fig. 21: Versterking ophanging stijlen Universiteitshallen KU Leuven (2006) 

 
 
Bij het  begin van de 2 de Wereldoorlog werd ook de Leuv ense Centrale Bibliotheek op he t 
Ladeuzeplein beschoten tijdens een Brits-Duits artillerieduel, en ging deels in de vlammen 
op (beide tegenstanders beschuldigden elkaar bij dit voorval).  
Een beeld van de dakstructuur na de brand is getoond in figuur 22. 
 

 
Fig. 22: Centrale Biblitoheek  Ladeuze na de  beschieting in 1940 (foto: © Leuven Weleer, 
Fredric Hecq) 
 
 
Ook hier werden de originele (weliswaar stalen) dakspanten uit 1925 bij de wederopbouw na 
de oorlog vervangen door spanten in gewapend beton, berekend door prof. G.P. Reyntjens 
van  K U Leuv en. Vermoedelijk w erd hi er v oor beton gekozen om wille van de v erbeterde 
brandweerstand. 
Voor de geplande i ngebruikname v an de z olderverdiepingen als boek enopslag w erden i n 
2000 de noodz akelijke versterkingen nagerekend. T eneinde de v ormelijke i mpact op de  
spanten zoveel als mogelijk te beperken werd gekozen voor een versterking door middel van 
opgelijmde wapeningen [12]. Een computersimulatie toonde aan dat  enkel de verschillende 
hanebalken (gebruikt a ls v loerbalken) dienden v ersterkt t e w orden v oor de hog ere 
boekenlast. Een combinatie van stalen platen voor buigversterking en koolstofvezeldoeken 
als dwarskrachtversterking werd als opl ossing naar  voren g eschoven. Uiteindelijk is  e r 
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geopteerd om de v ersterkingswerken niet uit te voeren, maar de belasting op de  zolder tot 
het toelaatbare te beperken. Door middel van een belastingsproef werd dit toelaatbare 
draagvermogen geverifieerd en een door dachte pos itionering v an een w eliswaar beper kt 
aantal boekenrekken liet dan t oe om de zolderruimte toch te benutten zonder het uitvoeren 
van bijkomende versterkingen. 
Betonnen spanten werden evenwel niet enkel bij wederopbouw toegepast, maar ook als 
volwaardige s pantkeuze bi j ni euwbouw.  V oor de c onstructie v an he t badhui s en het  
zwembad, gelegen in de Veldstraat te Antwerpen (1932) werd gekozen voor betonnen 
spanten om de grote overspanning boven de ba dkuip te realiseren. Vermoedelijk werd de 
keuze hi er mede beï nvloed door  de toenmalige ideeën omtrent duu rzaamheid i n een 
vochtige zwembadomgeving en het gebruik van hout (rotten) en staal (corrosie).  In het dak 
zijn ook verluchtingskoepels aanwezig. Door de doorstroom van chloridehoudende, vochtige 
lucht ui t he t z wembad i s ev enwel z eer er nstige bet onaantasting op getreden, z odat een  
doorgedreven betonherstelling noodzakelijk was [13].  Deze werken werden in kader van de 
algemene restauratie in 2006-2008 uitgevoerd. De succesvolle restauratie resulteerde in de 
nominatie en toekenning van de monumentenprijs in 2009. 
Een zicht op de betonnen spantstructuur tijdens de betonreparatie is getoond in figuur 23. 
 

 
Fig. 23: Betonnen spantstructuur, Zwembad Veldstraat Antwerpen 

 
 
 
4. Besluiten 
 
Door de overvloedige beschikbaarheid en eenvoud van bewerking is hout van oudsher een 
populair bouwmateriaal geweest in de lage landen, niet in het minst voor het overspannen 
van grotere ruimtes. Hout was een per fecte aanvulling voor de bouwwijze met baksteen en 
natuursteenmetselwerk.   
De Fr anse R evolutie ondergroef de  bevoorrechte pos itie v an hout , specifiek v oor w at het  
gebruik als materiaal voor spanten betrof. Maar daarbovenop kwam er  bijna gelijktijdig de 
industriële revolutie, waarbij het nieuwe materiaal staal als te duchten concurrent zijn intrede 
deed.  A l v roeg w erd t och g ebruik gemaakt v an de s ynergieën, di e door het  gemengd 
gebruik van staal en hout mogelijk werden. 
Ook nadien, met de op komst van moderne materialen als gewapend beton, l ichte metalen, 
vezelversterkte kunststoffen, heeft hout dankzij innovatief inspelen op de geboden 
mogelijkheden ( lijmen, h ybride m etaal-hout el ementen, v erbindingselementen) no g steeds 
een vooraanstaande plaats als materiaal voor het overspannen van grote ruimtes, zoals ook 
blijkt bij de overkapping van de centrale plaats tijdens de Expo 2000 te Hannover (figuur 24). 
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Fig. 24: Overkapping centrale plaats expo 2000 Hannover 
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HERBESTEMMING VAN EEN MONUMENT IN BETON 
EEN PROTOCOL VOOR HET CONSTRUCTIEF BEOORDELEN VAN EEN 

BETONCONSTRUCTIE UIT 1910 – 1940 
 

Koen van Uffelen 
 
 
1. Inleiding 
 
“Oud be ton z o g oed al s ni euw!”, luidt de t itel van een ar tikel da t i n 2005 v erscheen i n 
vakblad Cement [1]. Beter dan met deze zes woorden kan de aanleiding van dit onderzoek 
niet w orden s amengevat. D e k racht v an een g oed ui tgevoerde oude bet onnen 
draagconstructie is namelijk door ouderdom niet afgenomen. Met de aanduiding ‘zo goed als 
nieuw’ wordt verwezen naar de nieuwwaarde van de betonconstructie van destijds. De wijze 
van construeren is echter veranderd en de hui dige kennis over construeren in beton in een 
ver verleden is schaars.  
In Nederland zijn tal van oude betonnen bouwwerken te vinden, welke hun oorspronkelijke 
functie hebben v erloren. V eel v an dez e bou wwerken ui t de pe riode 1910 t ot 1940  ( Het 
Nieuwe Bouwen) hebben een m onumentenstatus verkregen, zodat deze behouden bl ijven 
voor de toekomst.  
 

 
Fig 1: De Van Nelle Fabriek te Rotterdam in aanbouw, 1928 

 
 
Bij de her bestemming van een bes taand bouw werk i s het  aan de c onstructeur o m t e 
beoordelen o f de c onstructie voldoende dr aagkracht bez it voor het  beoogde gebruik. E en 
goed advies voor wat de functionele mogelijkheden van een gebouw zijn door de 
constructieve capaciteit ervan, is grotendeels afhankelijk van de kennis van de constructieve 
eigenschappen van het gebouw. Inzicht in oude rekenmethoden, oude materialen en kennis 
van de voorgeschiedenis van het gebouw dragen hieraan bij. Vaak is het voor een 
constructeur lastig om een oude constructie te beoordelen. Oude gegevens blijken vaak niet 
beschikbaar of ni et bet rouwbaar, o f e r bes taat t wijfel ov er het  kwaliteitsniveau van de  
constructie.  
Met het doel om constructeurs in de toekomst te helpen, is op basis van dit onderzoek een 
protocol op gezet v oor de beoor deling v an de c onstructieve c apaciteit v an een  
betonconstructie uit 1910 tot 1940, afgezet tegen de beoogde herbestemming.  
Het pr otocol z al de c onstructeur s tapsgewijs door het  he rbestemmingsproces l oodsen, 
waarbij hi j op een efficiënte w ijze een  z o g oed m ogelijk beel d k rijgt v an de  
(on)mogelijkheden van het gebouw. 
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De inhoud van dit protocol is gebaseerd op een uitgebreide studie naar de geschiedenis van 
de bet onbouw i n N ederland, de  ont wikkeling v an de i n de v oorschriften t oegepaste 
veiligheidsfactoren i n de t ijd en  de  bes chouwing v an het  constructieve 
herbestemmingsproces van di verse bes taande bet onconstructies door  constructeurs v an 
diverse ingenieursbureaus. 
 
 
2. Betonbouw in ontwikkeling 
 
Het materiaal gewapend beton bevond zich in de periode 1910 t ot 1940 nog  in een r elatief 
vroeg stadium van ontwikkeling. Daarnaast was er vaak een slechte controle op de 
bouwplaats, hetgeen klaarblijkelijk een s lordige uitvoering v an w erken i n de hand w erkte. 
Het te gebruiken water in het betonmengsel bijvoorbeeld, dient voor een goede kwaliteit 
ervan s choon t e z ijn, w at v roeger no g l ang ni et al tijd het  geval bl eek. Zo moest 
betonspecialist P.W. Scharroo er in 1946 nog op wijzen dat: “Het ongepast was om het 
edele beton als materiaal te vernederen en te bederven, door het met de eenden, het water 
uit slooten en poelen te laten deelen.” [2] Praktijken zoals deze kwamen volgens Scharroo 
destijds v eelvuldig v oor. Van de geleverde k waliteit en de aanw ezige dr aagkracht kan 
zodoende niet vanzelfsprekend hetzelfde worden verwacht als bij bouwwerken die later zijn 
gerealiseerd.  
 
 
3. Voorschriften en veiligheidsmarges 
 
Vanaf 1912 hant eert men v oor het  ui tvoeren, ontwerpen en ber ekenen v an c onstructie-
elementen voorschriften, welke gemiddeld eens in de tien jaar zijn herzien. Met het 
introduceren van telkens nieuwe voorschriften, zijn diverse rekenmethoden meer dan eens 
gewijzigd. Omdat de i ndruk bestaat dat  de v eiligheidsmarge voor bouwconstructies in 100 
jaar t ijd i s gereduceerd, i s nagegaan welke ontwikkelingen hierin hebben pl aatsgevonden. 
Door het  beschouwen v an v erhoudingen t ussen de m ateriaalsterkte en de maximaal 
toelaatbare spanning ten t ijde v an het  ui tkomen v an een v oorschrift, i s i n de a fgelopen 
honderd jaar een sterke afname in de veiligheidsfactor waargenomen (figuur 2).  
 

 
Fig. 2: Veiligheidsfactor γtotaal voor beton belast op centrische druk vanaf GBV 1912 t/m 
Eurocode 2012. ( De f actor γtotaal representeert de  v erhouding tussen de g emiddelde 
kubusdruksterkte en d e m aximaal t oelaatbare drukspanning v olgens het  be treffende 
voorschrift.)  
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Met het  ont werpen van een k olom op d ruk en een bal k op bui ging bi j eenzelfde s terkte, 
belasting en wapeningspercentage volgens een drietal voorschriften, blijkt dat er 
hedendaags s lanker w ordt geconstrueerd dan  i n 1910 – 1940. H et v erloop hi erin bi j een  
pendelkolom onder een uniforme drukbelasting is geïllustreerd in figuur 3.  
 

 
Fig. 3: De dimensies van een kolom met een constante sterkte, belasting en 
wapeningspercentage, wanneer dez e v olgens verschillende v oorschriften is ont worpen op  
een uniforme druk  
 
 
Dat constructies hedendaags slanker worden geconstrueerd dan in het verleden, heeft deels 
te m aken m et een be tere kennis v an het  m ateriaalgedrag, maar v oornamelijk m et een  
strikter geregisseerd productieproces en lagere spreidingen in materiaalsterkten.  
 
 
4. Reeds uitgevoerde herbestemmingsprojecten 
 
Van een v ijftal recente herbestemmingsprojecten (uit 1910 – 1940) door i nterviews, 
projectbezoeken en bur eaustudies g eïnventariseerd hoe dez e zijn aang epakt en hoe de 
constructieve capaciteit werd beoordeeld.  
 
• Nedinsco-complex, Venlo -  ABT / Ingenieursbureau Van de Laar 
• Pakhuis Java, Wormer - Zonneveld Ingenieurs 
• Veemgebouw, Eindhoven - Adviesbureau Tielemans 
• Dresselhuyspaviljoen, Hilversum - ABT 
• Gebouwen SAN & SBP, Eindhoven - Adviesbureau Tielemans. 
 
De g emeten betondruksterktewaarden bij deze projecten door middel van het beproeven 
van uit de bestaande constructie geboorde cilinders resulteerden in veelal hoge spreidingen 
(figuur 4).  
 

 
Fig. 4: Gemeten dr uksterkten ( in N /mm2) bi j de bes chouwde r eferentieprojecten i n 
verhouding tot de laagste en hoogste druksterkte volgens GBV 1912 t/m GBV 1940.  
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Wanneer de w aarden worden vergeleken met de druksterkte zoals deze volgens de oude  
voorschriften aanwezig had moeten zijn (16 – 26 N/mm2), bl ijkt dat niet blind aangenomen 
mag worden dat  deze sterkte op z ijn minst aanwezig is, of wellicht door hydratatie zelfs 
verhoogd.  
Gebleken is dat de veiligheidsmarges in de loop der jaren weliswaar geringer zijn geworden, 
maar dat door grote spreidingen in materiaaleigenschappen van constructies uit die periode, 
het zonder nader onderzoek toestaan van hogere belastingen dan die werden aangehouden 
ten tijde van het ontwerp, onverantwoord is. 
 
 
5. Protocol 
 
5.1. Aanleiding tot gebruik 
 
Een bestaand bouwwerk dient constructief beoordeeld te worden in het geval van op handen 
zijnde wijzigingen i n de geometrie of  de bel asting. A angetoond z al m oeten worden of  de  
huidige constructie voldoende capaciteit bezit om de invloeden van de gewenste wijzigingen 
te kunnen weerstaan.  
Een andere mogelijke aanleiding tot gebruik van di t protocol kan het  onderzoeken van de 
mogelijkheden v an de b estaande c onstructie z ijn. In di t geval z ijn er  n og geen c oncrete 
gewenste w ijzigingen v oorhanden. Ook i n dez e s ituatie moet aan getoond w orden o f e r 
voldoende capaciteit aanwezig is voor het beoogde nieuwe gebruik.  
 
 
5.2. Wijze van gebruik 
 
De volgorde waarin de s tappen het beste kunnen worden doorlopen is weergegeven in het 
stroomschema in figuur 5.  
 

 
Fig. 5: Stroomschema protocol 
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5.3. Introductie van het protocol 
 
De eerste stap in het stroomschema is de inventarisatie, waarbij een al gemene indruk van 
het bouwwerk en inzicht in de constructiemethode en de geometrie wordt verkregen. Hierbij 
dient ook het doel dat aanleiding geeft voor de constructieve beoordeling, zo goed mogelijk 
inzichtelijk te zijn.  
Hierna v olgen de f asen C onditie en V eiligheidsanalyse. G edurende de oor spronkelijke 
ontwerplevensduur pr esteren de meeste bet onconstructies n aar behor en. D e 
constructiesterkte ( R) i s vanaf het  ont werp een  bepaal de ( veiligheids)factor hoger dan d e 
belasting (S) die erop staat. Constructies kunnen onderhevig zijn aan invloeden, waarbij de 
sterkte ervan door verval na verloop van tijd afneemt. In figuur 6 zijn de effecten van verval 
op de l evensduur van een bouwwerk geschematiseerd weergegeven door de s terkte en de  
belasting ui t t e z etten tegen de t ijd. D e c onstructie z al f alen wanneer de s terkte- en 
belastingfunctie elkaar snijden.  
 

 
Fig. 6: Schematische weergave van de probabilistische levensduur van een bouwwerk 

 
 
Bij het herbestemmen van een oude betonconstructie wordt pas ingestapt, nadat de 
oorspronkelijke ontwerplevensduur (uitgaande van 50 jaar) al geruime tijd is verstreken. Op 
welk punt de sterkte-curve zich op dat moment bevindt, hangt voornamelijk af van de 
kwaliteit van uitvoering, de omgevingscondities in het verleden en van de intensiteit van 
gepleegd onder houd. V oor het  bepal en v an d e m aximaal t oelaatbare bel asting ( = d e 
capaciteit v an de c onstructie) i s het  v an bel ang om  naas t de m ateriaalgegevens m et 
betrekking tot sterkte ook de mate van verval te kennen. Mogelijk verval in de betreffende 
restlevensduur mag v ervolgens i n g een geval lijden t ot het falen van de c onstructie. 
Wanneer de (door verval gereduceerde) sterkte onvoldoende blijkt voor herbestemming, zal 
deze verhoogd dienen te worden door herstel en/of versterking van de constructie.  
 
 
5.4. Conditie van het bouwwerk 
 
Voor het inzichtelijk m aken van het aanwezige constructieve v erval en het  waarschuwen 
voor mogelijk verder verval, wordt in het protocol eerst de fase Conditie doorlopen.  
Schade aan bet on ui t zich veelal door  het  s cheuren, afdrukken of af schilfering van het  
betonoppervlak (figuur 7). In de meeste gevallen is dit het gevolg van wapeningscorrosie.  
Indien er aanwijzingen zijn voor wapeningscorrosie, zal via destructief onderzoek dienen te 
worden vastgesteld of dit daadwerkelijk het geval is.  
Zeker is dat de elementen, waarin corrosie wordt geconstateerd, afwisselend zijn 
blootgesteld aan vocht en zuurstof. In gezond beton is dit geen enkel probleem. Wanneer de 
dekking op de  wapening echter niet i ntact i s, o f he t be ton onderhevig i s aan c arbonatatie 
dan wel een te hoog chloridegehalte, kan het staal corroderen (figuur 8).  
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Fig. 7: Betonschade veroorzaakt door corrosie [3] 

 
 

 
Figuur 8 

 
 
 
Naar het achterhalen van de ex acte oorzaak is pas aanleiding indien het element opnieuw 
blootgesteld wordt aan vocht. Is dit niet het geval, dan is er verder geen gevaar voor nieuwe 
(of voortdurende) corrosie en kan de schade hersteld worden.  
Het verdient echter al tijd aanbeveling om  ‘oud beton’ t e beschermen t egen i nvloeden van 
vocht.  
Vanwege de hoge porositeit die oud beton veelal bezit en het carbonatatieproces dat zich 
zal blijven voortzetten, ligt het gevaar wapeningscorrosie altijd op de loer.  
 
 
5.5. Veiligheidsanalyse 
 
Om te bepalen of er voldoende draagkracht aanwezig is voor een mogelijke herbestemming, 
is de v olgende f ase V eiligheidsanalyse opg esteld. V oor he t bepalen van de c onstructieve 
capaciteit wordt in de v eiligheidsanalyse een t weetal benaderingsmethoden gepresenteerd. 
Welke methode hierbij te hanteren is afhankelijk van het doel van de beoordeling. 
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Capaciteitsbepaling op basis van historische gegevens 
Met behul p v an de eer ste methode w ordt de aanwezige c apaciteit gelijkgesteld aan de  
oorspronkelijke on twerpbelasting v an de c onstructie. I ndien de w aarde hi ervan ni et k an 
worden ac hterhaald ui t historische s tukken, da n k an dez e w orden ber ekend v olgens de  
voorschriften of rekenmethoden ten tijde van de realisatie van het bouwwerk.  
Deze methode i s ( indien er voldoende historische gebouwspecifieke constructiegegevens 
beschikbaar zijn) de m eest goedkope en eenvoudige methode. De capaciteit die met deze 
methode wordt aangetoond is daarentegen in de meeste gevallen niet de hoogst haalbare 
capaciteit. Voor het vormen van een eerste oordeel is deze methode echter uitermate 
geschikt. (figuur 9 en 10) 
 

 
Fig. 9: Plakkaat met d e t oelaatbare v loerbelasting i n één v an de P hilips-fabrieken i n 
Eindhoven 
 
 

 
Fig. 10: Toevallige belasting op vloeren en balklagen in 1916. [4] 

 
 
Als m en ov ertuigd i s van de bet rouwbaarheid van de  verkregen, geschatte o f bepaal de 
toelaatbare bel asting op  een c onstructie-element, dan kan dez e w aarde al s gr enswaarde 
voor de constructieve capaciteit worden aangehouden.  
Wanneer er op basis van de verkregen stukken uit het archiefonderzoek slechts schattingen 
kunnen w orden gedaan v oor de oor spronkelijke on twerpbelasting, o f w anneer de  
constructeur de g evonden w aarden n iet v ertrouwt v anwege een o nzekerheid in de 
gegevens, dan wordt geadviseerd om steekproefsgewijs de geschatte capaciteit te verifiëren 
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op bas is v an de oude  voorschriften o f r ekenmethoden. Laat  de s teekproefgrootte hi erbij 
afhangen van de grootte van de onzekerheid en de resultaten van de steekproef.  
 
 
Capaciteitsbepaling op basis van praktijkonderzoek 
Met de t weede m ethode w ordt de c apaciteit b epaald door  het  m aken v an een t oetsing 
volgens de g eldende v oorschriften. Hierbij worden g eometrie- en m ateriaalgegevens 
bepaald door metingen aan de constructie en/of conservatieve aannames.  
Omdat de hui dige v oorschriften v eelal l agere v eiligheidsfactoren hanteren dan d e 
voorschriften ten tijde van de realisatie van het bouwwerk, kan middels deze methode vaak 
een hog ere c apaciteit worden aang etoond da n met behul p v an de eer ste methode. 
Vanwege de l agere v eiligheidsfactoren, w ordt er m eer z ekerheid gevraagd v oor de i n 
rekening te brengen materiaaleigenschappen. Metingen verdienen daarom veel aandacht en 
aannames zijn conservatief.  
 
 
5.6. Bepaling betondruksterkte 
 
De v eiligheid v an een betonconstructie hangt  i n bel angrijke m ate a f v an de aanw ezige 
druksterkte van het beton. Volgens de betonvoorschriften tussen 1910 en 1940 zouden de 
gemiddelde kubusdruk-sterkten1

Daarbij mag een gemeten druksterkte op een w illekeurige plaats in een bouwwerk niet over 
het gehele bouwwerk worden geëxtrapoleerd. Hoge variaties tussen diverse locaties in het 
bouwwerk of tussen verschillende elementtypen zijn namelijk niet zeldzaam.  

, afhankelijk van de gekozen mengselsamenstelling, 
variëren van ±  16 t ot 26 N /mm2. Met de aang egeven druksterkte wordt de s terkte van de  
kubus bedoeld bij een leeftijd van 28 dagen. Op dat moment is het hydratatieproces echter 
nog l ang ni et v oltooid. Recent onder zoek v an de T U D elft n aar de capaciteit v an oude 
viaducten heeft zelfs aangetoond dat de huidige betondruksterkte 4 tot 5 maal hoger is dan 
de ont werpsterkte er van. O p bas is van de g edane dr ukproeven bi j de b ouwwerken ui t de  
jaren ’10 tot ’40, zoals die zijn beschouwd in dit onderzoek, kan de v erwachting van zeer 
hoge druksterkten g etemperd worden. I n figuur 4 zijn de dr uksterktegegevens v an de  
verschillende projecten weergegeven, met daarbij de laagste (16 N/mm2) en de hoogste  
(26 N /mm2) m inimaal te l everen dr uksterkte v olgens de di verse nor men t ussen 1910 en  
1940. Weliswaar tonen de meeste g egevens een dr uksterkte aan di e hoger l igt dan de  
bovenste grenswaarde; duidelijk mag zijn dat daar op basis van deze gegevens, bij nieuw te 
beschouwen projecten niet zonder meer vanuit mag worden gegaan. Het beoordelen van de 
aanwezige druksterkte in een c onstructie uit 1910 – 1940 op bas is van in de v oorschriften, 
berekeningen o f ande re hi storische gegevens gevonden waarden i s daar om geen op tie. 
Voor een goede beoordeling is het doen van technisch onderzoek een must.  

Voor het bepalen van de druksterkte worden meetmethoden zoals de terugslaghamer of 
ultrasoonmetingen sterk afgeraden, omdat de resultaten hiervan zeer zwak correleren met 
de werkelijke betondruksterkte. Het boren van kernen en op basis hiervan de druksterkte te 
bepalen is absoluut de beste methode.  
Tips v oor t e kiezen s teekproefgrootten ( figuur 12) , de pr oefstukafmetingen, de te 
onderzoeken locaties en de omgang met de meetresultaten (figuur 13) komen in het protocol 
uitgebreid aan bod.  
Ook voor de bepaling van andere materiaaleigenschappen doet het protocol handreikingen.  
Voor het doen van aannames voor bijvoorbeeld de aanwezigheid van wapening of de 
betondekking bev at het  pr otocol tabellen di e zijn gebaseerd op hi storische l iteratuur e n 
onderzoeksresultaten.   
 

                                                                    
1  Geldend voor een kubus met ribben van 150 mm.  



- 9 - 
 

 
Fig. 11: Zeer slechte verdichting in kolom van de Lichttoren in Eindhoven 

 
 

 
Fig. 12: Minimum aan tal t e onder zoeken bouw lagen en t e bepr oeven m onsters ui t 
kolommen  
 
 

 
Fig. 13: (Vermenigvuldigings-)factoren voor het omrekenen van dr uksterktegegevens v an 
afwijkende proefstukken naar kubus- of cilinderdruksterkte voor enkele afwijkende maten 
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5.7. Toetsing constructie 
 
Na het  bepal en v an de  g eometrie en m ateriaalgegevens v an het  t e beoor delen el ement, 
wordt het aan te houden veiligheidsniveau in de herberekening gekozen.  
Bij het beoordelen van de constructieve veiligheid worden er in het Bouwbesluit 2012 vier 
veiligheidsniveaus onderscheiden, welke toegepast kunnen worden bij de toetsing van een 
bestaand bouwwerk:  
• afkeurniveau 
 het wettelijk minimumniveau van constructieve veiligheid van een bestaand bouwwerk; 
• verbouwniveau 
 het wettelijk minimumniveau van c onstructieve v eiligheid bi j het  t oetsen v an ont werpen 

voor verbouw; 
• nieuwbouwniveau 
 het w ettelijk m inimumniveau van c onstructieve v eiligheid v an een ni euw t e bou wen 

bouwwerk; 
• rechtens verkregen niveau2

 het actuele niveau van constructieve veiligheid van een bestaand bouwwerk voor zover het 
niveau rechtmatig is en niet ligt onder het afkeurniveau.  

 

 
Een s chematische weergave van bo venstaande veiligheidsniveaus i s t e z ien i n f iguur 14.  
Hierin zijn de voorwaarden weergegeven voor het te kiezen veiligheidsniveau, in samenhang 
met de verhouding tussen sterkte en toelaatbare belasting.  
 

 
Fig. 14: Schematische w eergave m ogelijke veiligheidsniveaus voor bes taande bouw  
volgens Bouwbesluit 2012 en NEN 8700 
 

                                                                    
2 Het rechtens verkregen niveau is de benaming van het veiligheidsniveau dat hoort bij de methode van 
capaciteitsbepaling op basis van historische gegevens in dit protocol.  
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Met het  pr otocol z ijn constructeurs geholpen bi j het  beoor delen v an een bes taande 
betonconstructie en s pecifiek voor die welke i s gerealiseerd i n 1910 – 1940. Het pr otocol 
geeft daar bij een g edetailleerde w erkwijze, op bas is waarvan de c onstructeur op ee n 
efficiënte wijze de constructieve waarde van het bouwwerk kan beoordelen.  
In dit artikel komen slechts enkele voorbeelden uit het protocol voorbij. Voor het complete 
verhaal wordt verwezen naar het protocol: Herbestemming van een Monument in beton, 
augustus 2012.  
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OVERZICHT EN REVALORISATIE VAN HOLLE VLOERSYSTEMEN UIT HET 
INTERBELLUM 

 
Kris Brosens, Gert Heirman en Dionys Van Gemert, Triconsult NV, Lummen 

Johan Dereymaeker, T. De Neef Engineering NV, Heist-op-den-Berg 
 
 
Abstract 
 
Door de ni euwe technische mogelijkheden en materiaalontwikkelingen kwamen er eind 19e 
en begin 20e eeuw verschillende modulaire vloersystemen op de markt waardoor op 
eenvoudige wijze l ichte, m aar t och dr aagkrachtige v loeroverspanningen k onden 
gerealiseerd w orden.  D e paper  g eeft een ov erzicht van de e volutie i n v loersystemen en  
geeft een uniek toepassingsvoorbeeld met specifieke problematiek en revalorisatieaanpak. 
 
 
1. Inleiding 
 
Gedurende v ele eeuw en w aren de m ogelijkheden om  v loeroverspanningen te r ealiseren 
beperkt tot het gebruik van gestapelde boogstructuren of tot een systeem van houten moer- 
en kinderbalken. D e gestapelde boo gstructuren bes taan uit gewelven opg ebouwd ui t 
baksteen of natuursteen, figuur 1. Deze structuren zijn relatief zwaar en daardoor vaak enkel 
gebruikt voor de onder ste verdieping. Nadeel hi erbij i s dat  de boog overspanningen veelal 
beperkt blijven tot 4 à 5  meter zodat in de r uimte onder het gewelf meestal nog kolommen 
aanwezig zijn waardoor het gebruik van deze ruimte gehinderd wordt. 
 

  
Fig. 1: Gewelfstructuur vierkantshoeve 
Opvelp (Foto Triconsult) 
 

Fig. 2: Moer- en kinderbalken, Abdij Herkenrode 
(Foto Triconsult) 
 

 
Een andere opbouw, veelal gebruikt voor de hogere verdiepingen, is deze met houten moer- 
en kinderbalken, figuur 2.  De hoofdligger bestaat uit een grote, zware moerbalk waarvan de 
lengte beperkt wordt door de gebruikte houtsoort en door de manipulatiemogelijkheden op 
de werf. De overspanningen zijn zelden groter dan 8 à 9 meter. Dwars op de moerbalken 
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komen de k inderbalken di e een k leinere s ectie en t ussenafstand hebb en en waarop de 
houten v loerbeplanking w ordt geplaatst. Op di e m anier w ordt e en r elatief l ichte 
vloerstructuur be komen. N adeel i s de grote v ervormbaarheid en de  geringe s tijfheid v an 
dergelijke vloeren. Door kruipvervormingen in het hout zal, bij langdurige belasting, de 
vervorming gedurende lange tijd blijven toenemen zodat het gebruikscomfort afneemt. Door 
de geringe stijfheid wordt in de meeste gevallen een (te) flexibele vloer bekomen en kunnen 
bij het g ebruik trillingen opt reden (“dansende” vloer). O ok i s er  meestal weinig dem ping 
aanwezig waardoor het akoestisch comfort vaak ondermaats is (“lawaaierige” vloeren). Tot 
slot zijn houten vloeren ook gevoelig aan aantasting door vocht en insecten. 
Na de i ndustriële r evolutie i n de 18 e-19e eeuw en de ont wikkeling v an ni euwe m aterialen 
(o.a. i jzersoorten, s taalprofielen, be tontechnologie, . ..), v olgde er  oo k ee n hel e ev olutie i n 
vloersystemen.  H ierdoor k onden op eenv oudigere w ijze s teeds g rotere ov erspanningen 
gerealiseerd worden gebruik makende van deze nieuwe materialen. Deze evolutie wordt 
bovendien in de hand gewerkt door een dreigend tekort aan hout op vele plaatsen door het 
steeds ho gere bouw tempo en de s terk s tijgende om vang v an de bou windustrie.  O ok de  
stijgende bevolkingsdichtheid leidde tot een ni et gecompenseerde consumptie van hout als 
brandstof. O.a. aa rtshertogin M aria T heresia v an O ostenrijk z ette daa rop een m assaal 
boomplantingsprogramma op i n de  Zui delijke Nederlanden onder  O ostenrijk-Habsburgs 
bewind (Bebossingsreglement van de Keizerin, 1764), waaraan wij de vele dennenbossen te 
danken hebben .  V loeren opg ebouwd ui t l osse, g eprefabriceerde el ementen v erhoogden 
bovendien aanzienlijk de productiviteit. 
 
 
2. 19e Eeuw: nieuwe ongewapende vloersystemen 
 
2.1. Vloeren van gebakken materiaal 
 
Eind 19 e eeuw werden de eer ste v loeren g erealiseerd opg ebouwd ui t dr agende l iggers 
(meestal stalen I-profielen, soms ook hout) met daartussen holle platen of bogen in 
baksteen, troggewelven genaamd.  Figuur 3 toont een troggewelfstructuur waarbij boogjes 
in baksteen worden afgedragen op metalen I-profielen die de hoofddraagstructuur uitmaken.  
Grote overspanningen en vloeren met een relatief hoog draagvermogen zijn mogelijk, zeker 
als er nog bijkomende middensteunpunten voorzien worden, figuur 4. 
 

 

 
Fig. 3: Opbouw troggewelf [2] 

 
Fig. 4: Troggewelven stallingen kolonie 
Merksplas (Foto Triconsult) 

 
 
Later werden er ook varianten ontwikkeld met een rechte vloerplaat, opgebouwd uit holle en 
tapse el ementen ui t baksteen en gemetseld i n hal fsteens v erband t ussen s talen 
draagliggers, figuur 5.  Door de s pecifieke vorm van de el ementen (tand en groef systeem) 
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konden dunnere vlakke plaatvloeren gerealiseerd worden.  Voor kleine overspanningen 
volstond de g eschrankte, halfsteense metseling voor het draagvermogen, zodat geen extra 
wapening in de voegen nodig was.  Men spreekt in dit verband ook over “zolderingsteen”. 
 

 
Fig. 5: Zolderingstenen tussen metalen I-liggers [1] 

 
 
Soms w erd oo k gebruik gemaakt v an hout en dr aagliggers met daa rtussen rechte of 
gebogen holle elementen uit baksteen (tussenafstanden tot 1m), figuur 6.  Deze elementen 
werden d.m.v. een vertanding verankerd in de houten balken.  In het midden tussen de 
houten balken steunen de twee elementen op elkaar af.  Om een goed drukcontact mogelijk 
te maken en het geheel op te spannen wordt hiervoor een bijkomende wig aangebracht.  Dit 
vloersysteem i s ec hter niet op grote s chaal gebruikt.  D e hout en bal ken bl ijven i mmers 
gevoelig v oor vocht- en i nsectenaantasting.  B ovendien i s er  e en r eëel r isico op  
scheurvorming in de br osse bakstenen elementen t.g.v. een verschillende thermische en 
hygrische w erking v an het  hout  (krimpen, z wellen) t .o.v. de ba ksteen.  D e aanz ienlijke 
mogelijke krimp i n het  hout ( tot 10 % t angentieel en 5%  r adiaal) k an i mmers l eiden t ot 
belangrijke vervormingen in de gewelven. 
Figuur 7 t oont een structuur met m assieve t roggewelven i n bak steen aang ezet op z ware 
houten balken (op hun punt gezet) als langsliggers. 
 

  
Fig. 6: Houten moerbalken in combinatie 
met bakstenen zolderingsteen [1] 

Fig. 7: Houten troggewelven, Tuyltermolen 
Herkenrode (Foto Triconsult) 

 
 
2.2. Andere materialen: beton en glas 
 
Door de ev olutie en de  ont wikkeling i n d e c ementindustrie konden o ok ( ongewapende) 
betonelementen gebruikt worden.  Om gewicht te sparen waren deze elementen meestal hol 
uitgevoerd, figuur 8.  De tussenafstand tussen de draagliggers was beperkt tot de lengte van 
de bet onelementen en  af hankelijk v an het  dr aagvermogen v an de ( ongewapend) 
betonblokken.   
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Fig. 8: Vloeren opgebouwd met holle betonblokken [1] 

 
 
Al s nel werden ook  v arianten m et glasdallen in een m etalen ( of bet onnen) r aamwerk 
ontwikkeld waardoor gemakkelijk daglicht kon toetreden in de onder liggende ruimtes, figuur 
9 en figuur 10. 
 

  
Fig. 9: Glasvloer in ijzeren raam [2] Fig. 10: Glasbetonvloer [2] 

 
 
Figuur 11 toont een voorbeeld van glasdallen in een ijzeren raamwerk ingewerkt in een 
vloerplaat ( Zwembad V eldstraat te A ntwerpen, g ebouwd i n 1932,  r estauratie 2006 -2008, 
monumentenprijs 2009).  D oor het werken met de glasdallen was het mogelijk om daglicht 
van de bovenliggende verdieping te brengen tot in de douches en kleedruimtes van het 
zwembad. 
 

  
Fig. 11: Zwembad Veldstraat te Antwerpen, 
glasdallen ingewerkt in vloerplaat (Foto 
Triconsult) 

Fig. 12: James Ensorgalerij te Oostende, 
glasdallen in gebogen dakstructuur (Foto 
Triconsult) 

 
 
Een ander e v eel g ebruikte t oepassing v an g lasdallen i s de ze i n g ebogen dak structuren, 
zoals gebruikt bij de James Ensorgalerij in Oostende (momenteel in restauratie), figuur 12. 
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3. Evolutie naar gewapende vloersystemen 
 
Vanaf de j aren 1930 w erden de dr agende l iggers meer en m eer v ervangen door  
zelfdragende gewapende v loersystemen. Op die m anier k onden de  l ange en z ware 
dragende liggers vermeden worden. 
 
 
3.1. Niet voorgespannen systemen 
 
In Nederland werden in de jaren 1930 verschillende gewapende vloersystemen ontwikkeld 
door Nehobo (“Nederlandsche Holle Bo

 

uwsteen”), figuur 13 en figuur 14.  Holle bakstenen 
elementen worden op een bekisting geplaatst, waarna in de g roeven tussen de elementen 
de nodi ge w apening gel egd w ordt. V ervolgens w ordt het  geheel opg estort m et e en 
cementgebonden ( druk)laag. V erschillende geom etrieën en opbou wen zijn m ogelijk. 
Gelijkaardige on twikkelingen v onden pl aats i n België. O p kleinere w erven werden dez e 
zelfdragende pot tenwelfsels ook  op de w erf geprefabriceerd i n de g ewenste aant allen en 
lengtes. 

  
Fig. 13: NeHoBo systeemvloer [1] Fig. 14: NeHoBo bekistingsteen [1] 

 
 
Ook andere l everanciers ontwikkelden hun eigen vloersystemen. Fi guur 15 toont een  
systeemvloer ontwikkeld door Perfora (1941).  In sommige gevallen werd als wapening een 
metalen lat gebruikt in plaats van de  k lassieke ronde s taaf, figuur 16.  Dergelijke platte lat 
was heel  g ebruikelijk al s beug elwapening i n het  s ysteem “ Hennebique” (François 
Hennebique 1842-1921). 
 

 
Fig. 15: Opbouw Perfora vloer (Tekening Triconsult) 

 
 
Met behulp van gewapende systeemvloeren konden overspanning tot 5 à 6 meter 
gerealiseerd w orden m et een r elatief beper kte v loerdikte.  Bovendien is ook  de pl aatsing 
een s tuk eenvoudiger door de hant eerbaarheid en het  l ichte gewicht van de v erschillende 
elementen.  Door de aanw ezigheid van holle ruimtes hebben de v loeren daarenboven ook 
een gunstige isolerende werking. 
 



- 6 - 
 

 
Fig. 16: Perforavloer met platte lat als wapening (Foto Triconsult) 

 
 
3.2. Voorgespannen geprefabriceerde systemen 
 
In een v erdere ev olutie w erden er  s ystemen ont wikkeld m et v oorgefabriceerde l ichte 
dragende liggers uit gewapend metselwerk met daartussen opnieuw bakstenen elementen. 
(In B elgië v aak aan geduid al s “ potten en bal ken”). De dr agende l iggers w erden h ierbij al  
snel voorzien van voorgespannen wapening waardoor deze elementen licht en hanteerbaar 
konden gehouden worden (vanaf de jaren 1950). 
Figuur 17 en  figuur 18 toont de systeemvloer “Stalton” waarbij hol le bakstenen elementen 
(ook w el “ potten” o f “broodjes” genoemd) geplaatst w orden t ussen v oorgespannen 
bakstenen l iggers. Vervolgens wordt het geheel voorzien van een ( al dan niet gewapende) 
betonnen druklaag. De voorgespannen Stalton liggers zijn voorzien van uitstekende beugels 
dewelke m ee i ngebetonneerd w orden i n de dr uklaag.  D e v oorgespannen l iggers w orden 
ook veelvuldig toegepast als lateibalken. 
 

 

 

Fig. 17: Stalton vloersysteem met 
voorgespannen balkjes [1] 

Fig. 18: Stalton vloeropbouw [1] 

 
 
Tot op de dag van vandaag worden dergelijke vloersystemen nog regelmatig toegepast in 
de huidige woningbouw, figuur 19 en figuur 20.  Het voordeel van dergelijke systemen is dat 
onderaan ov eral het zelfde m ateriaal ( baksteen) z ichtbaar i s, het geen t evens de kans op 
scheurvorming vermindert.  
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Fig. 19: Stalton vloersysteem in de huidige 
woningbouw [3] 

Fig. 20: Onderzijde van Stalton 
vloersysteem [3] 

 
 
4. Ontwikkeling naar betonnen draagsystemen 
 
Met de ont wikkeling v an de bet ontechnologie wordt ook  al  v lug gebruik gemaakt v an 
betonnen dr aagelementen ( al dan ni et v oorgespannen) i n pl aats v an bakstenen l iggers.  
Reeds in de j aren 1920 k onden hiermee overspanningen tot meer dan 10  m gerealiseerd 
worden. 
 
 
4.1. Betonnen draagliggers 
 
Figuur 21 t oont de  systeemvloer “ Herbst” ont wikkeld vanaf 1903.  D it systeem bes taat ui t 
gewapende betonnen T-balken (tussenafstand ca 25cm) met daartussen holle ongewapend 
betonnen elementen.  Na de plaatsing werd het geheel voorzien van een betonnen druklaag 
waardoor al le openingen en gleuven opg evuld werden.  O ok vulstenen i n m etselwerk z ijn 
mogelijk, figuur 22. 
 

  
Fig. 21: Systeemvloer bestaande uit 
betonnen elementen [1] 

Fig. 22: Betonnen liggers met metselwerk 
invulling [4] 

 
 
4.2. Ter plaatse gestorte beton op bekistingselementen 
 
Een andere techniek bestaat erin om ter plaatse een betonnen vloerplaat te storten, gebruik 
makende v an l ichte, v aak hol le, be kistingselementen, figuur 23.   A ldus w ordt i n feite een  
betonnen r ibbenvloer gev ormd.  D e be kistingselementen hebben geen dr agende functie 
maar beperken, door de grote holle ruimte, wel het gewicht van de vloeropbouw. 
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Fig. 23: Betonvloerplaat gestort op holle 
bekistingselementen [1] 

Fig. 24: Betonvloer op Polystyreenblokken [1] 

 
 
Later worden ook lichte polystyreenblokken gebruikt waarop dan de  uiteindelijke betonvloer 
gestort wordt. Het voordeel hiervan is tweeërlei: enerzijds is dit een aanzienlijke 
gewichtsbesparing t .o.v. een m assieve bet onplaat en ander zijds zorgt de pol ystyreen ook 
voor uitstekende isolerende eigenschappen. 
 
 
4.3. Verdere ontwikkeling na WOII 
 
Door de beschikbaarheid van modernere en krachtigere hijswerktuigen en de toegenomen 
transportmogelijkheden, kwamen ook zwaardere geprefabriceerde vloerelementen, al dan 
niet voorgespannen, op de markt, figuur 25, en v erloren de f lexibele vloersystemen die ter 
plaatse werden samengesteld aanzienlijk aan belang. 
 
 

 
Fig. 25: Na WOII nam het gebruik van geprefabriceerde vloerelementen een grote vlucht 

 
 
5. Depot Leuven - dakstructuur uit metselwerkelementen 
 
Recentelijk werd in Leuven het muziekcentrum “Het Depot” gerestaureerd.  H ierbij werd de 
monumentale dakstructuur bestaande uit gewapende metselwerk elementen bewaard. 
 

De geschiedenis v an h et g ebouw g aat t erug t ot 1912 t oen op de pl aats v an het  hui dige 
Depot het “Théâtre Du Nord” werd geopend. Snel daarna, in augustus 1914, wordt de zaal 
grotendeels v ernield d oor een b rand. D e z aal w ordt nog t ijdens d e oor log opni euw 
opgebouwd en i n 1919 geopend als “Eden Théâtre”. De zaal had t oen een capaciteit van 
1036 plaatsen. Later werd dit aantal, om veiligheidsredenen, teruggeschroefd tot 620. Op 18 
mei 1944 s laat het  no odlot opni euw t oe en wordt de z aal g etroffen door  een B rits 
luchtbombardement. Na WOII wordt het gebouw heropgebouwd en getransformeerd tot een 
stijlvolle b ioscoop m et c a 1000 pl aatsen ( opening i n 1950) . O nder dr uk v an de g rote 

Geschiedenis [5] 
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bioscoopketens sluit de zaal in 1980 def initief de deuren. Nadien werd de zaal nog gebruikt 
als m uziek- en t elevisiestudio. In 2009 -2012 w erd het  gebouw gr ondig gerenoveerd e n 
omgevormd tot muziekcentrum “Het Depot”. De plechtige opening vond plaats in november 
2012. 
 

De m onumentale da kstructuur, dat erend v an de her opbouw i n de j aren 1945 -1950 naa r 
vooroorlogs model (1919), b estaat ui t boo gvormige s panten w aarbij de ov erspanning 
varieert tussen 19.3m en 25.8m, figuur 26.  De bogen zijn opgebouwd als vakwerkstructuur 
bestaande uit geprefabriceerde bakstenen elementen, figuur 27. 

Originele structuur [6] 

 

  
Fig. 26: Het Depot: Spantstructuur (Foto 
Triconsult) 

Fig. 27: Detail vakwerkopbouw (Foto 
Triconsult) 

 
 
De verschillende e lementen zijn onder ling verbonden door  wapening gelegd in de v oegen 
waarna het geheel voorzien is van een cementgebonden druklaag. De betonnen moerbalk 
onderaan de boog draagt de zoldervloer en fungeert tevens als trekker voor het opnemen 
van de s patkrachten a fkomstig v an de boog.  D oor m iddel v an m etalen t rekkers i s d e 
moerbalk opgehangen aan de boogstructuur. De vloerstructuur zelf is opgebouwd uit 
kinderbalken m et daartussen v loerelementen i n baksteen, figuur 28 en f iguur 29.  De 
vloerplaat zelf bev at geen w apening en oef ent al dus g een dr agende f unctie ui t. D e 
kinderbalken zijn wel via wapening verbonden aan de moerbalken. 
 

 

 
Fig. 28: Doorsnede element vloerplaat Fig. 29: Onderzoek vloerplaat (Foto 

Triconsult) 
 
 
De verdere dakopbouw bestaat eveneens uit bakstenen elementen: gordingen en beplating 
(analoog aan de v loerplaten), figuur 30. Aan de buitenzijde is een waterdichte dakafwerking 
voorzien, figuur 31. 
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Fig. 30: Dakopbouw: gordingen en beplating 
(Foto Triconsult) 

Fig. 31: Dakafwerking aan de buitenzijde 
(Foto Triconsult) 

 
 
Bij het voorafgaandelijke onderzoek in situ kon vastgesteld worden dat er her en der schade 
aan het  m etselwerk a anwezig was ( afbarsten v an el ementen, v ervormingen i n de  
boogstructuur, loskomen beplating t.o.v. de gordingen). 
 

Op de bestaande dakstructuur werd een standzekerheidsanalyse (eindige 
elementenanalyse) uitgevoerd wat resulteerde in volgende bevindingen: 

Standzekerheidsanalyse [6] 

- Zowel de onderregel als de bovenregel van de spantboog werken in druk, hetgeen geheel 
logisch is gezien zijn boogvorm.  De optredende drukspanningen liggen aan de hoge kant 
volgens de hedendaagse normen. 

- In de diagonale elementen werken zowel trekspanningen als drukspanningen, afhankelijk 
van het belastingsgeval (al dan niet inrekenen van de windbelasting).  De opname van de 
drukspanningen is geen probleem.  De trekspanningen dienen te worden opgenomen door 
de aanwezige wapening. 

- De metalen trekkers waarmee de moerbalken opgehangen zijn, werken in trek.  Hierbij zijn 
vooral het eigengewicht en de vloerbelasting van belang. 

- De optredende normaalkrachten in de moerbalk (= trekkracht afkomstig van de spatkracht 
van de boogstructuur) moeten door de inwendige wapening worden opgenomen. 

- De vervormbaarheid van de dakstructuur is zeer aanzienlijk zeker tengevolge van de 
windbelasting, figuur 32.  Doordat deze belasting bovendien variabel is kunnen deze 
vervormingen gemakkelijk aanleiding geven tot schade aan de brosse terracotta potten 
(vermoeiing). 

 

 
Fig. 32: Vervormbaarheid boogstructuur t.g.v. de windbelasting - dxyz (mm) 
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Bovenstaande v aststellingen hebben geleid t ot v olgende s tructurele opl ossingen e n 
aanbevelingen: 
- Gezien de hoge spanningen in sommige elementen en de grote vervormbaarheid werd de 

boogstructuur bi j de r estauratie v ersterkt en  v erstijfd.  Hierbij w erd een m etalen 
kokerstructuur aangebracht onder de onderregel van de boogstructuur en ermee verankerd 
t.h.v. de knopen.  D e bestaande moerbalk werd verbonden met de ni euwe kokerstructuur 
d.m.v. nieuw te voorziene trekkers. 

- Herstelling, waar nodig, van het beschadigde metselwerk d.m.v. injecties en opgieten met 
gietmortel 

 

Figuur 33 toont een beeld van de plaatsing van het bijkomende kokerprofiel onder de 
onderregel van de boog.  De kokerstructuur werd samengesteld door verschillende 
hanteerbare del en s amen t e v oegen. D e ont stane openi ng tussen de k oker en d e 
metselwerkboog w erd hi erbij opg evuld m et een g ietmortel. De v erankering t ussen bei de 
elementen werd gerealiseerd door beugels aan te brengen in CFRP (koolstofvezelversterkte 
kunststoflaminaten), figuur 34. 

Uitvoering 

 

  
Fig. 33: Plaatsing stalen koker (Foto 
Triconsult) 

Fig. 34: Detail omwikkeling met CFRP (Foto 
Triconsult) 

 
 
Op bei de ui teinden w erden de k okers v erankerd m et he t bestaande ei ndblok, figuur 35 . 
Figuur 36 geeft het beeld van het eindresultaat. 
 

  
Fig. 35: Detail eindverankering (Foto 
Triconsult) 

Fig. 36: Eindresultaat boogversterking en -
verstijving (Foto Triconsult) 
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6. Besluit 
 
Door de industrialisatie en het beschikbaar komen van nieuwe technieken kende de 
ontwikkeling van aangepaste en flexibele vloersystemen een grote bloei op het einde van de 
19e en het  beg in van d e 20 e eeuw.  Li chte, doch draagkrachtige v loeren m et aanz ienlijke 
overspanningen konden op een ef ficiënte w ijze g erealiseerd w orden. O ok he t 
gebruikscomfort (akoestisch, isolerend vermogen) nam hierbij toe. 
Ook in beschermde monumenten zijn dergelijke vloersystemen vaak aanwezig.  Dit betekent 
dat bi j de  r estauratie v an dez e m onumenten oo k een  anal yse naar  de aantasting en  he t 
draagvermogen van deze vloeren dient uitgevoerd te worden waaruit dan de nodige 
herstellingen en/of versterkingen volgen. 
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CIMORNÉ BEPLEISTERING, EEN KLEURRIJKE GEVEL DANKZIJ GLASAFVAL 
 

Liesbeth Dekeyser 
Vrije Universiteit Brussel 

Vakgroep architectonische Ingenieurswetenschappen 
 
 
Abstract 
 
Cimorné is een typische Belgische gevelafwerkingstechniek die tijdens het interbellum 
uitgevonden en gepatenteerd w ordt. D e Waalse s tukadoor Pierre P étroons ontwikkelt aan  
het eind van de j aren 1920 een decoratieve bepleistering op bas is van een c ementmortel, 
waarin hi j vervolgens glasafval verwerkt. Geïnspireerd door de Italiaanse terrazzo-techniek, 
experimenteert hij met stukjes felgekleurd opaalglas om een getextureerde kleurrijke gevel te 
creëren.  
Cimornépleister werd in de jaren 1930 gebruikt om nieuwbouw-woningen te bekleden en 
bestaande arbeiderswoningen op  t e knappen. Dankzij mond-aan-mond reclame k rijgen 
aannemers steeds vaker de vraag om een g evel in cimorné uit te voeren. Hiervoor moeten 
ze ec hter de karakteristieke applicatietechniek kennen en behee rsen, w aarbij de  
glasfragmenten v anuit d e hand t egen een na tte c ementmortel gegooid worden. Pétroons 
stuurt z ijn w erkmannen ui t om  dez e appl icatietechniek op de w erf te dem onstreren aa n 
uitvoerders en architecten.  
Dankzij de mondelinge overdracht en lokale ont wikkeling van dit am bacht, is er vandaag 
slechts weinig kennis en geschreven informatie over cimorné beschikbaar. Daarom wil deze 
lezing de c imornépleister bel ichten, doc umenteren en er fgoeddeskundigen en -liefhebbers 
sensibiliseren. De reconstructie v an de originele r eceptuur en de k enmerkende 
applicatiewijze vormt hierbij een eerste stap. Aangezien er nauwelijks (geschreven) bronnen 
bestaan over dit onderwerp, worden patenten, handboeken en tijdschriften uit het interbellum 
opgezocht en geconsulteerd. Voormalige s tukadoors worden g eïnterviewd. Zeer  bel angrijk 
hierbij is  de g etuigenis v an Laur ent P ays, z oon v an J os-Laurent P ays di e des tijds een  
zakenpartner was van Pétroons. Tenslotte dienen de bestaande cimornégevels als bron van 
informatie en resulteert veldwerk in het documenteren van de schade en het lichten van 
samples di e een labo-analyse onder gaan. Deze r esultaten leiden ons naar  de or iginele 
samenstelling en gebruikte methode om een kleurrijke cimornégevel te creëren en vormen 
een eerste stap in de weg naar toekomstig herstel. 
 
 
1. Een sierpleister met glasafval 
 
Tijdens het interbellum gaat men op z oek naar innovatieve en g oedkopere bouwmaterialen 
en a fwerkingstechnieken. I n deze context wordt cimorné, a fgeleid van de Fr anse woorden 
‘ciment’ en ‘ orné’, on twikkeld doo r P ierre P étroons ( 1897-1969). D eze W aalse s tukadoor 
experimenteert r ond 19 28 m et c ementmortel en g ebroken flessenglas (fig.1 en 2) . Het 
verhaal doet de ronde dat hij iets later de glasfabriek van Fauquez, die zich op slechts 15 
kilometer van zijn woonplaats bevindt, bezoekt en er per kleur gesorteerde glasstukjes 
aantreft. V olgens Luc ien B rancart, kleinzoon v an s tichter A rthur B rancart, w erden de  
glasresten vermalen en per kleur bewaard in houten bakken om bi j de volgende productie 
van een bepaal de t int t e her smelten en  hergebruiken. Pétroons zag i n dit glasafval echter 
een geschikt decoratief granulaat en alternatief voor groen of bruin flessenglas. Hij lanceert 
vervolgens z ijn bed rijfje ‘ cimorné’ en  s telt z ijn c imornépleister v oor op de Exposition 
internationale de la grande industrie, sciences et applications, art wallon ancien te Lui k i n 
1930. Een jaar later patenteert hij zijn procédé de revêtement de construction (fig.3). Later in 
de j aren 1930 v olgen o ok bui tenlandse pa tenten, m aar t ot op heden w erden nog  g een 
toepassingen in het buitenland gevonden.  
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Fig. 1 & 2: Deze gevel te Mechelen werd ui tgevoerd met helder flessenglas, di t i s t e z ien 
aan de oranjebruine kleur en op de detailfoto (foto J. Roekens) 
 

 
Fig. 3: Een ui treksel ui t het  pat ent v an P ierre P étroons toont de manuele w erptechniek 
waarmee de g laskorrels aang ebracht w erden ( Patent 377037 , D ienst V oor I ntellectuele 
Eigendom, FOD Economie) 
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2. De cimorné-techniek 
 
Traditioneel werden agg regaten z oals m armer en s teen g ebruikt om  t errazzovloeren en  
granitobepleistering te creëren. De stukjes steen werden in de massa verwerkt, aangebracht 
en er na w erd het  c ement ui tgewassen z odat het  a ggregaat z ichtbaar w erd aan de 
oppervlakte en een granitopleister ontstond (fig. 4). Om zijn cimorné sierpleister te creëren, 
koos Pétroons er echter voor om Marbrite glasafval te gebruiken dat  beschikbaar w as i n 
bijna 40 k leuren (fig. 5). Dankzij de vele kleurmengsels kon een eigenaar zijn gevel 
personaliseren en decoreren naargelang zijn persoonlijke smaak.  
 

 
Fig. 4: Granitobepleistering i n det ail. Woning t e U kkel, J oseph C uylitsstraat (foto 
L. Dekeyser) 
 
 

 
Fig. 5: Stalen van Marbrite Fauquez tonen aan dat  het opaalglas in vele, vaak felle, kleuren 
beschikbaar was (coll. M. Bonnet, foto L. Dekeyser) 
 
 
In t egenstelling t ot de  ‘ gewassen pleisters’ werd e en g epigmenteerde cementmortel 
aangebracht en gooide m en vervolgens de g lasstukjes tegen deze m ortellaag met behulp 
van een t ypisch manuele werptechniek. In t egenstelling t ot w at eer dere pat enten v an 
Pétroons deden vermoeden, werd hiervoor in de praktijk nooit een ‘werpmachine’ 
gelijkaardig aan een spatmolen gebruikt om het glas te projecteren. Pétroons beweerde wel 
dat z ijn w erptechniek e rvoor z orgde da t c imorné z o’n ‘ 35 t ot 50 % goedkoper w as dan de  
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gewassen pleisters’.(Brochure Cimorné, Archives d’Architecture Moderne, Brussels, January 
1932) Vervolgens werd het glas aangeduwd met een t ruweel, zodat een goede aanhechting 
tussen g las en m ortel ontstond. Hoewel c imorné v an een a fstand uni form v an kleur i s en  
gelijkenissen vertoont met onder meer granitobepleistering, merkt men op dat cimorné in 
detail bes taat ui t een mengsel v an f elgekleurde g lasstukjes di e s chitteren i n het  z onlicht 
(fig. 6). 
 

 
Fig. 6: Van een zekere afstand lijkt de gevelbepleistering beigekleurig te zijn. In detail merkt 
men op dat er meerdere felgekleurde glaskorrels in de bepleistering verwerkt zijn (foto 
L. Dekeyser) 
 
 
Hoewel der merknaam ‘cimorné’ en de t echniek beiden gepatenteerd werden, was cimorné 
pleister dus  niet beschikbaar als een kant-en-klaar product. Basismaterialen zoals cement, 
zand, water, pigment en glas werden op de werf gemengd door de aannemer. Hetzelfde gold 
voor het  glas: a fhankelijk v an z ijn er varing en de v oorkeur v an de klant w erden di vers 
gekleurde marbritekorrels v ermengd i n bepaal de v erhoudingen. H et creëren v an z o’n 
kleurenmengsel kon ook  v ooraf i n de w erkplaats v an de u itvoerder g ebeuren, h et 
glasmengsel werd dan getransporteerd in grote emmers (fig. 7 en 8). 
 

  
Fig. 7 & 8: Deze m engsels bes taande ui t di verse k leuren m arbriteglas werden g ecreëerd 
door de Laurent Pays in zijn werkplaats, voordat ze werden verwerkt op de werf. Hij heeft 
nog steeds enkele emmertjes marbriteglas (foto L. Dekeyser) 
 
 
3. Marbrite glasafval 
 
De gebruikte g laskorrels waren af komstig van de S.A. Verreries de Fauquez, dat  Marbrite 
produceerde vanaf de jaren 1920 tot 1965. De opale glasplaten dienden oorspronkelijk als 
wandbekleding voor badkamers, openbare t oiletten, keukens, ziekenhuizen en om 
winkelpuien t e b ekleden (fig. 9). Marbrite i s de opv olger v an het  v roegere opal ine of 
opaalglas m armorite, a llebei waren het  i n de m assa g ekleurde glassoorten di e s oms een  
gemarmerd o f geaderd ui terlijk hadden om  marmer t e imiteren. M arbrite s ierde z owel 
interieur- als exterieurtoepassingen. Architect Henry Lacoste (1885-1968) was een grote fan 
van het glasproduct en koos Marbrite Fauquez als interieurafwerking van de Geneeskundige 
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Stichting Koningin Elisabeth the Brussel (1926-1933) en een j aar later als geveldecoratie bij 
het Sanatorium Barones Lucie Lambert te Buizingen (1927-1936). 
 

 
Fig. 9: Reclame voor een vertegenwoordiger van de Verreries de Fau quez in het t ijdschrift 
L’art Mural (L’art Mural n°1, 1937) 
 
 
Net z oals enk ele jaren later bi j de c imorné sierpleister he t geval w as, w aren de l agere 
kostprijs, het decoratief aspect en de hy giënische eigenschappen (dankzij het  c reëren van 
grote naadloze oppervlakken) doorslaggevend in het succes van marbrite. In tegenstelling tot 
cimorné werd di t product echter wel geëxporteerd naar  het  bui tenland, wat ui teindelijk zou 
leiden t ot het  grote s ucces v an de g lasfabriek van Fauq uez. Dankzij een ui tgebreid 
kleurengamma onde rscheidde de V erreries d e Fauq uez z ich v an andere bi nnen- en 
buitenlandse opaalglasproducenten. Tijdens de jaren 1930 piekte het succes en exporteerde 
de glasfabriek bijna de helft van haar productie.  
Het marbriteglas werd aangeboden in toonzalen van zogenaamde ‘marbritiers’ of 
verkoopsagenten v an de V erreries d e Fau quez. D eze w aren v erspreid ov er het  hel e l and 
aanwezig en v erkochten al lerlei g lasproducten, maar v ooral m arbrite. E nige tijd na de  
ontwikkeling van de cimornépleister werden er ook zakken van 50 k ilogram marbritekorrels 
aangeboden. Deze werden per kleur verkocht en maakten het voor aannemers mogelijk om 
hun ei gen k leurmengsel v an g lasstukjes t e c reëren en op de werf aan t e br engen. Ze  
maakten bovendien kleine kleurstalen waaruit bouwheren konden kiezen vooraleer de 
werken aanvatten. Om hun producten in de schijnwerpers te zetten, publiceerden de 
Verreries de Fau quez i n de per iode 1 937-1939 het t ijdschrift L’Art Mural / 
Kunstmuurbekleeding. Hierin duiken telkens advertentiepagina’s voor cimorné op, overigens 
de eni ge adv ertenties di e verschenen zijn. H et t ijdschrift t oonde de verschillende 
toepassingsmogelijkheden v an de Fau quez g lasproducten aan de  hand v an korte 
projectbeschrijvingen. Aan het eind van elk nummer werden de agents marbritiers opgelijst, 
dit z ijn de verdelers van pr oducten van Fauq uez. De t oepassing van c imorné i n bepaalde 
straten en dorpen was vaak verbonden aan de aanwezigheid van een dergelijke verdeler van 
marbritekorrels en bijhorende toonzaal in de buurt. 
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4. Toepassingen 
 
Eerder v erschenen al  twee af studeerwerken e n een e rfgoedboekje over c imornéwoningen 
(vooral arbeiderswoningen en ruraal erfgoed) en –grafzerken in Wallonië. Na veel veldwerk, 
een zoektocht doorheen de inventaris van het onroerend erfgoed en een g rootse rondvraag 
bij lokale erfgoedkringen en -deskundigen werd echter duidelijk dat er ook in Vlaanderen en 
Brussel honderden gevels met cimorné afgewerkt zijn. In steden zoals Brussel, Antwerpen, 
Gent, Leuven, Aalst, Mechelen, maar ook Ronse, Waregem, de badsteden, enz. merken we 
een c oncentratie v an interbellumwoningen m et c imorné-accenten op.  O p he t pl atteland 
echter werden tijdens de jaren 1930 vooral rijwoningen en boerderijen afgewerkt met deze 
markante s ierpleister. Hierbij w erden v aak v erschillende k leurvlakken g ecombineerd e n 
decoratieve patronen aangebracht rondom deuren en ramen (fig.10). 
 

 
Fig. 10: Woning te Braine-l’Alleud uitgevoerd door Mr. Pays (foto L. Dekeyser) 

 
 
In de per iode tussen 1931 en 1938 w erd cimorné vrij populair en in heel België gebruikt om 
bestaande gevels op te knappen of accenten bij interbellumwoningen uit te werken. Men kon 
verschillende t inten c imornépleister c ombineren m et l ijnen gevormd doo r marbrite 
glasplaatjes o f een pl int ui tgevoerd i n onr egelmatige s tukken m arbriteglas (Fig. 11). De 
boorden i n zwart m arbriteglas v ergemakkelijkten de ui tvoering: z e de elden de g evel in 
verschillende v lakken waardoor deze apa rt werden bekleed en dus  geen aanzettingslijnen 
zichtbaar werden. Vaak waren deze lijnen ook gekoppeld aan de vrije werkhoogte vanop een 
stelling, zo werkte men de gevel van boven naar onder af in horizontale stroken van telkens 
ongeveer 3 meter hoog. Naast de typische uitvoeringsstijlen van verschillende aannemers, 
vallen de interbellumgevels van architecten zoals Renaat Braem, Louis-Herman De Koninck, 
Vital Coppe, Geo Henderick, Gustaaf Van Sluys, Ernest Nisoli, Louis Legein, Emiel De Nil, 
enz. op. Ze combineerden vaak gele of rode baksteen, keramische tegels (al dan niet 
geglazuurd) met elementen zoals lateien, bal kons, erkers, vensteromlijstingen o f penanten 
uitgevoerd i n c imornépleister (fig. 12, f ig. 13). Behalve eeng ezinswoningen w erden v ooral 
appartementsgebouwen en winkelpuien g edecoreerd m et c imorné. In c imorné ui tgevoerde 
belettering vormt een ander e vaak voorkomende toepassingsvorm, hierbij waren de letters 
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twee- of driedimensionaal en gaven ze de naam weer van een bedrijf, winkel of café (Fig.14). 
Ook hier werd pigment toegevoegd aan de  cementmortel om zo een geschikte achtergrond 
te vormen voor de gekleurde glaskorrels.  
 

  
Fig. 11: Woning te Braine-l’Alleud waarbij de 
plint en de deuromlijsting werden uitgevoerd 
in plaatjes marbrite (foto L. Dekeyser) 
 

Fig. 12: Interbellumwoning t e B lankenberge 
uit 1938 van architect Leon Lamote waarbij 
een platte g ele baksteen g ecombineerd 
wordt m et k eramische t egels en 
cimornébepleistering ( ter hoogt e v an de 
lateien). D e penan ten en l uifel w erden 
intussen al herbepleisterd in een egale 
pleister (foto L. Dekeyser) 
 

  
Fig. 13: Inkompartij Villa G averzicht t e 
Waregem m et gel e g eglazuurde baksteen, 
keramiek, zwarte marbriteplaatjes i n de 
strekvoegen en c imorné aan de onder zijde 
van de luifel. (foto L. Dekeyser) 

Fig. 14: Cimorné belettering op de gevel van 
een voormalig café te Braine-l’Alleud. (foto L. 
Dekeyser) 
 

 
 



- 8 - 
 

Ook andere glasfabrieken produceerden opaalglas gelijkaardig aan het Marbrite Fauquez 
glas. Zo w as er  r ond 1 911 een g lasfabriek t e Bonne-Espérance, i n de buur t v an B inche, 
gevestigd die opaalglas fabriceerde. Dit kunnen we afleiden uit de bedrijfsnaam Opales de 
Binche. Bovendien be vestigde Lau rent P ays, v oormalig c imorné-uitvoerder, dat  hi j z owel 
glas afkomstig van Fauquez als van Binche gebruikte. Dit was vooral het geval tijdens en na 
de tweede wereldoorlog, wanneer het Marbrite Fauquez glas niet continu te verkrijgen was. 
Zo bekleedde hij rond 1946 twee woningen in de Consciencestraat te Blankenberge met een 
glasmengsel van zowel de fabriek van Binche als Fauquez. Na een hele reeks labo-analyses 
(uitgevoerd door de c el Monumenten van het KIK-IRPA) van glasfragmenten afkomstig van 
cimornégevels, w erden beide g lasproducties g ekarakteriseerd en kon men ze van el kaar 
onderscheiden.  
 
 
5. Schade 
 
Gezien het hoge cementgehalte vormt de mortel een zeer harde gesloten laag en verwacht 
men vooral schadefenomenen die te wijten aan achterliggend vocht dat niet kan ontsnappen 
via deze cementmortel. De jaren 1930 waren bovendien een periode van bouwen met platte 
daken, vaak z onder da krand, een grote v oorkeur v oor horizontale bet onconstructies z oals 
luifeltjes, en een gebrek aan functionele detaillering zoals druiplijsten (Fig.15). Deze factoren 
zorgen er voor da t he t betonrot één v an de meest v oorkomende s chadevormen i s bi j 
cimornégevels. Vooral ter hoogte van lateien, luifels boven de voordeur of ramen en balkons 
duwt de c orroderende wapening hel e del en v an de bepl eistering op . Er is  echter weinig 
schade rechtstreeks veroorzaakt door de mortelsamenstelling, maar wel door waterinfiltratie 
via de dak rand en aflopend water langsheen de horizontale uitpandige gevelelementen. Het 
gebruikte marbriteglas is behoorlijk inert, waardoor alkali-silica-gelvorming niet voorkomt en 
de g lasfragmenten nauw elijks s chade v ertonen. S oms w erd het  g las ec hter ni et g oed 
aangebracht, waardoor de aanhechting tussen de glaskorrels en de mortel onvoldoende was 
en er na een periode van 80 jaar verlies van de glasstukjes waar te nemen is.  
 

 
Fig. 15: Vooraanzicht van ‘Garage Royal’ te Koksijde met aanduiding van onderdelen in 
cimorné, architect Louis Legein (L. Dekeyser) 
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6. Op weg naar toekomstig herstel?  
 
Wanneer er schade optreedt aan cimornégevels, is de kennis voor herstel vaak onvoldoende 
zodat in praktijk de geveldelen in cimorné hersteld worden met een grijze cementmortel en 
vervolgens v olledig ov erschilderd w orden, o fwel v olledig v ervangen w orden door  een 
moderne s ierpleister o f crépi. Hierdoor gaat zowel het  or iginele kleuraspect al s de t extuur 
van de  c imornépleister en dus  ook  het  or iginele g evelbeeld van m arkante 
interbellumwoningen volledig verloren.  
Om he t voortbestaan van di t am bacht te garanderen en de kennis ui t te bouwen, werden 
verschillende voormalige uitvoerders of cimorneurs geïnterviewd. Hun getuigenis w as 
cruciaal om  de or ginele r eceptuur en ui tvoeringsmethode te r econstrueren. Bovenop dez e 
mondelinge br onnen w erden handboe ken ‘voor de n stukadoor en de n metselaar’ en 
architectuurtijdschriften uit de interbellumperiode geraadpleegd. Er is echter nauwelijks iets 
terug te v inden ov er c imorné o f gelijkaardige s ierpleisters waarbij het g ranulaat geworpen 
werd in een k leverige nat te cementmortel. ‘Dura g laskorrelbezetting’ i s echter identiek aan 
cimorné en duikt op bij enkele woningen ontworpen door Renaat Braem te Deurne, Wilrijk en 
Borgerhout. Dit product blijft echter onbesproken in toenmalige literatuur en bedrijfsarchieven 
van zowel de durafabriek als het bedrijfje van Pétroons zijn verdwenen. Het documenteren 
van de ze gooitechniek en s ierpleisterrecepturen m et glasgranulaten vormt daarom een 
eerste stap naar toekomstig herstel van cimornégevels.  
 

 
Fig. 16: Eén van de zeldzame reclamecampagnes voor cimorné, in het tijdschrift l’Art Mural 
uitgegeven door de S.A. Verreries de Fauquez (Art Mural 1, 1937) 
 
 
Omdat bi j het  c reëren v an een c imorné gevelpleister z owel het  v ermengen v an de 
cementmortel als het gooien van het glas een zekere techniek en kennis vereiste, kunnen we 
de c imornétechniek bi jna gaan beschouwen als een am bacht. Gezien de hog e leeftijd van 
Laurent Pays en andere geïnterviewde aannemers, dreigt dit ambacht en de daarbijhorende 
kennis verloren te gaan. Een eerste poging om kennisoverdracht mogelijk te maken, werd in 
december 2012 op gezet. Tijdens een w orkshop demonstreerde Laurent Pays z ijn t echniek 
en l eerde hi j d eze aan een klein t eam v an onder zoekers en restaurateurs. E en v olgende 
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fase is het oefenen van deze techniek en uitvoeren van proefrestauraties. Hierbij zullen de 
esthetische aspecten belangrijk zijn. Kleine zones in de bestaande cimorné worden 
afgebakend om vervolgens via tellingen na t e gaan welke kleuren marbriteglas en in welke 
verhouding ze werden verwerkt. Bovendien dient de toplaag gepigmenteerd te worden zodat 
het or iginele kleuraspect benader d w ordt. E r w ordt gezocht naar  een v ervanggranulaat, 
aangezien de productie v an m arbriteglas s topte r ond 1965.  J arenlang w aren er  nog 
voorraden te vinden bij lokale handelaars en ui tvoerders, maar deze zijn nagenoeg volledig 
verdwenen. Naast de k leur, bepalen ook de gr ootte en v orm van de g laskorrels het uitzicht 
en de aanhec hting met de m ortel. H oewel c imorné oor spronkelijk aan geprezen werd door  
middel van ‘une propreté constante et un entretien nul’, is dringend herstel nodig (Fig16). 
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De WTA stelt zich voor 
 

Wetenschappelijk – Technische Groep voor Aanbevelingen inzake 
Bouwrenovatie en Monumentenzorg. 

 
Er bestaat in binnen - en buitenland, versnipperd over vele bedrijven en instellingen, 
researchafdelingen en  adv iesorganen, ee n uitgebreid a anbod v an k ennis o p het 
gebied v an r enovatie en i nstandhouding van he t g ebouwenpatrimonium. Van di e 
kennis zou de bouwrenovatiemarkt en daarmee ook de zorg voor de monumenten 
meer k unnen profiteren d an n u h et g eval i s, en d at e ens t e m eer daar  het 
zwaartepunt van di e zorg g eleidelijk verschuift van d e t raditionele restauratie n aar 
renovatie e n o nderhoud e n b ovendien d e “jonge“ m onumenten met ee n g eheel 
eigen conserveringsproblematiek, in de zorg worden betrokken. 
 
Probleem is echter dat dit grote kennisaanbod niet zo gemakkelijk is te overzien en 
zich bovendien steeds aanpast. Het adagium “bouwen is traditie” gaat steeds minder 
vaak op, en dat geldt evenzeer voor renovatie - en onderhoudstechnieken. 
 
Kwaliteit, br uikbaarheid en ac tualiteit v an k ennis s taan d aarbij v oorop. D e 
Nederlands-Vlaamse afdeling van de WTA kan daarbij een belangrijke rol spelen. De 
WTA b eijvert z ich v oor ond erzoek en de praktische toepassing daar van o p h et 
gebied van onderhoud aan gebouwen en monumentenzorg. 
 
Daartoe w orden bi jeenkomsten v an w etenschappers en pr aktijkdeskundigen 
georganiseerd, w aar een s pecifiek pr obleem i nzake o nderhoud van g ebouwen en  
duurzaamheid v an g ebruikte b ouwmaterialen en methoden z eer i ntensief w ordt 
onderzocht. In studiewerkgroepen op onder meer het terrein van houtbescherming, 
oppervlaktetechnologie, metselwerk, natuursteen, statische/dynamische 
belastingen van constructies, versterking en consolidatie, monitoring worden 
kennis en ervaringen uitgewisseld. 
Resultaten w orden v ertaald i n ee n r ichtlijn v oor w erkwijzen en 
behandelingsmethoden. Gezien de kwaliteit en de heterogene samenstelling van de 
werkgroepen, k unnen di e r ichtlijnen, zogenaamde M erkblätter, be schouwd worden 
als objectief en n ormstellend. Z ij worden in brede k ring verspreid door  m iddel van 
publicaties in de vakpers en in het tijdschrift “Bausubstanz” gepubliceerd dat aan alle 
leden 4x per jaar wordt toegestuurd. 
 
Leden v an d e WTA k unnen aldus, door een actieve v ertegenwoordiging i n 
werkgroepen bi jdragen aan d e t otstandkoming v an der gelijke nor mstellende 
advisering. 
  

 



 

 
 
In b eginsel s taat he t l idmaatschap op en voor al len di e v anuit hu n functie o f 
belangstelling bi j de  bouw, restauratie en  het onderhoud van gebouwen bet rokken 
zijn. Werkgroepen w orden s amengesteld o p bas is v an d eskundigheid en er varing 
van de participanten. D eelname i s altijd v akinhoudelijk. Leden hebben h et r echt 
voorstellen te doen voor de op- en inrichting van nieuwe werkgroepen en gebruik te 
maken v an d oor d e WTA g eleverde faciliteiten z oals e en v akbibliotheek en  en ig 
administratieve ondersteuning. 
 
Het bet reft d aarbij ni et al leen a dvisering, m aar ook  he t har moniseren v an d e 
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