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VOORWOORD
JONGE MONUMENTEN VOOR DE HUIDIGE SAMENLEVING
Vandaag, vrijdag 30 september 2011, behandelen verschillende sprekers het thema “Jonge
monumenten voor de huidige samenleving
In navolging van de voorgaande studiedagen (“Gevelbehandeling van erfgoed: Erg of
goed?” te Kuringen (B), d.d. 08/10/2010, en “Scheuren, Scheefstanden, Verzakkingen
(Instortingsgevaar?)” d.d. 25/03/2011 te Bergen op Zoom (Nl) zal op deze studiedag het
aangesneden thema wederom behandeld worden vanuit verschillende invalshoeken: de
overheid, de ontwerper/restauratiearchitect, de raadgevend ingenieur, de onderzoeker en de
(hoofd)aannemer/uitvoerder.
Vanuit de leden en het bestuur van WTA-Nl-Vl, rees gestaag de wens naar een thema
waarbinnen de groeiende groep van jonge monumenten een plaats verleent. In een
speurtocht naar gepaste sprekers viel maar al te vaak op dat rond deze groep monumenten
nog heel wat pionierswerk wordt verricht en de jarenlange ervaring opgebouwd binnen de
restauratie van zogenaamd historische of klassieke monumenten niet steeds transfereerbaar
is naar jonge monumenten. We zijn er ons voorts van bewust dat er meer thema’s zijn dan
kunnen behandeld worden binnen één studiedag.
We kijken vanuit Antwerp Expo, de locatie van de huidige studiedag, op een typisch “jong
monument”: de BP Building van 1961 naar een ontwerp van architect Leon Stijnen. Diverse
gelijkaardige sociale woongebouwen die dateren van tijdens de wederopbouw na de 2de
Wereldoorlog behoren tot dit jonge erfgoed, bijvoorbeeld Silvertop blokken (Arch. Renaet
Braem) en de sociale woonblokken op Luchtbal (Hugo van Kuyck), beide gelegen in
Antwerpen. Deze gebouwencomplexen behoren nog steeds tot het actieve erfgoed waarbij
de woningen nog steeds als woning benut worden door onze huidige samenleving. Een
samenleving die verandert in vele opzichten, niet alleen op sociaal vlak maar ook op
materiaaltechnisch en bouwfysisch vlak. Zowel naar comforteisen (thermische, akoestische),
alsook naar materiaalgebruik, ontwerp, ruimtegebruik en duurzaamheid worden steeds
hogere eisen gesteld. Valt dit eisenpakket te rijmen met jonge monumenten? Ook naar
installaties toe, is er heel wat technologische vooruitgang en is de (Europese) regelgeving
inmiddels sterk gewijzigd. Denk maar aan centrale verwarming, verlichting, elektriciteit of
zeer specifiek: liften bijvoorbeeld. Kan een historische lift worden aangepast aan de
geldende normen en regelgeving zonder hierbij de cultuurhistorische waarde te verliezen?
Kortom: kunnen we de woonwijken van 50 jaar geleden een tweede leven geven binnen
onze huidige maatschappij? En zo ja, hoe dan wel?
Tijdens de studiedag wordt de problematiek van het aanpassen van jonge monumenten aan
het gebruik, de regelgeving en de comforteisen binnen onze huidige samenleving
uiteengezet. Vanuit sociale, materiaaltechnische en bouwfysische invalshoeken worden
knelpunten geschetst en aan de hand van diverse praktijktoepassingen de keuzecriteria en
de praktijkrealisatie geïllustreerd.
Naast een conceptuele toelichting van het aspect herbestemming worden tijdens de
studiedag energieprestaties en andere gerelateerde performantie-eisen enerzijds en
materiaaldegradatie (staal en beton) anderzijds behandeld. Daarnaast wordt dieper
ingegaan op het behoud en aangepast functioneren van erfgoedinstallaties (centrale
verwarming, elektrische installaties) en liften.
Ook in deze studiedag staat “kwaliteit” centraal en wordt getracht het thema te benaderen
vanuit verschillende invalshoeken/beslissingsniveaus (overheid, onderzoekers, architect en
ingenieur).
Vooreerst wordt het thema in een breed perspectief neergezet door Klaas Waarheid (Van
Schagen Architecten). Algemene uitgangspunten rond hoe kan worden omgegaan met
jonge monumenten, en de geïntegreerde aanpak die daarbij vereist is, zal voeding zijn voor
verdere uitdieping.

De erop volgende lezingen zullen verschillende facetten van deze geïntegreerde aanpak
verder uitdiepen en illustreren.
Robin Engels (ORIGIN Architecture & Engineering, Brussel), behandelt aan de hand van
diverse case studies het aspect “rationeel energiegebruik” in de context van historisch en
architecturaal waardevol jong erfgoed. Hij illustreert vanuit zijn ervaring als architect dat heel
wat energiebesparing mogelijk is bij waardevol onroerend jong erfgoed.
Rutger Steenmeijer (architectenbureau R. Steenmeijer, Antwerpen), gaat in op de uitdaging
die bij de architect ligt. Een belangrijk element dat bij het opmaken van een
restauratiedossier voor “jonge monumenten” een rol speelt, is het feit dat we meestal nog
over de tekeningen, conceptnota’s, foto’s tot soms zelfs maquettes beschikken, die voor het
ontwerp en de realisatie van het gebouw werden opgemaakt. Het is aan de architect om het
gebouw en haar ziel te ontleden, om na te gaan welke ingrepen of zelfs voltooiingen te
verantwoorden zijn bij technische en esthetische ingrepen.
Kris Brosens (Triconsult NV, Lummen), gaat dieper in bij de materiaaltechnische problemen
die aan de oppervlakte komen bij jonge monumenten. Jonge monumenten waarbij in heel
wat constructieve ontwerpen alsook bij uitvoering nieuwe materialen werden gebruikt, vaak
empirisch en onoordeelkundig, zonder bestaande ontwerpregels waarover een ingenieur
vandaag beschikt. Vaak zijn de technische problemen niet eenvoudig oplosbaar zonder aan
de eigenheid van het gebouw te raken. Opnieuw is creatief ontwerpen de boodschap.
Martijn Kivit (Erfgoed Installaties, ’s-Hertogenbosch) gaat in op de technische installaties
waarmee jonge monumenten uitgerust zijn, zoals centrale verwarming en elektriciteit, en die
onderhevig zijn aan veroudering, technologische evolutie en veranderende regelgeving,
Deze destijds revolutionaire en vernieuwende installaties zijn echter inmiddels sterk
verouderd. Martijn Kivit gaat vanuit zijn praktijkervaring dieper in op het dilemma:
verwijderen van verouderde installatie of oordeelkundig en erfgoedvriendelijk aanpassen
zodat we blijvend kunnen genieten van deze getuigen van technologische vooruitgang.
Kathleen Moermans (Ruimte en Erfgoed Oost-Vlaanderen) en Guy Deckers (Konhef vzw,
Antwerpen) gaan dieper in op het specifieke thema van de historische liften. Deze liften zijn
vaak volledig geïntegreerd en op maat gemaakt van (de architectuur van) het gebouw. Het
zijn dan ook niet zelden unieke pareltjes van destijds hoogstaande technologie. Toch
voldoen ze niet aan de huidige veiligheidsregels. Zijn ze gedoemd om te verdwijnen of een
stil leven te leiden?
Opnieuw gaat de studiedag zowel in op de principiële keuzes, beslissingsprocessen,
diagnosestelling, vaststellen van de problemen alsook op het aanreiken van praktische
oplossingen, met uitvoeringsvoorbeelden en de behandeling van case studies.
Kwaliteitsverbetering (van het ganse beslissingsproces) blijft in deze reeks van
studiedagen het centrale thema.
Wij wensen u allen een boeiende en monumentverjongende studiedag toe.

Hilde De Clercq
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LEVENSVATBAARHEID VAN JONG ERFGOED
Klaas Waarheid, Van Schagen architecten
1. Inleiding
Of erfgoed de moeite waard is om te bewaren, te verzorgen, te documenteren en te laten
zien, bepalen mensen zelf. Als een hele groep mensen dit doet, spreken we van cultureel
erfgoed. Een monument is een overblijfsel dat om de cultuurhistorische of wetenschappelijke
waarde gezien wordt als algemeen belang. Het zijn overblijfselen van kunst, cultuur,
architectuur of nijverheid. Een gebouw bestempelen tot monument blijft arbitrair; wie bepaalt
het, wat zijn de criteria en zijn ze altijd even valide? Geldt het ook voor een buurt, een park?
Is er niet het levensgroot risico dat gebouwen en gebieden zonder monumentale status van
de weeromstuit aan de goden zijn overgeleverd? In ons bureauwerk gaat het meestal niet
om de iconen maar vooral om het type waardevol erfgoed met een hoog alledaags gehalte.
Eigenlijk vinden we dat ook deze monumenten van het alledaagse respect verdienen. Het
gaat naar onze overtuiging om een fundamenteel respectvolle houding ten opzichte van het
bestaande. Monument of niet.
Het bestaande vormt het uitgangspunt totdat het tegendeel van haar waarde, de
waardeloosheid, onomstotelijk is vastgesteld. Aan deze houding liggen verschillende
redenen ten grondslag:
- pragmatische (kosten, planning, complexe planprocessen);
- cultuurhistorische (architectonische kwaliteit, gelaagde stad;,
- sociale (geen sociale verbanden ontwrichten, bewoners moeten zich kunnen herkennen
in en identificeren met hun gebouwde omgeving);
- milieutechnische (voorkomen van overdadig slopen).
Wat is ‘jong’ in termen van erfgoed? Als wij het hebben over jong erfgoed dan spreken wij
over gebouwen e.d. die vanaf de jaren 20 van de vorige eeuw zijn gebouwd. Vanaf die jaren
ontwikkelen zich stromingen die reageren op het traditionalisme en die functionaliteit laten
prevaleren boven de vorm. Een en ander leidt vervolgens tot grote veranderingen op het
gebied van de woningbouwarchitectuur en de stadsuitleg.
De studiedag-titel luidt: “Jonge monumenten in de huidige samenleving”. Er wordt hier een
relatie gelegd tussen redenen tot behoud van het prille erfgoed en het nut ervan voor de
huidige samenleving. Dus niet uitsluitend in oude glorie herstellen met een museaal doel
maar juist vitale nieuwe functies toelaten die bestaande gebouwen en stadsdelen van een
duurzame doorstart voorzien. Deze aanpak wordt door Van Schagen architekten sinds jaar
en dag beleden. Ze sluit aan bij de huidige tijd waarin is afstapt van de top-down
masterplannen en gebruik wordt gemaakt van bottom up stadsherstel. Juist door op
concrete plekken in de stad gerichte ingrepen in modern erfgoed te doen, met als doel de
dynamiek, vitaliteit en duurzaamheid ervan te herstellen, wordt de stad weer van iedereen
en manifesteert de stedenbouw zich als ‘’veranderkrachtige” discipline. Dat de
stedenbouwers het roer zo drastisch zouden omgooien, dat had niemand durven
vermoeden. Je zou bijna concluderen dat de stedenbouwdiscipline zich heeft afgewend van
bestuur en kapitaal en zich aansluit bij de gewone mens in de straat. Maar ja zo naïef
moeten we nou ook weer niet zijn. Vooral de economische recessie is er debet aan. De
maakbaarheid van de stad is van bestuurlijk machtsspel verworden tot een guerrillastrijd met
doelgerichte operaties.
In deze bijdrage wordt aan de hand van praktijkervaringen, die bestaan uit onderzoek,
ontwerp en uitvoering van projecten in de bestaande stad (renovatie en nieuwbouw), onze
wijze van ‘opereren’ uiteengezet. We laten zien dat elk probleemcomplex bestaansrecht
heeft. Het gaat vooral om het feit dat haar potenties worden geanalyseerd en geduid. Onze
projecten laten zien dat de gebouwinterventies passend moeten zijn en dat geen eisen van
bovenaf moet worden opgelegd. De eigenheid van het specifieke gebouw bepaalt haar
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ontwikkelrichting. Onze inmiddels zeer brede werkveldervaring geeft ons de kans deze
werkwijze te bespiegelen.
Ik doe dat op basis van een essay en aan de hand van een aantal door ons bureau
gerealiseerde projecten.

2. Jong erfgoed is niet duurzaam; toch maar slopen?
Onder duurzaamheid (van gebouwen) verstaan wij dat bij het maken van het gebouw een
lange levensduur het uitgangspunt is (lees ook: het vermogen hebben tot opnemen van
diverse vormen van gebruik) en dat haar productie en onderhoud de aarde niet uitput.
Duurzaamheid van de verbetering van erfgoed en de kosten die er mee gepaard gaan,
moeten in balans zijn. Wat dat betreft scoort het jonge erfgoed niet goed.
Waarom niet? Ten eerste is er het moderne woongebouw dat slechts voor 1 soort gebruik
ontworpen is; daardoor schier onveranderbaar en weerbarstig lijkt. Ten tweede is door het
experimenteren met nieuwe prefab bouwsystemen en gebrek aan bouwfysische kennis veel
aan te merken op de bouwtechnische kwaliteit; waardoor de veroudering, het bouwkundig
verval zich relatief snel voltrekt.
Toch zal mijn betoog niet leiden tot een pleidooi voor sloop. Sloop is immers geen doel maar
een chirurgisch, strategisch middel, toepasbaar op bescheiden schaal. De ‘tabula rasa’
benadering is dus niet de onze. Ze kost zowel sociaal-maatschappelijk als economisch (let
wel: gerekend over de lange termijn) veel meer dan het oplevert. Bovendien is sloopnieuwbouw geen verlossend alternatief omdat het ons van de regen in de drup brengt. We
maken immers vandaag de dag met onze nieuwbouw nog steeds dezelfde denkfouten als in
de ‘Nieuwe Bouwen’ periode. Veel huidige nieuwbouw heeft wederom die sober- en
doelmatigheidskenmerken in de zin van: ‘minimumeisen zijn gelijk aan het maximaal
toelaatbare’. Onze huidige nieuwbouwvoorraad is weer net zo inflexibel/onveranderbaar als
toen het Nieuwe Bouwen haar invloed deed gelden. Ze is nu alleen wat handiger
gecamoufleerd achter een ‘speelse, eigentijdse façade’ (Kijk naar de in de jaren negentig
door de overheid geïnitieerde randstedelijke woonwijkuitbreidingen).
Wat we moeten leren hanteren is die irritante focus op het korte termijn resultaat die bij
managers blijft domineren. We hebben werkelijk niets van het recente verleden geleerd!
Voorstanders van grootschalige sloop-nieuwbouw hebben alleen daarom al (nog los van het
duurzaamheidargument) geen enkel recht van spreken. We mogen in dat opzicht van geluk
spreken dat de economische recessie ons een handje helpt. Want uitsluitend door de
afzetproblematiek van het nieuwe onroerend goed is de aandacht verschoven naar het
verbeteren van de bestaande stad en dus naar het jonge erfgoed.
Handelen in termen van duurzaamheid betekent voor ons je richten op de langere termijn
en niet op die energieverslindende en onrustige ‘korte termijn’.
Onze praktijkervaring heeft ons tot het inzicht gebracht dat je, door je van geval tot geval,
serieus te verdiepen de eigenheid (dna), de ontwerp- en ontstaansgeschiedenis van het
gebouwde object voldoende vitaliteit kunt terugbrengen voor de aankomende 25-50 jaren.
Dat vraagt wel veel analyse, vakkennis en dadendrang.
Die eigenheid, het gebouw-DNA wordt vooral bepaald door -cascomaatvoering,
cascostructuur, -constructiemethode, -gevelopbouw (materialen), -detaillering/compositie.
En je moet je realiseren dat ze deel uit maakt van de onverbrekelijke schaalreeks gebouwdetails-gebouwverschijning(vorm en gebruik) en -gebouwcontext (positie en
betekenis gebouw in haar omgeving).
Onze ontwerpanalysen zijn onderbouwd door kosten-kengetallen die zijn gebaseerd op
nacalculatie van gerealiseerde projecten. Die project-ervaring en de directe koppeling naar
de kosten zijn cruciaal om het juiste gevoel te ontwikkelen voor de (on)haalbaarheid van de
diverse ontwerpscenario’s. Overigens gaat het dan niet alleen over kosten maar ook over
opbrengsten. En opbrengsten worden o.a. bepaald door gebruikspotenties. De term
waardecreatie dekt in dit verband de lading vrij goed. Het is kortom van belang om over
waardecreatie al in een pril stadium van het planproces een duidelijke visie te hebben. Hier
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speelt de professionaliteit van de opdrachtgever een grote rol in. En die rol kunnen ze maar
al te vaak onvoldoende vervullen.

3. Enkele kenmerken cq. kwetsbare punten van jong erfgoed in relatie tot
duurzaamheid
In de buurten/wijken die wij in het verleden analyseerden (jong erfgoed uit het ‘Nieuwe
Bouwen’), zoals Pendrecht (Rotterdam), Geuzenveld, Slotermeer, Osdorp (deel van AUP
Amsterdam ) en bijv. de F-, E- en K-buurt (Bijlmermeer) waren de kenmerken en de
kwetsbare punten in relatie tot duurzaamheid eenvoudig te duiden.
Terugblikkend, met de kennis van toen en de ervaring van nu komen we tot de volgende
tijdschets en kenmerken. We onderscheiden daarbij programmatische kenmerken en
bouwtechnische eigenschappen:
3.1. Programmatische kenmerken
 Toekomstige bewoners van deze complexen (we spreken over 1945-1970) werden door
bestuurders en ontwerpers gereduceerd tot modelgezinnen die werden geschakeld en
gestapeld in portiek- en galerijcomplexen. Complexen die in de vorm van eindeloze
stroken, haken en stempels waren gesorteerd volgens het principe van de
functiescheiding. De functiescheiding die leidde tot eenvormige woonwijken, waarin de
essentiële collectieve ruimte in de loop der tijd opging in een openbare ruimte die
uiteindelijk transformeerde tot niemandsland.
 Het Nieuwe Bouwen had zich radicaal afgewend van de toen heersende tradities en
gebruiken (zoals verdwijnen van de traditionele straat en van binnen- en buitenzijde van
een bouwblok, opheffen van voor- en achtergevel, de schuine kap met zolder en
pannendak). Dat leidde tot vervreemding en ontheemding onder bewoners. Er waren
zelfs verordeningen nodig om bewoners ‘gepast’/aangepast te laten wonen (wasgoed
hing nu bijvoorbeeld vanwege de open verkaveling altijd aan de voorzijde).
 Kritieken van bewoners/gebruikers op deze bouwwijze werden door de plannenmakers
arrogant weggewuifd. Paternalistische bestuurders en ontwerpers wisten als geen ander
wat goed was voor ‘het volk’.
 De kwetsbare technocratische ontwerp- en ontwikkelmethode van de modernen bleek
erg makkelijk 'in te kapselen' in het 'optimaliserings-denken' van de 'managers': het
organiseren van een bouw- en ontwerpproces wat primair ging over optimalisatie in
termen van geld, productie, huisvesting, standaardisatie.
 In de woningbouwopgave bedienden modernen zich veelvuldig van één en dezelfde
‘ontwerpeenheid’ van de woning, het woonblok, de stempel, de haak, de strook etc. Het
lijntje tussen enerzijds ordinaire kosten en kwantiteit (industriële experimenten,
ambitieuze bouwprogramma’s) en anderzijds nobele, compositorische en/of ideologische
motieven (de schakeling van de eenheden, iedereen is gelijk) was erg dun en sloeg
veelvuldig door naar de ‘platte’ zijde van kwantiteit, snelheid en kosten.
 Gebouwen en buurten ontworpen door de modernen hadden veel weg van de bekende
vingerhandschoen; monofunctioneel (op maat ontworpen en dus snel gedateerd), met
minimale verdiepingshoogtes/ woningbreedtes, starre constructiestructuren zonder
overmaat (dus onveranderbaar), abstracte detaillering met oog voor beeld maar niet voor
duurzaamheid in gebruik en materiaaltoepassingen.
 Bij veel moderne Nederlandse woongebouwen zit het grootste probleem in armoedige
functietoedeling van de gebouwplint van complexen (beperkte verdiepingshoogtes,
bergingen en garages, vuilopslag en installatietechniek). die niet meer dan
opgewaardeerde kruipruimtes zijn. In de volksmond worden ze veelzeggend kelders
genoemd. En dat terwijl de gebouwplint juist in gebruik moet bemiddelen tussen blok en
woonomgeving.
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Gelijktijdig is de collectieve gebruikszone tussen blok en woonomgeving door slecht
beheer van gemeente en woningbouwvereniging verdwenen. Wat vaak rest is een
snoeiharde scheiding tussen privé en openbaar.

3.2. Bouwtechnische en bouwfysische eigenschappen
 Koudebruggen
 Lekkages van vocht en geluid tgv toepassen van experimentele prefab-bouwsystemen
 Geluidlekke tussenvloeren in Duplexwoningen. Hoe cynisch kan het zijn: hier was, bij
grote uitzondering wel nagedacht over een ander gebruik in de toekomst maar was er bij
realisering al zoveel aan woonkwaliteit afgeroomd dat het ontdubbelen uiteindelijk weinig
kansrijk bleek.
 Scheurvorming in wanden, betonrot in balkons galerijen, dakranden, rotte kozijnen,
roestende hekken etc. door toepassen slechte of minimaal verduurzaamde materialen
samengesteld met slechte, niet duurzame bouwkundige details.

4. Werkpraktijk Van Schagen architekten
Onze praktijk speelt zich uitsluitend af in de bestaande stad. Onze bemoeienis begint op
verzoek van de opdrachtgever met een analyse (bouwfysisch, -technisch, constructie,
programma en kosten) van het woongebouw(casco) en haar specifieke ligging in de buurt
(context). Deze haalbaarheidsanalyse leidt tot uitspraken over de herontwikkelingskansen
van wooncomplexen met bijbehorende ontwikkelingsrichtingen. Die kansen formuleren we
nadrukkelijk vanuit de eigenschappen van complexen zelf. Blindelings programma’s
opleggen aan deze gebouwen leidt tot de ondergang ervan. Sommige blokken kunnen voor
kortere tijd mee (15-25jr.) andere langer (40/50jr.). Het is cruciaal om herontwikkeling van
complexen in de zelfde buurt te definiëren vanuit hun onderlinge samenhang (fysiek en
programmatisch). De analyse moet zich op buurtniveau niet uitsluitend concentreren op
diversiteit in woonprogramma, ook voorzieningen moeten een rol spelen. Wij adviseren
terwijl de opdrachtgever de keuzes maakt. Het programma van eisen is daarmee
geformuleerd en in samenspraak met gebruikers uitgewerkt en vastgesteld. Vanaf hier
begint het traditionele architectenwerk; het ontwerp (in overleg met gebruikers) en de
ontwerpuitwerking. Omdat we sinds vele jaren zelf de wooncomplex analyses verrichten,
hebben we een schat aan informatie beschikbaar over de kenmerken van naoorlogse
wooncomplexen gebaseerd op de principes van het Nieuwe Bouwen (van ‘shake hands’ tot
zuiver ‘functionalistisch’). Maar ook van traditionele stromingen zoals de ‘Delftse School’ wat
ons in staat stelt kwaliteiten te vergelijken.
Met deze gegevens toetsen we het jonge erfgoed op haar duurzaamheidprestaties, maar
dan wel volgens onze definitie van duurzaamheid (naast solide materialen en details ook
letten op flexibiliteit in gebruik door de tijd heen). Nut van de toets is zicht te krijgen op de
kwetsbare - en sterke kenmerken van de producten van het Nieuwe Bouwen. Doel is deze
punten als uitgangspunt te nemen voor duurzame verbeteringsvoorstellen. Niet alle
woningen en buurten zijn even kansrijk om voor langere periode te worden gerenoveerd.
Door grondige analyse van casco’s en context kun je juist de weerloze en weerbare
gebouwen van elkaar onderscheiden. Met een aantal praktijkvoorbeelden, tonen we aan dat
deze werkwijze effectief is.

5. Voorbeelden uit eigen praktijk
Twee type projecten zullen worden toegelicht. Te beginnen met de Verfdoos (Slotervaart) en
Dudokhaken (Geuzenveld) in Amsterdam. Ze vallen onder de categorie van de ‘hoog niveau
renovatie’ projecten. Beide complexen zijn jong en monumentaal erfgoed. Tot voor kort
bleek er geld beschikbaar om deze gebouwen grondig te renoveren. Maar de tijden
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veranderen en de vraag is of dit verbeterniveau herhaald kan worden. Daarom laat ik
vervolgens ook zien wat te doen als er weinig budget is en de verbeteraanpak tot haar
essentie wordt teruggebracht. Die projecten vallen onder de noemer ‘middenniveau
renovatie’ aanpak. Het gaat hierbij om de projecten Gasthuislaan en Schuilenburg, beide in
gelegen in Amersfoort.
5.1. Verfdoos in Amsterdam Slotervaart
Het project is ontworpen door Allert Warners en gebouwd in 1954. Het bestaat uit 2 haaks
op elkaar geplaatste woonblokken die geheel uit betonconstructie zijn opgetrokken. De
opgetilde bovenbouw rust op een tweezijdig uitkragende jukconstructie. In de bovenbouw
zijn portiekontsloten woningen met bergingen opgenomen. De woningen zijn voor die tijd
breed en van het lichte en ruimtelijke doorzontype (toen bijzonder). Bijna alle woningen zijn
identiek. De plint zelf is hoog, transparant en flexibel indeelbaar. In de plint zaten vanaf het
begin bedrijfjes, winkels (die functies waren belangrijk voor de sociale binding in de buurt) en
portiektoegangen naar de bovenwoningen. Ontwerpbezuinigingen vlak voor de bouw
hebben helaas geleid tot een plint met een gesloten zijde die zich als achterzijde ging
gedragen (bergingen van de woningen kwamen op de straat te staan, opslag van
bedrijfjes/winkels zat aan de achterzijde). Op den duur ontstonden beheerproblemen
vanwege hangjongeren; de buurt voelde zich onveilig. De gebouwen waren bouwtechnisch
en installatietechnisch inmiddels verouderd. De kozijnen waren al eens vervangen
(kunststof). Renovatie was nodig. De bewoners en winkeleigenaren wilden graag blijven. De
gunstige casco eigenschappen, de ligging van het gebouw en de bewonerswensen zijn
bepalend geweest voor de keuze van behoud door eigenaar en gemeente. De
monumentenstatus maakte hogere investeringen, vergelijkbaar met nieuwbouw, mogelijk.
Na grondige cascoanalyse (-gebruik nu, -gebruikspotenties, -gewenst gebruik straks) is voor
de huidige bewoners en plintgebruikers, het programma van eisen bepaald. De waardevolle
kenmerken van het wederopbouwmonument met haar betonjukken en gekleurde
borstweringen, hebben bij de uitvoering en de programma van eisen-inpassing een
dominante rol gespeeld. De Slotervaartlaan-gevel en de kopgevels zijn restauratief
behandeld. De voormalige achtergevel is getransformeerd tot een tweede voorzijde want dat
was hard nodig. Hier zitten ook de nieuwe galerijen entreehallen met liften.
Ingrepen: De plint is aangepast aan huidige eisen, transparanter gemaakt en uitgebouwd
naar de woonstraatzijde. Er is meer bedrijfsruimte en de bergingen zijn er in opgenomen. Op
de uitgebouwde plint zitten dakterrassen van de grote gezinswoningen (nieuw
woonprogramma). De woningen zijn nu ontsloten door galerijen met glazen liften en ook
bewoonbaar voor oudere bewoners. De galerijen zijn ontworpen in de taal van het Nieuwe
Bouwen. De uitgebouwde plint toont zich als toevoeging. Het aantal woningtypes is vergroot.
Alle isolatie is aan de binnenzijde aangebracht. Nieuwe kozijnen zijn in het restauratieve
deel, ondanks zware geluid- en thermische isolatie eisen nagenoeg identiek aan het
origineel uitgewerkt.
5.2. Dudokhaken in Amsterdam Geuzenveld
Geuzenveld Zuid bestaat uit een verkaveling van haken, bedoeld als compromis tussen
strokenverkaveling en het gesloten bouwblok. Van Eesteren liet grote namen uit die tijd de
buurten ontwerpen: Dudok, Van Tijen, Van den Broek-Bakema. Grote delen van de buurt
worden, naar een vernieuwingsplan uit 2003, gesloopt en vervangen door nieuwbouw. De
'Dudokhaken' werden in dit plan aangewezen voor behoud/renovatie. Ze zouden voorzien in
de benodigde betaalbare voorraad in de vernieuwde buurt. Bovendien zouden de door
Dudok ontwikkelde hoven ruimte bieden voor verdichting met rijtjes gezinswoningen.
In de analyse van de opgave ging het vooral om het vaststellen van het benodigde nivo van
renovatie. Wat was er nodig om de blokken een vitale rol te laten spelen in een compleet
vernieuwde context? De conclusie was kortweg:
(1) verdichting binnen de hoven zou de ruimtelijke kwaliteit ervan om zeep helpen.
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(2) benutten van de daklaag (leegstaande droogzolders) bood wel ruimte voor extra
programma en zette bovendien de toon voor het nivo van renovatie van de bestaande
woningen eronder.
(3) het extra programma op het dak maakte het mogelijk kleinere woningen samen te
voegen.
(4) de bestaande woningen vormden door gepaste ingrepen als samenvoegingen,
liftbijplaatsing en balkonuitbreidingen een voorraad die verschillende doelgroepen zou
kunnen bedienen: starters, senioren, grote gezinnen met krappe beurs. De opdrachtgever
besloot de helft van de gerenoveerde blokken te verkopen en de helft in de sociale voorraad
te houden.
(5) dit gecombineerde programma was te realiseren zonder dat de buurt architectonisch zou
fragmenteren. Het verschil tussen huur- en koopblokken komt niet tot uitdrukking in het
gevelbeeld.
(6) de kenmerken van de hakenverkaveling konden worden ingezet als kwaliteitsdragers: de
open hoven worden collectieve tuinen met een heldere, maar vriendelijke, lage omheining
die de overgang naar het openbaar gebied markeert. De hoeken van de haken worden door
de positionering en uitwerking van de lifthal de blikvangers van de buurt, terwijl de diagonale
doorzichten - karakteristiek voor de verkaveling - behouden blijven.
Uiteindelijk bepaalt dát de duurzaamheid van hergebruik: zijn er kwaliteitsdragers te vinden
zodat de alledaagse erfenis van de modernen weer een gewone, vanzelfsprekende rol kan
spelen in het stedelijk speelveld.
5.3. De Gasthuislaan en Schuilenburg: 2 complexen in Amersfoort
De Verfdoos is een officieel gemeentelijk jong monument. Dudokhaken hebben een
monumentale status. Voor beide complexen bleek flink investeren mogelijk vanwege de
onderkende monumentale waarde. Een duidelijk voorbeeld van een hoog niveau renovatie.
Andere naoorlogse complexen bezitten die officiële status niet maar zijn wel levensvatbaar
en/of mooi. Vooral de vroeg naoorlogse shake-hands complexen hebben die fascinerende
mix van ambachtelijkheid en modernisme, van baksteen en beton. Ze staan maar al te vaak
in een kansrijke stedenbouwkundige setting, maar ogen qua inrichting verwaarloosd en
verschraald. Met betaalbare, strategische ingrepen (in bewoonde toestand) op markante
plekken in de blokken en bij de overgangen tussen blok en woonomgeving, kunnen deze
complexen zo maar weer 25 jaar mee voor de huidige bewoners. Als ook de gemeente een
duit in het zakje doet en de woonomgeving aanpakt dan gloort er toekomst ook voor deze
complexen.
Ik toon nu ik twee projecten waarin van een dergelijke aanpak (de middenniveau renovatie)
sprake was. Gasthuislaan en Schuilenburg bevinden zich beide in Amersfoort. Bewoners
bleven hier tijdens de aanpak in het complex wonen. Dat is een bewuste keus want hiermee
bespaar je kosten. De aanpak was op maat, de gemeente werkte actief mee aan de
verbetering van de woonomgeving. Als architect schaak je dan op diverse borden en tracht
je gemeente en corporatie in gesprek te brengen en te houden. Integraliteit van de
ontwerpoplossingen is hier cruciaal. Kortom: streven naar minimale, sterk samenhangende
ontwerpmiddelen (bescheiden investeringen) met maximaal effect. Het effect heeft
betrekking op woongerief, architectuur en intensivering van het gebouwgebruik ter wille van
de weerbaarheid (=duurzaamheid in gebruik) van het complex. In de huidige tijd van
economische recessie lijkt dit de meest kansrijke benadering voor jonge monumenten
zonder status. Je ziet bij deze benadering een hoopgevend fenomeen de kop opsteken:
behoedzaam verbeteren met respect voor het bestaande is kostenefficiënt mits je de juiste
ingrepen doet. Dat veronderstelt gedetailleerde kennis van de gebouwen en het
architectenambacht in de brede zin van het woord, en een opdrachtgever met durf en visie.
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HET JUSTUS VAN EFFENBLOK,INTEGRALE AANPAK VOOR EEN DUURZAME
TOEKOMST VAN EEN MONUMENT VOOR DE VOLKSHUISVESTING
Rudie Hoogerland, Woonstad Rotterdam, opdrachtgever
Arjan Hebly, Hebly Theunissen architecten, architect
Joris Molenaar, Molenaar & Van Winden architecten, architect
Siem Goede, Molenaar & Van Winden architecten, architect
1. Geschiedenis
Het wooncomplex van Michiel Brinkman aan de Justus van Effenstraat in de Rotterdamse
wijk Spangen is een Rijksmonument (1985). Bij de bouw in 1922 was het op een aantal
punten een belangrijk experiment.
Door het samenvoegen van twee bouwblokken ontstond een groot bouwblok met veel ruimte
in het binnenterrein, waar doorheen de Justus van Effenstraat loopt. Revolutionair is de
ontsluiting van de bovenwoningen. Deze verloopt aan de binnenkant van het blok, over een
robuuste twee meter brede bovenstraat. Alle woningen werden zo rechtstreeks ontsloten
vanuit de collectieve binnenruimte. Voor een groot deel van de begane grond woningen was
een tuintje beschikbaar. In een centraal gelegen gebouw waren een aantal collectieve
voorzieningen ondergebracht: een badhuis, ruimtes om de was te doen en te drogen en
centrale verwarming.
Behalve als experiment voor de volkshuisvesting was het blok ook stedenbouwkundig en
architectonisch op veel punten vernieuwend.
Midden jaren 80 is het complex gerenoveerd. De kleine woningen werden samengevoegd
en van een nieuw inbouwpakket voorzien met individuele installaties. De oorspronkelijk
aangestorte bovenstraat werd vervangen door een prefab constructie. De ramen werden
daarbij vervangen door aluminium inzetkozijnen. Het badhuis verloor definitief haar rol als
collectieve voorziening. Om esthetische redenen (door het vele inboetwerk met verkeerde
stenen was een 'vlekkerig' beeld ontstaan) is het complex toen aan de hofzijde wit gekeimd.

Figuur 1: Justus van Effenstraat na de oplevering 1922
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Figuur 2: Justus van Effenstraat tijdens de renovatie 1985

Figuur 3: Justus van Effenstraat anno 2010, tijdens de restauratiewerkzaamheden

2. Concept
Rond 2000 ontstond behoefte om het complex opnieuw aan te pakken. De jaren ’80 ingreep
bleek niet duurzaam, veroorzaakt door een stapeling van sociaalprogrammatische en
technische factoren. Dit betrof met name de combinatie van een neergang van de
omliggende buurt in de jaren negentig van de vorige eeuw, een woonproduct gericht op
gezinsbewoning maar dan toch net te krap naar laat twintigste eeuwse woonwensen en een
minder geslaagde uitkomst van het uiterlijk van het project na renovatie. Wat dit laatste
betreft was de integrale vervanging van houten ramen en kozijnen door een grover
aluminiumproduct en het na de renovatie wit schilderen van de hofgevels geen geslaagde
oplossing omdat het complex er snel vervuild en haveloos door ging uitzien. Er is toen in
2000 een prijsvraag uitgeschreven om een ommekeer in de neergang van het project te
kunnen realiseren, waarbij de visie van Molenaar & Van Winden architecten en Hebly
Theunissen architecten voor een restauratieve aanpak, het won van vergaande
vernieuwingsingrepen.
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Aanvankelijk was alleen een plan gemaakt voor de restauratie van de buitenschil. Toen
eenmaal zicht kwam op de hiermee gemoeide investering ontstond ook behoefte om een
nieuwe visie te formuleren op het toekomstig gebruik van het complex.
Deze visie is verwoord in het concept 100% Monument, zoals geïllustreerd in onderstaand
logo, een concept waarbij verleden, heden en toekomst integraal benaderd worden.
100 % Monument:
Buitenkant in originele staat. Binnenterrein met sterke zeggingskracht. Ruimte voor
presentatie van de ontstaansgeschiedenis.

100% NU:
Binnen modern, ruimtelijk en flexibel. Voor mensen die meer willen dan wonen alleen.
Basaal ontwerp, met een veelzijdige indeelbaarheid bieden de woningen ruimte aan
verschillende soorten huishoudens. Eigentijdse collectieve voorzieningen.
Het concept maakt gebruik van de bestaande kwaliteiten en beperkingen door die om te
zetten in een duurzaam product. Naast deze programmatische duurzaamheid is door Cees
Leenaerts van W/E adviseurs gezocht naar slimme manieren om met het energiegebruik om
te gaan. Uit dit onderzoek kwam een model naar voren waarin door een goede combinatie
van aanwezige kwaliteiten en toepassing van nieuwe technieken het mogelijk is om van
Justus van Effen een energieneutraal gebouw te maken.

3. Werkwijze
Uit ons onderzoek kwam naar voren dat problemen in het huidige gebruik zich dikwijls
voordoen op plaatsen waar het oorspronkelijke ontwerp drastisch is gewijzigd. Bijvoorbeeld
door het onderbrengen van een fietsenberging in de fraaie, ruimtelijke trappenhuizen
werden deze onoverzichtelijk en daardoor sociaal onveilig. Deze trappenhuizen zijn na
verloop van tijd allemaal dichtgetimmerd.
Dit is voor ons een reden om nieuwe ingrepen en aanpassingen van de huidige situatie te
baseren op de oorspronkelijke ontwerpuitgangspunten en de nog aanwezige structuur. Op
die manier kunnen de grote stedenbouwkundige en architectonische kwaliteiten van het
ontwerp van Michiel Brinkman het best weer naar voren worden gebracht.
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Figuur 4: Geveldoorsnede

4. Gevelmetselwerk
De aanpak van de metselwerkgevels en de reconstructie van de kozijnen zijn een goed
voorbeeld van de integrale werkwijze. Een groot deel van de metselwerkgevels is in de jaren
80 wit gekeimd. Vanwege de wens dit keimwerk te verwijderen is de huidige toestand van
het metselwerk uitgebreid en diepgaand onderzocht.
Er is een proefreiniging gedaan. Delen van dit gereinigde proefstuk zijn beregend.
Er zijn een aantal boorkernen getrokken waarmee een vries-dooiproef is gedaan.
De metsel- en voegspecie zijn microscopisch onderzocht.
Hieruit kwam naar voren dat de kwaliteit van het metselwerk niet goed is. De
vorstbestendigheid van de metselspecie is onvoldoende.
In de beregeningsproeven bleek dat de gevels aan de binnenzijde behoorlijk nat kunnen
worden.
De in de jaren 80 aangebrachte voorzetwanden met minerale wol en een dampremmende
laag bleken bij de sloop vaak veel water te bevatten.
In het energieconcept wordt uitgegaan van gevels met een hoge isolatie, met een Rc
waarde van 4,5 m²K/W. Dit wordt nu gerealiseerd door het plaatsen van een 18 cm dikke
laag vlasvezelisolatie. Aanvankelijk was een Multipor gasbetonisolatie met een zeer lage
dichtheid voorgesteld. Een belangrijke eigenschap van deze toepassing is dat dampdiffusie
zowel naar binnen als naar buiten mogelijk is. Eventueel doorslaande regen en/of
condensatie van binnenuit worden in het materiaal gebufferd en in droge periodes weer
goed afgestaanIn plaats van te vertrouwen op de afsluitende werking van een plastic folie,
die bij regendoorslag ook nog aan de verkeerde kant zit, heeft de gevel nu weer dezelfde
vochtregulerende werking als de 'halve steen met klamp' die oorspronkelijk de gevel
vormde. Alleen de thermische kwaliteit is aanzienlijk verbeterd.
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Figuur 5: Kozijndetails - horizontaaldetail en verticaaldetail
In de uitvoering bleek dit zeer lastig aan te brengen en tevens veel scheurvorming te
vertonen. Daarom is dit op voorstel van de aannemer gewijzigd. De diepe negge die in de
raamopeningen ontstaat is in het nieuwe interieur geen probleem gebleken en bied juist
karakteristieke diepe vensterbank.

5. Kozijnreconstructie
Bij de renovatie in de jaren 80 zijn de oorspronkelijke houten schuif- en draairamen
vervangen door aluminium schuiframen. De fijne, subtiele en doordachte detaillering is
hierdoor uit het gevelbeeld verdwenen.
De bestaande kozijnen zijn daarbij als stelkozijn gebruikt, waartoe de sponningen en de
indeling op vrij grove wijze uit de kozijnen zijn gezaagd.
Besloten is om de oorspronkelijke houten kozijnen te reconstrueren. Op basis van de
archieftekeningen, de aanwezige kozijnresten en het vele beschikbare fotomateriaal is een
zorgvuldige reconstructie gemaakt van de kozijnen.
Het handhaven van het nog aanwezige oorspronkelijke materiaal bleek helaas niet mogelijk,
omdat bij de aanpassing als stelkozijn teveel schade is aangericht.
Bij de reconstructie is de profilering in het aanzicht en in de diepte zo goed mogelijk
gebaseerd op de oorspronkelijke profilering. Ook het draaien, schuiven en vallen is weer
teruggebracht. In de nieuwe kozijnen worden moderne technieken toegepast. Er komt een
goede kierdichting, meerpuntsluitingen en schuifraamveren. In de ramen wordt isolerend
glas gebruikt met een U waarde van 1,5 W/m2K.
Voor de ventilatie worden in de bovendorpel zelfregelende roosters toegepast.
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Figuur 6: Woningplattegronden
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6. Installatietechniek
Justus van Effen was een van de eerste wooncomplexen in Nederland waar een collectieve
CV installatie werd aangebracht. De nieuwe energie-installatie is ook weer collectief. De
leidingen volgen zelfs het oorspronkelijke tracé. Nu wordt de warmte (en de koude voor
koeling in de zomer) opgewekt middels WarmteKoudeOpslag in de bodem in combinatie met
warmtepompen, opgesteld in de oude kolenkelder.
Liggende zonnepanelen, zogenaamde Solar tubes, op de voor het gebouw zo kenmerkende
platte daken wekken de elektriciteit op om de pompen aan te drijven.
Een in de dakbedekking van het badhuis geïntegreerd warmtedak zorgt voor warm tapwater
en wordt gebruikt om zomers de warmtebron in de bodem te regenereren.
In de woning is de installatie '100% NU': neutraal gezôneerde vloerverwarming en koeling,
vraaggestuurde ventilatoren, draadloze aflezing van de warmtemeter etc.
Het totaal van deze maatregelen maken Justus van Effen een energieneutraal complex. De
investering in de duurzame installatie wordt door Woonstad gedaan en ondergebracht in het
Justus Energiebedrijf. De bewoners houden middels de vereniging van eigenaren VVE
zeggenschap in het beleid van dit energiebedrijf. Op die manier kunnen de woonlasten in de
toekomst onafhankelijk blijven van stijgende energieprijzen.

7. Conclusies
1.

2.

Bij de restauratie van Justus van Effen staat duurzaamheid van het resultaat voorop.
Door een integrale benadering van het ontwerp, sluiten zowel het toekomstig gebruik
van het gebouw als de energiezuinige installatie goed aan bij de aanwezige
monumentale waarden.
De eigenschappen en werkingen van het monument worden door de ingrepen hersteld
en versterkt, waardoor het monument ook in de toekomst ‘zichzelf’ kan blijven.
Voor de verduurzaming en de verbetering van de energiehuishouding van Justus van
Effen maken we gebruik van nieuwe innovatieve materialen. Zoals de vlas
isolatiedeken, het warmtedak en de zwevende gietvloer met vloerverwarming. Dit zijn
materialen en toepassingen die aansluiten bij de traditionele werking van het gebouw.
Innovaties in de techniek moeten gebaseerd zijn op kennis van deze werking.
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COMFORTEISEN VAN DE 21E EEUW VOOR MONUMENTALE CONSTRUCTIES:
DE UITDAGING VAN DE ARCHITECT
Robin Engels, Origin
1. Inleiding
Rationeel energiegebruik in de context van historisch en architecturaal waardevolle
gebouwen is op zijn minst gezegd een hot topic van het moment.
Hoewel monumentenzorg en duurzaamheid analoge termen zijn, stellen verschillende
partners in het bouw-, verbouw- en restauratieproces zich - vaak terecht - vragen bij de
energieprestaties van monumentale gebouwen.
Dit artikel probeert via enkele case studies – het moet nogmaals onderstreept, in
monumentenzorg kan je niet veralgemenen en moet je bijna altijd object per object bekijken
– het gebruik van nieuwe vormen en materialen in de context van waardevolle gebouwen te
analyseren.
Hierbij worden van de volgende vooronderstellingen uitgegaan:
1. Het belang van de waarde van de architecturale verschijningsvorm en van de historische
materiële evidentie. Deze premisse lijkt misschien evident, maar ze is het niet. In het
proces van de recuperatie van monumentale gebouwen lijkt die waarde namelijk
langzaam te verglijden.
2. Er wordt niet ingegaan op een werkelijk belangrijke correlatie tussen monumentenzorg en
duurzame ontwikkeling, met name het afzien van de productie van nieuwe gebouwen en
materialen door de verlenging van de levensduur van het patrimonium via gepaste
onderhoudstechnieken en restauratieve ingrepen.
3. Er wordt ook niet ingegaan op de huidige regelgeving in verband met de
energieprestaties. Niet zozeer omdat gebouwen met het statuut van beschermde
monumenten uitzonderingen zijn op deze regelgeving, dan wel omdat het beantwoorden
aan deze normen geen doel mag zijn van de monumentenzorg gezien deze moeilijk
haalbaar zijn.
4. De ingrepen die worden voorgesteld en geanalyseerd hebben steeds tot doel de
energieprestaties van een monumentaal gebouw te verbeteren zonder aan de essentie
van de monumentale waarde te raken. De monumentale waarde in al haar aspecten
onaangetast (onaangepast?) laten bij energieverbeterende interventies is schier
onmogelijk.
5. Het onderzoek dat is gebeurd naar de energetische verbetering is doorgaans het gevolg
van een specifieke en terechte vraag van de klant, met als belangrijkste motivatie het
controleren en/of beperken van het toekomstige energieverbruik en dan nog hoofdzakelijk
met betrekking tot de verwarming en/of de koeling van een gebouw. Interessanter en
relevant in de context van duurzame recuperatie zijn de ingrepen die (ook) een
verbetering betekenen op het gebied van het gebruikscomfort, het akoestische klimaat,
de beveiliging en bescherming, en de functionaliteit van een gebouw.

2. Monumentale gebouwen
verstandshuwelijk?

en

innovatieve

isolerende

materialen,

een

2.1. Cité Moderne (Sint-Agatha Berchem, arch. V. Bourgeois, 1922-1926, beschermd
monument MB 07.09.2000)
Het complex “Cité Moderne” betreft sociale woningen en een buurtwinkel. Een
vooronderzoek van het hoekgebouw van de Cité Moderne (Fig. 1) heeft uitgewezen dat de
aard van de dragende buitenmuren anders bleek dan deze vermeld in de
archiefdocumenten. In tegenstelling tot een voorziene 26cm magere betonstructuur (Non-
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Plus systeem) bleken de dragende buitenmuren te zijn opgebouwd uit artificiële bouwstenen
op basis van slakken in een cementmatrix. Door de hoge luchtdoorlatendheid via open
poriën van dit geprefabriceerd materiaal is de warmtegeleidingcoëfficiënt groter dan deze
van het mager beton (tabel 1).

Figuur 1: Cité Moderne
Tabel 1: Fysische kenmerken slakstenen en mager beton
Eenheid
Slakstenen
Mager beton
(Systeem NonPlus)
Muurdikte (d)

m

0.25

0.26

densiteit

kg/m3

1730-1870

---

1.3-1.7

1.13

Thermische
(λ) (a)

conductiviteit W/m.K

Thermische coëfficiënt (U) W/m2.K
5.2-6.8
(a): berekend op basis van de in het laboratorium gemeten densiteit.

4.35

Omdat de slakstenen een grote porositeit en dus isolerende capaciteit bezitten en er aan
beide zijden een pleister is aangebracht die een luchtdichtende werking heeft, is verder
gerekend met de laagste λ waarde.
De totale thermische resistentie van de bestaande wandopbouw wordt verkregen via:
Rt = Ri + Σ(d/ λ) + ΣRl + Re
Met :
Rt = totale thermische resistentie of thermische weerstand van de gehele wand
Ri = thermische weerstand luchtlaag binnenzijde wand
Re = thermische weerstand luchtlaag buitenzijde wand
Rl = thermische weerstand interne luchtlagen (luchtspouw)
d/ λ = R = thermische weerstand van de samenstellende materialen
De U – waarde van de buitenschil is het omgekeerde van de totale weerstand 1/Rt.
De fysische kenmerken van de muursamenstelling van het hoekgebouw in de Cité Moderne
zijn weergegeven in tabel 2.
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Tabel 2: Fysische kenmerken van de huidige muursamenstelling van het hoekgebouw in de
Cité Moderne
fysische kenmerken van de
huidige muursamenstelling
d/λ buitenbepleistering

0.015/1.13

d/λ slakstenen

0.25/1.3

d/λ binnenbepleistering

0.02/0.20

Σ(d/λ)

0.30

Σ Rl

0

Ri + Re

0.17

Rt = Ri + Σ(e/λ) + Σ Rl + Re

0.47

U = 1/Rt

2.1

De dakstructuur was eveneens niet vervaardigd in beton maar omvat een eenvoudige
roostering van houten balken met een bebording en een waterdichting. De vensters bestaan
uit stalen raamkaders met een enkele beglazing. In de centrale partij bevindt zich gekleurd
glas in een compositie kenmerkend voor het modernisme. Dit zijn dus ideale
omstandigheden voor een ontwerper om tot het uiterste te gaan om de energetische
prestaties van de gebouwen te verbeteren zonder de architecturale integriteit van het
gebouw in gevaar te brengen.
De opties voor de restauratie van de verschillende wandeenheden zijn de volgende:
1. Omwille van de erg beperkte interne oppervlakte van de sociale woningen en het grote
gevaar op condensatie (stalen ramen, dagkanten en gebrekkige ventilatie) werd ervoor
geopteerd aan de buitenzijde te isoleren.
2. Alle onderdelen van de buitenschil aan de buitenzijde dienen geïsoleerd om koude
bruggen in de overgangen te vermijden.
3. Op het platte dak is er plaats om boven de bebording isolatiemateriaal te plaatsen.
Omdat er niet tussen de roostering wordt geïsoleerd maar boven de bebording moet
worden geopteerd voor een beloopbare isolatieplaat. Er is gekozen voor cellenglas
(relatief hoge λ-waarde van 0.048 W/mK) omwille van de vochtresistentie van het
materiaal in een omgeving waarbij damppenetratie in de buitenenveloppe niet kan
vermeden worden.
4. De historische waarde van de bestaande metalen raamprofielen en gekleurde beglazing
in de trap is zeer hoog, zeker gezien hun rol in de architecturale compositie en dit zowel
aan de buitenzijde als aan de binnenzijde. Het behoud en de restauratie van dit
venstergeheel was dus een vereiste.
5. De bestaande houten raamprofielen zijn eveneens waardevol en in goede staat. Er werd
dus geopteerd voor behoud. De integratie van dubbele beglazing (U = 2.5 W/m²K) werd
onderzocht maar de aanwending van de noodzakelijke nieuwe glaslat van min 10 x
18 mm voor hun plaatsing op het bestaande houten profiel veranderde het uitzicht van de
ramen te zwaar. Er werd daarom geopteerd voor een thermisch verbeterde gelaagde
beglazing (dikte 7.7 mm, U = 3.3 W/m²K).
6. Het rendement van de technische uitrustingen werd gemaximaliseerd door de installatie
van een condensatieketel (90 %) en een mechanisch ventilatiesysteem dat verse lucht
blaast in de droge lokalen en lucht extraheert in de natte lokalen met warmterecuperatie.
7. Isoleren van de buitenwanden.
De voldoende isolatie van de buitenwanden door middel van de toepassing van een hard
plaatmateriaal (geëxpandeerd polystyreen) met een buitenbepleistering zou een
verdikking van min. 8 cm van het wandpakket betekenen. Voor een gebouw waarvan de
volumetrie gebaseerd is op de Gulden snede en de plaatsing en muuropening van de
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vensterpartijen met geometrische precisie ontworpen zijn, is dat geen optie. Het
architecturaal aspect zou te veel wijzigen.
Een andere mogelijkheid is het verminderen van de dikte van de dragende muren (ook en
vooral in de vensteropeningen). Deze oplossing is echter in de context van duurzaam
materiaalgebruik en energie-inzet tijdens de verbouwingswerken onaanvaardbaar.
Bovendien tast deze optie de structurele stabiliteit en de authenticiteit van het monument
aan.
Het grote probleem van het gebouw en de reden voor zijn slechte toestand ligt in een
verkeerde toepassing van de bepleisteringen. De buitenbepleistering op basis van
cement is dampdicht, terwijl de binnenbepleistering dampopen. Condensatievocht stapelt
zich op die manier op in de wanden.
De oplossing om de gebouwschil te beschermen en – in tweede instantie – een zekere
thermische isolatie te bieden is dus een dampopen en isolerende buitenbepleistering aan
te brengen. Dit kan slechts met nieuwe materialen, waarbij de dampdoorlatende
karakteristieken van kalkpleister en de isolerende karakteristieken van geëxpandeerde
korrels gecombineerd worden. Een buitenbepleistering op basis van hydraulische kalk,
gemengd met granulaten van geëxpandeerde perlietkorrels, heeft een λ waarde van
0.066 W/mK en laat toe de thermische prestatie van de wand te verdubbelen (tabel 3).
Tabel 3: fysische kenmerken van de muursamenstelling met een buitenbepleistering op
basis van geëxpandeerde korrels.
fysische kenmerken van de
voorgestelde
muursamenstelling
d/λ buitenbepleistering

0.030/0.066

d/λ slaksteen

0.25/1

d/λ binnenbepleistering

0.02/0.20

Σ(d/λ)

0.80

Σ Rl

0

Ri + Re

0.17

Rt = Ri + Σ(d/λ) + Σ Rl + Re

0.97

U = 1/Rt

1.03

De oorspronkelijke cementhoudende buitenbepleistering was gemiddeld 15mm dik. Met een
verdubbeling van de dikte tot 30 mm wordt een aanvaardbare isolatiewaarde van de wand
behaald. Hier bovenop is een regenwaterdichte afwerkingslaag van max. 5 mm dikte
noodzakelijk. Een totale muurverdikking van 20 mm is visueel niet waarneembaar voor het
volume en in de grote vensterpartijen. Uiteraard beantwoordt deze U waarde niet aan de
normen van de hedendaagse Energieprestatieregelgeving maar ze voorkomt de
achteruitgang van de fragiele constructie door interne condensatie en een te grote
energieverspilling bij verwarming.
De noodzakelijke afwerkingslaag kan in de massa gekleurd worden en zal toelaten de
oorspronkelijk door de architect voorziene kleurrijke gevelcompositie met geaccentueerde
plint en trapvolumes (Fig. 2) te hernemen.
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Figuur 2: Oorspronkelijke gevelcompositie (V. Bourgeois, Cité Moderne, Place des
Coopérateurs, 1926. Uit : STRAUWEN Iwan, ‘Les frères Bourgeois, architecture et plastique
pure, éd. AAM, 2005, p.59.)

2.2. Gemeentehuis Vorst (Jean Baptiste Dewin, 1935-1937)

Figuur 3: Gemeentehuis Vorst

Figuur 4: Metalen schrijnwerk

Dit monumentaal gemeentehuis is over een belangrijk oppervlakte van de buitenschil
voorzien van metalen schrijnwerk, type Chamebel profielen van 45mm diepte, met enkele
beglazing (Fig. 4).
De massieve bakstenen muren stellen geen isolatie- of condensatieproblemen in geval van
behoud van de metalen raamprofielen, waar in de context van de algemene restauratie
uiteraard voor geopteerd werd.
Omdat het echter een erg groot oppervlak betreft en het comfort van de werknemers in het
gemeentehuis een belangrijke vereiste was, werd een onderzoek gedaan naar de
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mogelijkheden van de plaatsing van een dubbele beglazing in de bestaande profielen en
tevens naar een verbeterde luchtdichting van de raamkaders.

Figuur 5: Bestaande en voorgestelde situatie metalen schrijnwerk
De oorspronkelijke stalen ramen met een fijne afwerking hebben een enkele beglazing
(Fig. 5) die niet - zoals gewoonlijk - aan de buitenzijde met mastiek geplaatst is, maar via de
binnenzijde met een glaslat. Deze glaslat in metaal heeft een halfronde afwerking en is met
een schroef met ronde kop in het schrijnwerk geplaatst.
Het plaatsen van een hoogwaardige thermische beglazing met een gelaagd blad aan de
buitenzijde (4-2-4-12-11, U = 1.4 W/m²K) werd gevraagd.
De nadelen hiervan zijn:
- volledige vulling sponning;
- structurele verlijming noodzakelijk;
- bijkomende glaslat op bestaand profiel; en
- enorme condensdruk op het stalen profiel.
De plaatsing van een dunne dubbele beglazing van 18 mm (6-6-6, 2W/m²K) (figuur 5) laat
toe de bestaande glaslatten te restaureren en te herbruiken. Echter de zijdelingse
sponningsdiepte moet bij dubbele beglazing minstens 18mm zijn om de bevestiging van
beide glasbladen aan de afstandshouder te beschermen. Daarom dient een nieuwe glaslat
geplaatst te worden waarop dan de bestaande glaslat bevestigd wordt. Dit werk kan echter
niet door iedere schrijnwerker worden uitgevoerd omdat het zorgzaam handwerk vereist.
De luchtdichting van het raam wordt verbeterd door een rubberen luchtdichtingsprofiel
tussen opengaand en vast raamdeel aan te brengen. Dit is echter niet voldoende. Het
sluitingsmechanisme van de opengaande delen grijpt op één plaats in de stijl van het vast
kader. De bestaande metalen Chamebel profielen worden daarom voorzien van een
vierpuntssluiting met twee glijdende tappen in het midden van de stijl en twee pennen in
boven- en onderlat (Fig. 6). Dit sluitmechanisme is compatibel met de bestaande, te
restaureren en te herplaatsen raamkrukken.
De condensproblematiek op de metalen profielen wordt opgelost door:
1. de condenswaterafvoeren in het profiel zelf; en
2. de reeds bestaande condensgoot ter hoogte van het tablet te restaureren en aan te
sluiten op de afvoer.
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Figuur 6: Aanpassing van de Chamebel profielen aan de vierpuntssluiting

2.3. Cité Galaxie (Georges Pepermans, 1970, Andromedalaan, St Lambrechts Woluwe)

Figuur 7: Cité Galaxie
De woningbouwmaatschappij die de sociale woningen ‘Cité Galaxie’ (Fig. 7) beheert, vroeg
om een interventievisie over de betonnen gebouwen in de jaren 1970 opgetrokken naar
ontwerp van Georges Pepermans. De gebouwen zijn niet beschermd als monument, noch
opgenomen op een lijst van waardevol patrimonium. Het gaat hier wel om hoogwaardige
naoorlogs modernistische architectuur met veel aandacht voor de stedenbouwkundige
context, volumetrie en materiaalgebruik. Het subtiele contrast tussen het zichtbaar
betonskelet en de invulling van cementblokken en de donker houten muuropeningen maken
deel uit van het architecturaal beeld.
Problematiek was opnieuw de grote warmteverliezen en de degradatie van de schil door
condensvorming.
Een standaardoplossing bij renovatie is: het gebouw inpakken in een buitenisolatie met een
afwerking - hetzij buitenbepleistering, hetzij aluminium- of ander plaatmateriaal - en de
ramen vervangen door naar voor geschoven aluminium ramen met dubbele beglazing.
Voornamelijk omwille van het monumentaal karakter van de architectuur was dit voor ons
geen optie. De warmteverliezen zouden, vergeleken met de bestaande toestand, met 40%
teruggedrongen kunnen worden. De investering zou echter dermate zijn dat ze slechts over
70 jaar zou zijn afbetaald door de besparing.
De warmteverliezen werden duidelijk aan de hand van een thermografische studie. Deze
studie toonde aan dat enkel de koudebruggen, gevormd door de doorlopende constructie-
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elementen, een probleem vormden (Fig. 8) en dat de warmteverliezen via de schil - hoewel
natuurlijk niet beantwoordend aan de huidige normen - onvoldoende waren om een zware
bouwkundige interventie als buitenisolatie te verantwoorden. Voornamelijk de ramen waren
een belangrijk verliesoppervlak.
De oorspronkelijke plannen van het gebouw wezen op een dubbele muurconstructie in
cementblokken met luchtspouw (Fig. 9) die bijgevolg de aanvaardbare verliezen door de
wanden verklaren.

Figuur 8: Resultaat thermografisch onderzoek van een woondeel links voorgesteld

Figuur 9: Plan opgemaakt door Georges Pepermans. Cité Galaxie. (archief van L’Habitation
Moderne)
Ons advies was gebaseerd op drie interventies :
1. De houten ramen bleken in een algehele goede staat te zijn en eenvoudig aan te passen
aan het plaatsen van een dubbele beglazing (4-15-4, U = 1.1 W/m²K) in de bestaande
profielen en het vervangen van de glaslat. Vermoedelijk had Pepermans de houten
chassis al voorzien op een dubbele beglazing. Hierdoor wordt het belangrijkste deel van
de warmteverliezen dus reeds opgevangen.
2. Het isoleren van de beglazing zorgt natuurlijk voor een groter condensatiegevaar op de
koudebruggen.
De koudebruggen zijn allen geïdentificeerd zoals de latei van het venster achter de
gordijnkast (Fig. 10) waarvoor een aangepaste luchtdichte binnenisolatie aangewezen is.
3. het optimaliseren van de verwarmingsinstallatie
Verschillende ingrepen op niveau van de verwarmingsinstallatie zorgen voor een extra
beperking van het energieverbruik:
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- opsplitsing van systeem per gebouweenheid in twee condensatieketels;
- beredeneerde plaatsing van de ketels om de leidinglengte te beperken;
- installatie van warmterecuperatie op het afvalwater, de elektriciteitsproductie, enz…
Al deze ingrepen worden op maximaal 15 jaar ‘terugverdiend’ door de beperking van de
uitgaven voor energie en dit zonder de gebouwenveloppe aan te tasten.

Figuur 10: Resultaat thermografisch onderzoek van een woondeel links voorgesteld

2.4. Huis Lebeaustraat 55, 1000 Brussel
Dit mooie huisje (Fig. 11) nabij de Zavel in Brussel, gebouwd in 1899 in neo-vlaamserenaissancestijl, werd tot vandaag door slechts één familie bewoond. Het gevolg is dat het
exterieur en interieur van deze woning zich in een hoogst uitzonderlijke staat van
authenticiteit bevinden. Reden voor de Directie Monumenten en Landschappen om het huis
in 2006 als monument te beschermen. Volgend jaar wordt er een kunstgalerie ingericht
hetgeen specifieke eisen stelt aan beveiliging.
De ramen zijn van hout waarbij de opengaande delen zo’n 4cm dik. De bestaande toestand
van de ramen bevat een vreemde superpositie van een blank glasblad 2mm en glas-inloodramen aan de binnenzijde. Bij nader onderzoek bleek het transparant glas van 2mm
deels oorspronkelijk en heeft het dus naast een esthetische ook een historische waarde.
De problematiek van de raampartijen van de woning is tweeledig. Aan de straatzijde
(Fig. 11) moet de voorziene kunstgalerij beveiligd worden tegen inbraak. Aan de achterzijde
van de woning (Fig. 12) is er een speelplaats met kastanjebomen. Een beveiliging tegen
mechanische inwerking van kastanjes dringt zich bijgevolg op.
Het houten schrijnwerk van de woning is in goede staat maar een dikte van 40mm is
onvoldoende om een dubbele beglazing te plaatsen. Een oplossing is hier gelaagd glas type
Van Ruysdael. Deze fabrikant lijmt een vertekende glasplaat via een polybuteralfilm op een
glasplaat waarin (kleurloze) metaaloxyden zijn gemengd die de warmte grotendeels
reflecteren.
Er werd gekozen voor de isolerende klassiek vertekende glasplaat met een dikte van
6.6 mm (U = 3.4 W/m²K). De isolerende capaciteit bevindt zich tussen deze van dubbele
beglazing (U = 1.1 -2.0 W/m²K) en gewone enkele beglazing (U= 6W/m²K). Indien gekozen
wordt voor een dikkere plaat en een betere isolatiewaarde dan moet de sponning te fel
worden uitgediept en kan het glas in lood niet meer geplaatst worden.
Bovendien bieden deze glasplaten door hun gelaagde samenstelling een verhoogde
inbraakveiligheid. Daarnaast wordt een akoestische verbetering verkregen gezien de
beperking van 33 dB.
Het glas in lood zal in een nieuw messing kader worden geplaatst dat met kleine
scharniertjes op het raamkader wordt bevestigd. Het verlies aan zichtvlak is miniem
aangezien de glas-in-lood ramen met een extra houten glaslat geplaatst werden. Op die
manier kunnen alle vier de glasvlakken blijvend onderhouden worden.
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Figuur 11: Woning Lebeaustraat 55 te Brussel,
voorzijde

Figuur 12: Woning Lebeaustraat 55 te Brussel,
achterzijde

Figuur 13: Huis Lebeau 55, bestaande toestand (links) en project (rechts)

2.5. Torengebouw Square de Meeûs 23, Brussel. architecten Jean-Jules Eggericx en
Raphael Verwilghen, 1938-1940
Op het Square de Meeûs in Brussel realiseerden Eggericx en Verwilghen een
stedenbouwkundig gedurfd torencomplex (Fig. 14) in de jaren 1930. Aan weerszijden van de
Luxembergstraat die naar het Luxemburgstation leidt werd achtereenvolgens de toren
Leopold opgetrokken (1936-1937) met luxueuze appartementen, gevolgd door de toren
Albert (1938-1940) die vanaf het begin gebruikt wordt als kantoorruimtes. De gevels en de
daken van de torenvolumes zijn beschermd als monument (1996).
De Leopold toren werd enkele jaren geleden in opdracht van de verenigde eigenaars
gerestaureerd door architect Leo Van Broeck. Hierbij werden de metalen ramen bewaard en
sommige eigenaars lieten dubbele beglazing plaatsen. De houten rolluiken werden overal
bewaard.
Na 70 jaar is ook de toren Albert aan renovatie toe. Het voorziene project stelde de
thermische verbetering van de buitenschil voorop in de context van een toekomstig gebruik
als verhuurkantoren. De constructie van het gebouw bestaat uit een betonnen skelet met
betonnen vloerplaten en geveldelen met invulmetselwerk bekleed met geprefabriceerde
betonpanelen. De problematiek van het gebouw komt daarbij neer op het isoleren van de
opake gevelvlakken en van het metalen schrijnwerk.
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Figuur 14: Torengebouw Square de Meeûs 23 te Brussel
2.5.1. Isoleren van gesloten geveldelen
Het isoleren van de gesloten geveldelen kan omwille de bescherming als monument
uiteraard niet langs de buitenzijde. Het plaatsen van een volledige nieuwe binnengevel zou
neerkomen op een belangrijk verlies aan bruikbare oppervlakte binnen het gebouw en was
niet aanvaardbaar voor de opdrachtgever.
Voor het uitwerken van een goede isolatie tegen de binnenzijde van de buitenschil (Fig. 15)
is het voornaamste probleem het enorme reliëf in het gevelvlak. De foto van de gevel (Fig.
14) toont dat de gevel vooruitspringende loggia’s heeft en terugliggende balkons.
Daarenboven zijn er onder elk raam nissen in het metselwerk. Sommige muurdelen zijn
ontdubbeld via een later ingemetste muur van holle bakstenen terwijl andere muurdelen vol
zijn.
Een binnenisolatie op de traditionele manier met gekende materialen en technieken genoot
initieel de voorkeur van de klant. Een aantal testvlakken werden geplaatst: één met een
zogenaamde ‘thermogyp’ en één met een minerale wol als isolatiemateriaal, een
gipskartonplaat voorzien van een isolatieplaat uit geëxtrudeerd polystyreen. Gezien
condensproblemen werd afgeweken van deze optie en werd geopteerd voor de toepassing
van een minerale isolatieplaat (Fig. 16) die eigenlijk bestaat uit een cellenbeton met een
porositeit hoger dan 95%.

Figuur 15: Doorsnede vloerplaat van een erker, voorstelling van een binnenisolatie
(overeen-komstige U-waarde: 1.16 W.m-2.K-1 ; U-waarde bestaande toestand metselwerk :
3.1 W.m-2.K-1).
Dit materiaal heeft - voor deze toepassing - verschillende voordelen :
- Een warmtegeleidingscoëfficiënt λ van 0.045 W/mK die gelijkaardig is aan deze van
traditionele isolatiematerialen en in de buurt van minerale wol maar hoger dan
polyurethaan of polystyreen gebaseerde materialen;
- Een diffusieweerstandsgetal (µ) van 3 en dus dampopen;
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- Hygroscopiciteit gekenmerkt door een vochtopname en –retentie van 6% zonder verlies
van de isolerende eigenschappen;
- Brandwerend;
- Een dichtheid van 115 kg/m³ waardoor het erg licht is en gemakkelijk verwerkt kan
worden;
- Volledig recycleerbaar gezien samengesteld uit kalk, cement en zand; en
- Behoud van de thermische inertie van de buitenschil.
Dit laatste punt is in het geval van de toren aan het Square de Meeûs een belangrijk
voordeel. Het platenmateriaal wordt geleverd in verschillende dikten die eenvoudig te
verzagen zijn. Op die manier kan men snel en eenvoudig de meest complexe muur- en
plafonddelen bekleden met perfecte aansluitingen tussen de platen. Aan de binnenzijde
moet een afwerking worden aangebracht die voor een luchtbarrière zorgt. Omdat de wand
perfect recht is kan deze afwerkingslaag beperkt blijven.
Het grote voordeel voor de klant en gebruiker was de plaatsingsdikte. Met 60mm harde
minerale isolatieplaat en een afwerkingslaag van 5 tot 8mm was de binnenisolatie een feit
daar waar het pakket met brandvertragende gipskartonplaten en minerale wol min 100mm
aan de buitenmuur toevoegde.
Een belangrijk nadeel is de fragiliteit van het muuroppervlak. De gemiddelde druksterkte van
het plaatmateriaal is slechts 0.35 N/mm². In de afwerkingslaag wordt een glasvlies
opgenomen voor de algemene samenhang. De weerstand tegen verticale impactbelasting is
laag waardoor meubilair aan de wand dient opgehangen met speciale pluggen.

Figuur 16: isolatie met minerale hoogporeuze platen die onregelmatigheden van de
bestaande muurpartijen opvangen.
2.5.2. Isoleren van metalen schrijnwerk
Voor de metalen ramen stelde zich een vergelijkbare problematiek als bij het
restauratieproject voor het gemeentehuis van Vorst. De bestaande ramen zijn van het type
Chamebel 40 mm. Het glas is geplaatst dmv een brede afgeschuinde mastiekvoeg aan de
buitenzijde.
Hoewel de studie voor de integratie van een dubbele beglazing in de bestaande profielen
vergevorderd was, koos de opdrachtgever voor een vervanging van de bestaande ramen via
een speciaal voor het dossier ontworpen thermisch onderbroken aluminium profiel dat
ongeveer hetzelfde extern uitzicht heeft als de stalen ramen.
Het voorstel voor de plaatsing van dubbele beglazing in de bestaande te restaureren
profielen was als volgt:
- opengaande delen: een dunne dubbele beglazing 6-8-4 met argon vulling (U = 1.7W/m²K)
structureel gekleefd (VEC) in de sponning zodat het raamkader zelf niet dient te worden
verstevigd;
- vaste delen: een dubbele beglazing 6-10-8 met argon vulling ( U= 1.4 W/m²K).
De nieuwe profielen waarvoor wordt geopteerd zijn aluminium profielen met een thermische
onderbreking, waarin de dubbele beglazing 6-10-8 in de opengaande delen structureel
verlijmd wordt. Dit zorgt ervoor dat het uitwendige aanzicht van de raampartijen gelijk kan
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blijven aan het bestaande raam. Het nieuwe profiel is echter 86mm in plaats van 400 mm
dik.

Figuur 17: Square de Meeûs 23, vergelijk van bestaande en nieuwe vensterprofielen

3. Conclusie
Energie is het kernbegrip bij uitstek van de 21e eeuw. Alles draait rond het zuinig omspringen met
beschikbare energiebronnen. Binnen de optiek van het Kyoto protocol werden door de Vlaamse
regering eisen opgelegd op het vlak van de energieprestatie en het binnenklimaat. Dit heeft ertoe
geleid dat het aspect “duurzaam bouwen” een centrale plaats binnen nieuwbouwprojecten heeft
veroverd.
Voor beschermde monumenten stoot het aspect “duurzaam bouwen” vaak op historische,
architecturale, deontologische en esthetische criteria waardoor energiebesparende ingrepen niet
steeds op een even systematische wijze realiseerbaar zijn als bij nieuwbouw dit het geval is. Toch is
bij waardevol (jong) onroerend erfgoed heel wat energiebesparing mogelijk.
In deze paper werd aan de hand van diverse case studies uiteengezet hoe, aan de hand van nieuwe
vormen en gebruik makende van nieuwe materialen, jonge monumenten kunnen beantwoorden aan
“rationeel energiege(ver)bruik” als onderdeel van de comforteisen van de 21e eeuw. Dat
restauratieconcepten per monument afzonderlijk dienen afgewogen en geëvalueerd eerder dan
veralgemeend, moge hierbij duidelijk zijn, en dit mits respect voor het aspect duurzaamheid en de
essentie van de monumentale waarde.
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DUURZAAMHEIDSEISEN VAN JONGE MONUMENTALE CONSTRUCTIES: DE
UITDAGING VAN DE ARCHITECT
Rutger Steenmeijer
1. Inleiding
Een belangrijk element dat bij het opmaken van een restauratiedossier voor “jonge
monumenten” een rol speelt, is het feit dat we meestal nog over de tekeningen,
conceptnota’s, foto’s tot soms zelfs maquettes beschikken, die voor het ontwerp en de
realisatie van het gebouw werden opgemaakt. In zoverre er aan het gebouw wijzigingen
werden aangebracht, is het aan de hand van die documenten perfect mogelijk om tot de
oorspronkelijke situatie terug te gaan, of zelfs te voltooien indien dat niet zou gebeurd zijn.
Meer nog dan bij oudere gebouwen, zal bij de restauratie van 20ste eeuwse monumenten de
esthetische authenticiteit (het gebouw zoals zijn ontwerper het heeft gewild) een
doorslaggevende rol spelen. Ik ontwijk nu bewust de discussie in hoeverre dergelijke
reconstructies en aanvullingen te verantwoorden zijn. Ik wil het alleen hebben over de
technische en esthetische problemen die hiermee gepaard gaan.

2. Het Koninklijk Atheneum van Deurne
Eén van die bijzondere gebouwen uit de interbellum periode waar ik nauw bij betrokken ben
is het Atheneum van Deurne (nabij Antwerpen), Figuur 1. Het werd ontworpen door Eduard
Van Steenbergen (1889-1952). In tegenstelling tot het werk van vele tijdsgenoten bleef het
oeuvre van Van Steenbergen goed bewaard. In 1995 werd een groot deel van zijn
realisaties als monument beschermd. Het Atheneum van Deurne mogen we tot een van zijn
belangrijkste projecten rekenen, ontworpen in 1936 en voltooid tijdens WO II. Het was een
project volgens een volledig nieuw concept, waarbij hij inspiratie vond in o.a. een ministerieel
besluit van 25 mei 1932 en dat gold als een handvest voor de modernisering van de
scholenbouw.

Figuur 1: Koninklijk Atheneum van Deurne, Ontwerp Eduard Van Steenbergen, 1936, de
voorgevel. Architectuurarchief Provincie Antwerpen. Archief E. Van Steenbergen.
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In dit MB vinden we bepalingen over daglicht en oriëntatie in de klaslokalen, de afmeting van
de lokalen, de turnzalen en de speelplaats, het gebruik van brandvrije materialen en
akoestische eisen, het toepassen van afgeronde hoeken en specificaties m.b.t. verlichting,
verluchting en verwarming.
Bij onderzoek van het concept van E. Van Steenbergen blijkt dit MB richtinggevend te zijn
geweest; op vele punten werd het trouwens expliciet toegepast: afmetingen en oriëntatie van
de klassen en ook de turnzalen werden volledig volgens de richtlijnen van dit MB
geconcipieerd.
Eduard Van Steenbergen was goed op de hoogte van de ontwikkelingen binnen het
onderwijs en van de verschillende publicaties die het tijdschrift Bâtir toen aan de
scholenbouw wijdde. Hij realiseerde een school op menselijke maat, die aansloot op nieuwe
pedagogische methodes: tuintjes voor het onderricht, klassen voor handenarbeid en
tekenkunst, twee turnzalen, een open en overdekte speelplaats, een feestzaal voor recreatie
en alles ruim voorzien van licht. Het werd een school waar kinderen zich thuis voelen.
Ingangen en doorgangen werden laag gehouden om een gevoel van geborgenheid te
geven, er zijn dubbele trapleuningen: één op kinderhoogte en één op de verplichte hoogte,
enz.
Het werd eveneens een school voor de gemeenschap: de turnzalen en de daarboven
gelegen feestzaal zijn zo ingeplant dat ze, via een aparte ingang langs de aan de achterzijde
gelegen Jan Brochovenstraat, ook na schooltijd kunnen gebruikt worden. Ook de
stortbadinrichting had een maatschappelijke functie in een periode waarin de meeste huizen
in Deurne niet over een badkamer beschikten. De maatschappelijk belangrijke rol, die
scholen vervullen, wordt architecturaal benadrukt in de hoge toren van het Atheneum.
Reeds in stadium van ontwerp werd het project bejubeld, niet in het minst door Henri Van de
Velde.
Het archief van Eduard Van Steenbergen is bewaard gebleven en vooral voor wat betreft het
Koninklijk Atheneum van Deurne bijzonder rijk gestoffeerd. Vrijwel de meeste tekeningen
zijn bewaard gebleven en bevinden zich nu in het Architectuurarchief van de provincie
Antwerpen: voorontwerpen, verkavelingsplannen, 207 uitvoeringstekeningen met allerlei
detailtekeningen voor de deuren, ramen, trappen, meubilair Figuur 2, enz. Van de
bouwkundige werken en de verschillende technische installaties zijn er de bestekken, de
briefwisseling en allerlei technische documentatie. Daarenboven zijn er 127 tekeningen van
het studiebureau Constructor, vooral betonplannen van mei 1937 tot oktober 1939.

Figuur 2: Koninklijk Atheneum van Deurne: ontwerptekeningen E. Van Steenbergen voor de
auditoria en het meubilair. Architectuurarchief Provincie Antwerpen. Archief E. Van
Steenbergen
Zijn zoon ir. E. Van Steenbergen jr. heeft daaraan zijn eigen archiefdocumenten
toegevoegd, die vooral betrekking hebben op hetgeen er na de voltooiing van het
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oorspronkelijke gebouw werd gewijzigd en toegevoegd. In het archief bevinden zich
eveneens talrijke foto’s, ook van tijdens en vlak na de voltooiing, Figuur 3, en literatuur, o.m.
proefschriften, over diverse onderwerpen m.b.t. het gebouw.

Figuur 3: Koninklijk Atheneum van Deurne, de voorgevel na voltooiing. Architectuurarchief
Provincie Antwerpen. Archief E. Van Steenbergen
Met het doornemen van de briefwisseling bleek dat Eduard Van Steenbergen niet alleen een
grote bewondering had voor het werk van Willem Marinus Dudok, maar er ook met hem een
correspondentie op nahield. Verschillende scholen van Dudok en vooral het raadhuis van
Hilversum stonden model voor het Koninklijk Atheneum van Deurne. De combinatie van gele
baksteen en blauwe structuurbetegeling komen in beide gebouwen voor, zo ook
gelijkaardige stalen ramen, eenzelfde lang formaat baksteen en het typische voegwerk, dat
mee de horizontaliteit benadrukt. In briefwisseling over het atheneum heeft Van
Steenbergen het trouwens over baksteen van Hilversums formaat, maar niet in het bestek:
de toenmalige wetgeving op overheidsopdrachten stond niet toe om naar buitenlandse
producten te verwijzen.
Het actuele gebouw verschilt om diverse redenen van het oorspronkelijk door Eduard Van
Steenbergen geconcipieerde project.
De plannen van de architect werden vooral om budgettaire redenen niet volledig
gerealiseerd: maar ca. 60% van het ontworpen volume werd uitgevoerd en bijna alle
meubelontwerpen werden geschrapt. De tweede verdieping met klaslokalen op het
middenblok komt er wel, in 1962, naar het oorspronkelijke ontwerp van de architect. De
volgende uitbreiding gebeurt in 1973 wanneer een nieuw gebouw op de destijds niet
beschikbare grond aan de noordzijde wordt opgetrokken, beide naar ontwerp van ir. E. Van
Steenbergen jr.
Verder onderging het schoolgebouw, voornamelijk om redenen van plaatsgebrek, tal van
kleinere aanpassingen, werd de oorspronkelijke functie van een aantal lokalen gewijzigd en
werd heel wat schade berokkend door onaangepast of gebrek aan onderhoud. De
overzichtelijke structuur was op een aantal plaatsen verstoord door bijgetimmerde lokalen
met weinig of geen rechtstreeks daglicht en zonder ventilatie.
De functionaliteit van de school, de manier waarop de verschillende onderdelen op een
logische manier op elkaar afgestemd werden, voor Van Steenbergen als modernist nochtans
één van de hoofddoeleinden van de architectuur, werden door deze aanpassingen dikwijls
over het hoofd gezien.
Tenslotte heeft ook de tand des tijds zijn sporen nagelaten op het Atheneum: betonrot, roest,
scheurvorming, vochtdoorslag, vorstschade, …. Omwille van bouwvalligheid werd een deel
van de toren afgebroken. De meeste ramen werden in 1968 vervangen, wel terug in staal
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maar meestal niet volgens de originele indeling. Zo zijn er nog tal van ingrepen op te
sommen, die een inbreuk zijn op het originele concept, Figuur 4.

Figuur 4: Koninklijk Atheneum van Deurne, origineel schrijnwerk, voor en na restauratie.
Foto’s Steenmeijer Architecten
Kortom, het was belangrijk om ons eerst in te leven in het gedachtegoed van Van
Steenbergen, zijn visie en concept voldoende te doorgronden, vervolgens het gebouw te
analyseren om de wijzigingen en tekortkomingen op te sporen, het gebouw te toetsen aan
de hedendaagse eisen op vlak van functionaliteit en comfort, om tenslotte hieruit een
sluitend restauratie-ontwerp te kunnen opmaken.
In het kader van deze studiedag wil ik enkele problemen, die we tijdens het onderzoek en de
restauratie hebben ondervonden, nader toelichten.
Zoals gezegd werden in 1967 vrijwel alle ramen vervangen. De oorspronkelijk stalen ramen,
naar een Engels concept, waren door gebrek aan een degelijke roestwerende behandeling
zwaar verroest. Tijdens de vervanging werd beslist om dubbel, thermisch isolerend glas te
plaatsen, waardoor men verplicht was om dit met opgeschroefde deklatten te bevestigen.
Tezelfdertijd werden ook de meeste stalen lateien vernieuwd, Figuur 5. Dit resulteerde in
ramen met afwijkende indelingen en de vervanging van veel baksteen. De verticale ritmering
van de ramen van o.a. de turnzalen en het douchegebouw, zo typisch in het project van Van
Steenbergen, werd niet gehandhaafd. De nieuwe baksteen heeft een iets afwijkende kleur
en formaat, strekse lagen boven de ramen werden rollagen en schuin geplaatst voegwerk
werd platvol voegwerk. M.a.w. de ingrepen doen duidelijk afbreuk aan het originele concept
en zijn storend.

Figuur 5: Koninklijk Atheneum van Deurne, origineel stalen schrijnwerk en huidige situatie.
Architectuurarchief Provincie Antwerpen. Archief E. Van Steenbergen. Tekeningen en foto’s
Steenmeijer Architecten.
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Tijdens de recent uitgevoerde restauratie hebben we ons vooral toegelegd op de verbetering
van de toegankelijkheid van het gebouw, het herleggen van talrijke losgekomen
tegelvloeren, het verwijderen van de meest storende verbouwingen in het interieur en het
herschilderen van het interieur, na kleurenonderzoek. Aan de hoofdingang werd de luifel
hersteld, waarbij we dezelfde glazen potten hebben gevonden als Van Steenbergen
toepaste, en werd de tuinmuur volledig herbouwd.
Om financiële redenen bleven de herstellingen en aanpassingen beperkt tot het meest
essentiële en dan nog voornamelijk in de voor- en middenvleugel. Eveneens om budgettaire
redenen was het niet mogelijk om nieuwe gevelsteen te laten bakken. Dezelfde klei is nog
beschikbaar, maar de steenbakkerij, behorende tot een groot concern, produceert maar
vanaf 100.000 stuks, vijf maal zoveel als er voor de restauratie van het gehele gebouw nodig
is. Dit was wel mogelijk voor de restauratie van het raadhuis van Hilversum. Dus hebben we
ons beperkt tot duidelijk aflijnbare herstellingen, waar een baksteen met iets afwijkende kleur
niet stoort. We hebben proefrestauraties uitgevoerd met het plaatselijk herstellen en het
bijkleuren van bestaande en nieuwe steen, maar dergelijke cosmetische ingrepen bleken
weinig duurzaam.
Om diezelfde budgettaire redenen werd voorlopig ook afgezien van de vervanging van de
ramen. Een grote hoeveelheid van het in 1968 geplaatste glas is inmiddels aan vervanging
toe, omdat er tussen beide glasbladen water is terecht gekomen. Van die gelegenheid zou
gebruik kunnen gemaakt worden om de ramen met een afwijkende indeling te vervangen.
Maar momenteel ziet het er niet naar uit dat dit spoedig zal gebeuren.

3. De Sint-Laurentiuskerk van Antwerpen
De Sint-Laurentiuskerk aan de Markgravelei van Antwerpen is eveneens een gebouw uit de
interbellum periode. Aan de oprichting ging een ontwerpwedstrijd vooraf. Op 2 oktober 1927
wordt de wedstrijd voor het bouwen van een monumentale parochiekerk met crypte
afgekondigd. Er waren 18 inzendingen, waaruit er 5 geselecteerd werden voor de tweede
selectieronde. De beraadslaging had pas 10 maanden later plaats, het officiële juryverslag
verschijnt op 1 oktober 1929. Dit had te maken met een gespannen sfeer tussen de
betrokkenen. Niet iedereen was voorstander van het afbreken van de kerk van Bourla. Het
project van Jef Huygh wordt met grote meerderheid (10 van de 11 stemmen) weerhouden,
Figuur 6. Ook hier zullen besparingen leiden tot versobering van het project. De gevels, die
oorspronkelijk in witte natuursteen waren voorzien, werden in baksteenmetselwerk
uitgevoerd. Initieel werd ook de oprichting van de toren geschrapt, maar uiteindelijk toch
uitgevoerd. De bouw van een nieuwe pastorie werd wel geschrapt; de bestaande pastorie
van Bourla werd met een serre aan de kerk verbonden.
Op 9 augustus 1934 wordt de kerk door kardinaal Van Roey ingewijd, maar het is een
onvoltooid gebouw. Ondertussen duiken er talrijke problemen op: de kelder is niet
waterdicht; feestzaal, stookkelder en aanpalende vergaderlokalen staan geregeld onder
water. Ook de luifel aan de hoofdingang lekt. Er komen spanningen tussen kerkfabriek,
architect en aannemer.
De kerkraad stuurt op 1 maart 1936 haar plannen voor de tweede fase bij. Naast de
bijgebouwen wordt de bekleding van de binnenmuren ook uit de tweede fase gelicht. De
toren krijgt absolute voorrang. Ondertussen blijven subsidies uit en zit de kerkfabriek in
financiële problemen. De financiële beperkingen leiden ertoe om afwerkingen, voorzien in
marmer, zoals voor de bekleding van de kolommen en de borstwering van de galerij, te
vervangen door kunstmarmer en “weelde-artikels” worden uitgesloten. Ook in de
betonconstructies worden besparingen doorgevoerd; in de toren worden de betonnen
kolommen in de hoeken ingegoten i.p.v. vrijstaand geplaatst. Dit zal later zettingsscheuren in
het parement teweeg brengen.
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Figuur 6: Sint-Laurentiuskerk van Antwerpen, ontwerptekening voorgevel, Jef Huygh 1929.
Architectuurarchief Provincie Antwerpen. Archief Sint-Laurentiuskerk.
Eind 1936 begint men weer aan de binnenafwerking te denken en groeit het besef dat men
een concept voor het geheel nodig heeft. Men evolueert van het idee van fresco’s naar
mozaïeken. Pastoor Meulepas, architect Huygh en kerkmeester Fimmers bezoeken de SintJulianuskerk van André Guilbert in het Franse Domfront, een kerk opgetrokken in gewapend
beton, maar uitgewerkt in neo-byzantijnse stijl. Uiteindelijk zal de Fransman Jean Gaudin,
die aan de Sint-Julianuskerk werkte, de abscismozaïeken mogen uitvoeren.
Eind juni verneemt pastoor Meulepas van een klokkenspecialist dat de voorziene galmgaten
onvoldoende zijn en er worden er aan elke zijde twee bijgeplaatst.
De engelenbeelden op de toren worden toegewezen aan Antoon Damen. Deze 3,25 m hoge
beelden werden niet ter plaatse gekapt maar gegoten. De verharde specie werd nadien ter
plaatse bijgewerkt en verkreeg het uitzicht van witte natuursteen.
Ondertussen geraakt het vochtprobleem in de kelder niet opgelost en worden de erelonen
aan architect Huygh niet betaald. In 1938, 1940 en 1941 komen tijdens een storm enkele
koperen platen van het dak los. Het komt tot een rechtszaak met aannemer Van
Pottelbergh. Architect Huygh weigert hierin tussen te komen. Ook hij wordt gedagvaard.
Ondertussen worden de toren en de bijgebouwen, uitgevoerd door Van Laere, opgeleverd
en denkt men weer aan de verdere binnenafwerking. Er is op de gewelven, muren en
kolommen nog steeds geen binnenbepleistering en de nog zichtbare ijzeren constructies van
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de koepel en de gewelven beginnen ernstig te roesten. De marmeren bekledingen moeten
eveneens nog uitgevoerd worden.
Op 1 februari 1943 overlijdt onverwacht pastoor Meulepas op zestigjarige leeftijd. Pas met
de aanstelling van een nieuwe pastoor (Pastoor Brosens) krijgt de hele zaak een andere
wending. Hij overtuigt Jef Huygh om zich terug te trekken en op 9 april 1943 wordt met
instemming van Huygh, Jos Smolderen aangesteld, die tevens parochiaan is. Smolderen
had vooral met de oprichting van de ‘Boerentoren’ in Antwerpen bekendheid gekregen.
Volgende problemen stonden bovenaan de agenda:
- hoogdringende herstellingen dak;
- waterinsijpelingen kelder;
- corrosie wapening binnenkoepels;
- verwarming: ketels zouden onvoldoende zijn;
- verlichting: elektrische leidingen vertonen veelvuldige defecten.
De rechtszaken worden beslecht en enkele maanden daarna, op 4 december 1946, overlijdt
Jef Huygh, op zestigjarige leeftijd. Smolderen start met de vernieuwing van de gehavende
dakbedekking en stuit daarbij op het probleem van de zeer dunne betonconstructie van de
zadeldaken. Na onderzoek komt hij tot de conclusie dat de koperen dakbedekking moet
vastgelegd worden met roeven. Dit wordt uitgevoerd door de firma Merckx.
Van februari tot april 1945 werkt hij een herstelprogramma voor de glasramen uit
(oorlogsschade) en wordt er verder gedacht aan de binnenafwerking. In de zomer van 1948
wordt de hernieuwing van de koperen dakbedekking aangevat. In 1949 starten de
bezettingswerken binnen (gewelven, muren, cassetteplafonds) door Michiels uit Antwerpen.
De glas-in-loodramen van het koor worden uitgevoerd door Calders & Zoon naar ontwerp
van Jos Smolderen. Met een belangrijk legaat financiert de kerkfabriek in 1961 de 28 ramen
in gekleurd glas-in-beton in de grote koepel van de kerk. Deze worden uitgevoerd door de
Nederlandse firma Flos.
Bij een zware winterstorm in 1962 komt een sierplaat in witte steen van 120 kg los van de
toren en stort naar beneden. Men waarschuwt het stadsbestuur: “de afbrokkeling van de
toren levert een gevaar voor de voorbijgangers op”. De stad vraagt aan architect Herman
Huygh, zoon van Jef Huygh, om een rapport op te maken m.b.t. de uit te voeren
herstellingswerken en een kostenraming. Er zijn torenhoge kosten aan de kerk. Eind jaren
’70 worden de ramen in de toren vervangen door exemplaren in natuurkleurig geanodiseerd
aluminium, functioneel maar allesbehalve esthetisch.
Ondanks allerlei inspanningen en kleine ingrepen takelt het gebouw steeds verder af en tot
vandaag dringt een globale restauratie zich op. De meeste problemen hebben te maken met
de waterdichtheid van het gebouw. Behalve de kelder, die nog steeds niet waterdicht is, zijn
het vooral de koepelvormige daken en de deels in helling gemetselde gevels die voor
wateroverlast zorgen.
In 1943 krijgt architect Smolderen opdracht om de dakbedekking in koper te vernieuwen (de
oprichting van de kerk werd gestart in 1932!) boven de grote beuk aan de noord-westzijde.
Smolderen komt tot de vaststelling dat de betonnen dakvlakken, die op betonnen gordingen
dragen, amper 4 cm dik zijn en beschrijft dit ook in zijn bestek van april 1943, Figuur 7.
Traditioneel worden metalen dakbedekkingen op een houten bebording bevestigd en even
wordt de overweging gemaakt om een houten bekleding op de betonnen structuur aan te
brengen, maar door de schaarste tengevolge van de oorlog wordt dit idee al snel verworpen.
Hij onderzoekt de bevestiging van de bestaande koperen bedekking en komt tot de
conclusie dat er wapening met hoge densiteit in het beton aanwezig is, waardoor bevestigen
op het beton moeilijk wordt, dat bijkomende perforaties de betonplaat kunnen verzwakken
en dat de nieuwe bedekking met roeven moet geplaatst worden. Hij consulteert ook de
aannemer, die voor de wapening van de betonnen constructie instond (NV Acma). In het
bestek staat hierover het volgende:
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Figuur 7: Sint-Laurentiuskerk van Antwerpen, Ontwerp Jef Huygh, luchtfoto 1944, Koninklijk
Instituut voor het Kunstpatrimonium
Bestaande toestand:
De dakkonstruktie bestaat uit een systeem van langsche betonvlakken (gordingen) met
tusschenwanden van slechts ± 0,04 dikte. De vorige dakbedekking bestond uit dunne
koperbladen samengevoegd met rechtstaande naden op ongeveer 0,96 m van elkaar
gelegen. Volgens de lengte-richting der bladen (hellend vlak dak) was de vasthechting
verzekerd door koperen aan de bladen gesoldeerde klangen (pattes) welke op den dakwand
bevestigd waren by middel kan koperen nagelen gedreven in houten blokjes vooraf in den
beton geplaatst. De bygaande teekening duidt aan (links) de richtlynen en af(?)standen der
houten blokjes. Zoowel de onderlinge atstanden als de dikten dezer houten
bevestigingstukken zyn uitsluitend van hun gebruik voor de nieuwe zinkbedekking.
Eene nieuwe schikking tot vasthechten der platen dringt zich bygevolg op en het is
noodzakelyk deze zoodanig op te vatten dat zy de steyigheid van het betonvlak niet
benadeelt en toelaat dat een gebeurlyke eindelyke bedekking de aldus verwezentlykte
vasthechtingsmiddelen kunnen benuttigen. De nieuwe schikking onderstelt het aanbrengen
van roeflatten (tasseaux) evenwydig op ± 0.70 van as tot as geplaatst volgens de hellende
richting van het zadeldak. Deze roeflatten zullen bevestigd worden aan het dakvlak door
gegalvaniseerde moerbouten op 0.50 van elkaar geplaatst welke, langs kleine gaatjes vooraf
in den beton geboord, tot de onderzijde van het vlak kunnen doordringen en langs binnen,
met tusschenvoegen van een gegalvaniseerde yzeren schyf, kunnen aangeschroefd
worden.
Zoodanige schikking biedt voor de hellende richting eene uiterst stevige aanhechting. Voor
het vastleggen der bladen (met zinken haken) in de langsche richtingen en voornamelijk by
de aanhakingen der opvolgende bladen, dienen kleine greinen blokken in den betonwand
getimmerd. Deze blokken, teneinde eene voldoende dikte en weerstand tegen het
inspykeren der verzinkte nagels te bezitten, moeten de dikte van den betonwand (0,04 )
hebben en kunnen binnenwaarts by middel van gegalvaniseerde moerbouten, met greinen
klampen 4/4, drie by drie aan elkaar bevestigd worden. Ten einde het doorloopend
verzwakken van den betonwand tegen te gaan, zullen de naden der zinkbladen afwisselen
in de eene roefvlakte met die der naastgelegen. Aldus moeten de drie blokken, voor
vasthechting der haken in elke roefvlakte, niet volgens eene doorloopende horizontale lyn in
den betonwand gecimenteerd worden. De nieuw te leggen bedekking, alhoewel voor
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onbepaalden tyd, wordt als voorloopig aanzien en opgedrongen door de onmogelykheid het
noodige kopermateriaal zich in de huidige omstandigheden aan te schaffen.”
Er wordt een nieuwe bedekking in zink voorzien omdat koper op dat ogenblik niet
verkrijgbaar is. Aan het einde van het lastenboek beschrijft Smolderen nog een variant voor
de vasthechting van de zinken bekleding, Figuur 8. Hij voorziet de plaatsing van een aantal
grenen planken, in overeenstemming met de bevestigingspunten van de roeflatten en het
uitvullen van de tussenruimtes tussen de planken met een licht beton. Hij vermeldt zelf dat
deze methode het nadeel heeft de belasting op het dakvlak te verzwaren maar als voordeel
dat het beton veel minder moet geperforeerd worden en beschrijft dat er onder het zink een
viltkarton moet geplaatst worden om contact tussen zink en beton te voorkomen. Het feit dat
de eerste koperen bedekking zo snel moest vervangen worden is mogelijk het gevolg van
het voorzien van een scheidingslaag tussen beton en koper in “asphaltpapier”, zoals
beschreven in het lastenboek van Huygh. Koper wordt door asfalthoudende producten
aangetast. Op de toren was koper met een dikte van 0,5 mm voorzien, op de overige daken
0,4 mm. Dit blijkt uit het bestek van Jef Huygh:

Figuur
8a:
Sint-Laurentiuskerk
van
Antwerpen, schetsen van Jos Smolderen
voor
dakherstellingen,
april
1943.
Architectuurarchief Provincie Antwerpen.
Archief Sint-Laurentiuskerk.

Figuur
8b:
Sint-Laurentiuskerk
van
Antwerpen, koperen dakbekleding met
roeflatten,
2011.
Foto
Steenmeijer
Architecten.

“Den koepel op den toren met kruis en haan zullen gedekt worden in rood koper van
0,5 mm. Al de andere platte daken (ook plat dak onder koepel toren) zullen gedekt worden in
rood koper van 0,4 mm dik (zie ook art. 72 Alg. lastenboek). Onder al deze
koperbedekkingen eerst eene laag asphaltpapier zonder zand te plaatsen. De koepels
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gedekt in platen van 0,66 x 1,00; de platte daken (met weinig helling) zullen gedekt met
platen van 1,00 x 2,00. De horizontale voegen zijn allen met geplooide platte voeg. Al de
opgaande, vertikale of klimmende voegen zijn met koperen klis op alle 0,50 m in het beton
bevestigd; de plooiboorden der platen hebben niet minder dan 35 à 45 mm en de plooi
houdt na ombuiging en afwerking nog 20 mm rechtstand.”
Bovendien blijkt uit deze beschrijving in het lastenboek van Huygh dat de koperen bedekking
werd aangebracht met een soort staande naad, geenszins met roeflatten. Roeflatten werden
omwille van de problematiek van de bevestiging op het beton door architect Smolderen
toegevoegd. Op het koepeldak van de toren, de doopkapel en boven het koor ligt de
koperen bedekking zoals beschreven door Huygh.
De roeflatten zijn aanwezig op een aantal platte daken, op het grote koepeldak boven de
centrale kerkruimte en op een aantal zadeldaken van de beuken. De recentst vervangen
koperbedekking op enkele zadeldaken werd uitgevoerd met machinale staande naad in rood
koper.
Nog los van de plaatsing van de koperen bedekking stelt zich ook de vraag op welke wijze
ladder- en klimhaken op een degelijke en veilige manier kunnen bevestigd worden. De
ladderhaken op de koepels zijn onbetrouwbaar waardoor deze daken niet meer toegankelijk
zijn voor inspectie.
Rekening houdend met deze gegevens stellen wij voor om een aantal puncties in de
dakbedekking en betonnen structuur te laten uitvoeren om een volledig beeld te verkrijgen
over structuur en dakopbouw, teneinde een correcte nieuwe dakopbouw te kunnen
ontwerpen. Daarbij kan onderzocht worden of het plaatsen van thermische isolatie tot de
mogelijkheden behoort, vermits de thermische werking van de betonnen structuur mede de
oorzaak is van schade, vooral aan de omringende gevels.
Voor
de
koepels
geldt
een
gelijkaardige
problematiek
betreffende
de
bevestigingsmogelijkheden. In het Provinciaal Architectuurarchief vonden we slechts enkele
documenten terug van de studie van studiebureau Constructor NV m.b.t. de grote koepel,
opgemaakt toen architect Huygh nog de leiding had. Uit correspondentie tussen architect
Smolderen en Constructor NV blijkt dat er zeker 26 tekeningen m.b.t. de betonstudie
gemaakt werden. Op die van de koepel en de toren na hebben wij helaas niets terug
gevonden. Volgens de beschrijving en de tekening bestaat de koepelstructuur uit een stalen
geraamte van vakwerkbogen waartegen een kruisbewapening werd opgehangen, Figuur 9.
Hierop werd steengaas bevestigd. Tegen het steengaas werd cementmortel vermengd met
glasgruis aangebracht. Na uitharden werd aan de buitenzijde een laag licht gewapend beton
van 6 cm gegoten, of een laag cementgun (spuitbeton) op 4 cm dikte aangebracht.
Vervolgens werden de bogen ingebetonneerd en daarna de buitenkoepel (of de hellende
dakvlakken van de zadeldaken) gegoten. Over de dikte van dit beton en de wapening
worden geen gegevens vermeld. Vraag is dan ook hoe de buitenste schil is samengesteld
en op welke wijze roeflatten, klimhaken en ankerpunten kunnen bevestigd worden.
In het Provinciaal Architectuurarchief bevinden zich wel nog een aantal foto’s van tijdens de
uitvoering van de staalstructuur. Nog uit te voeren onderzoek moet hierover meer
duidelijkheid scheppen.
Er is, meer nog dan tengevolge van de dakproblemen, vochtdoorslag tengevolge van de
staat van het gevelmetselwerk in baksteen, de dekstenen en afzaten in natuursteen en het
voegwerk. De geveldelen onderhevig aan vochtdoorslag zijn donkerder verkleurd, Figuur 10
en Figuur 11. Deze aftekening is heel duidelijk te zien onder alle dekstenen, afzaten en op
de schuin gemetselde gevels van het koor. Vooral de schuin gemetselde gevelvlakken zijn
bijzonder gevoelig aan uitspoeling van het voegwerk met vochtdoorslag tot gevolg. De
vochtdoorslag in het interieur concentreert zich ook op die plaatsen. Heel duidelijk is dit te
zien in het koor en op de gewelven van de steunberen. Op een aantal gevels groeien in de
uitgespoelde voegen planten. Op weer andere geveldelen zitten nog wortelresten van
doorgesneden klimop.
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Figuur 9: Sint-Laurentiuskerk van Antwerpen, oprichting, 1933. Architectuurarchief
Provincie Antwerpen. Archief Sint-Laurentiuskerk

Figuur
10:
Sint-Laurentiuskerk
van Figuur
11:
Sint-Laurentiuskerk
van
Antwerpen, dec. 2008. Foto Steenmeijer Antwerpen, koepelabscis, dec. 2008. Foto
Steenmeijer Architecten
Architecten.
Op de langsdoorsnedetekening van Huygh is de gevel van het koor als een dubbele muur
met een holte getekend. Deze gevel staat bijzonder vochtig. De buitenste muur is bovendien
hellend gemetseld. Verder zijn er scheuren vastgesteld tengevolge van de thermische
werking van de betonnen constructie achter het baksteenmetselwerk, ondermeer in de toren
en de grote beuken, Figuur 12. Om dit te voorkomen zou de betonnen structuur
onafhankelijk van het metselwerk moeten kunnen bewegen. Verder onderzoek van de
constructie is nodig om na te gaan in welke mate dit haalbaar is.
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Figuur 12: Sint-Laurentiuskerk van Antwerpen, binnenzijde torenraam (detail), dec. 2008.
Foto Steenmeijer Architecten
Tengevolge van de inwerking van vocht en vorst is plaatselijk ook baksteen beschadigd.
Uit het lastenboek van architect Huygh voor de bouw van de toren en de bijgebouwen weten
we dat de voorgeschreven baksteen, zowel van de reeds uitgevoerde kerk als van de toren
en de bijgebouwen “grijs gevlamde bezande gevelsteen, waalvorm 200x95x50mm” van “Sas
Ryckevorsel of dergelijk fabrikaat” was. Deze steenbakkerij werd door Wienerberger in 2009
gesloten. Gezien de vocht- en vorstproblematiek in combinatie met de problematiek van het
voegwerk is onderzoek naar de kwaliteit en de technische kenmerken van de baksteen
aangewezen en is na te gaan welke steenbakkerij dezelfde steen kan leveren. Anders staan
we voor hetzelfde probleem als met de baksteen voor het Atheneum van Deurne: de minste
afwijking in formaat, kleur of textuur wordt immers als storend ervaren.
Aan de hand van de technische gegevens en onderzoek van de bestaande baksteen zal
bepaald worden of het aanbrengen van een hydrofuge zinvol is. We zijn er immers lang niet
van overtuigd dat daarmee de juiste oplossing wordt aangereikt. Maar anderzijds komen
andere, klassieke oplossingen, zoals het aanbrengen van waterdichte membramen
helemaal niet in aanmerking: we willen immers zoveel mogelijk het originele concept van Jef
Huygh handhaven, en daarmee zijn we weer bij het uitgangspunt van mijn betoog: streven
naar authenticiteit betekent ook zoeken naar soms niet zo voor de hand liggende
oplossingen, in zoverre die er zijn.

4. Conclusies
De beide gebouwen zijn gerealiseerd volgens een hedendaags, grensverleggend concept,
volgens de inzichten en met de technische kennis van die tijd. Beide architecten gebruikten
nieuwe technieken en materialen om hun ontwerp te kunnen realiseren, maar gebrek aan
kennis en kwaliteit zorgde in beide gevallen voor minder duurzame resultaten. Dit leidde
reeds vroegtijdig tot problemen. Beide projecten werden bovendien gerealiseerd in een
weinig stabiele politieke en financiële periode, in het bijzonder de beurskrach van 1929 en
de 2de wereldoorlog. Dit vertaalde zich in allerlei toegevingen op de grootte van het gebouw
en in de afwerkingsgraad, zonder op de vormentaal en het materiaalgebruik te willen
inboeten.
Reeds tijdens de realisatie kwamen de eerste problemen aan het licht, in het atheneum
waren dat vooral de roestende ramen en stalen liggers, die in 1967 werden vervangen, het
baksteenparement dat regelmatig herstellingen vereiste en uiteindelijk resulteerde in afbraak
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van de toren zonder heropbouw. Aan de Sint-Laurentiuskerk zullen de vele technische
problemen uiteindelijk leiden tot afzetting van de architect.
De herstellingen en vervangingen waren misschien wel duurzamer, maar strookten niet met
het oorspronkelijke concept. Meestal zijn ze gewoon storend: bijvoorbeeld de gewijzigde
raamindeling van de stalen ramen en de baksteen van afwijkende kleur, formaat en
plaatsing in het atheneum en de aluminium ramen in de toren en het onafgewerkte
beeldhouwwerk en interieur van de Sint-Laurentiuskerk. Aan beide gebouwen zorgt het
bestaande baksteenparement voor problemen, technisch en esthetisch.
Zoals in mijn inleiding aangehaald, zal bij de restauratie van 20ste eeuwse monumenten de
esthetische authenticiteit een doorslaggevende rol spelen. Dit betekent restaureren met
respect voor het oorspronkelijke concept, maar met de technische inzichten van vandaag
om te streven naar een duurzame realisatie.
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- Architectuurarchief Provincie Antwerpen. Archief E. Van Steenbergen
- Architectuurarchief Provincie Antwerpen. Archief Sint-Laurentiuskerk
- Koninklijk Atheneum van Deurne, bouwhistorische nota, diagnose- en restauratienota,
Architectenbureau R. Steenmeijer & H. Baksteen, 27 augustus 2002 i.o.v. het
Gemeenschapsonderwijs;
- Koninklijk Atheneum van Deurne, materieel-technisch onderzoek van het schoolgebouw,
VandenBorre-Lauwers bvba, oktober 2004 – maart 2005 i.o.v. Scholengroep 1 van het
gemeenschapsonderwijs;
- Sint-Laurentius Antwerpen, voorstudie en programmatie, deel I bouwhistorische nota,
diagnosenota, verantwoordingsnota en programmatie, deel II bouwhistorische
documenten en fotosurvey, Steenmeijer Architecten, 5 augustus 2011, i.o.v. Kerkfabriek
Sint-Laurentius Antwerpen.

- 13 -

SCHADEPROBLEMATIEK EN MOGELIJKHEDEN TOT CONSOLIDATIE VAN
INNOVATIEVE STALEN CONSTRUCTIES VAN BEGIN 20E EEUW
Dr. Ir. Kris Brosens, Ir. Sven Ignoul, Prof. Dr. Ir. Dionys Van Gemert
Triconsult NV, Lummen
1. Abstract
Bij de restauratie en consolidatie van jonge monumenten (gebouwd vanaf de tweede helft
van de 19de eeuw) komt men vaak in aanraking met de specifieke schadeproblematiek van
staalstructuren of stalen elementen gebruikt tijdens de bouw. Dit vraagt een specifieke wijze
van diagnose en behandeling of herstelling nadien. Deze paper gaat verder in op de
schadeproblematiek en geeft aan welke consolidatiemogelijkheden de hedendaagse
technieken kunnen bieden zonder afbreuk te doen aan de historische en esthetische waarde
van het gebouw.

2. Inleiding
Het vanuit de oudheid gebruikte ijzer (o.a. smeedijzer en gietijzer) naar meer hoogwaardige
materialen kende een sterke evolutie in de 19de eeuw. Allerlei legeringen en samenstellingen
(o.a. toevoegstoffen zoals koolstof, wolfraam, tin, chroom, vanadium, …) werden ontwikkeld
evenals verschillende bewerkingstechnieken (walsen, lassen, koudharden, frezen, draaien,
…) en verbindingen (bouten, klinknagels, …). De opkomst van de spoorwegen, met de nood
aan spoorwegrails en andere metalen onderdelen, hebben deze ontwikkeling in grote mate
gestimuleerd. Op het einde van de 19de eeuw waren hoog kwalitatieve staalsoorten op de
markt in de vorm van een groot aantal gestandaardiseerde produkten (profielen, bouten,
moeren, klinknagels, …).
Het is bijgevolg niet verwonderlijk dat ook de bouwindustrie dankbaar gebruik maakte van
deze nieuwe materialen. Algemeen bekend zijn de verschillende realisaties van Eiffel,
figuur 1, op het einde van de 19de eeuw. Grote overspanningen werden mogelijk door
gebruik te maken van lichte, metalen vakwerkstructuren, figuur 2. Ook combinaties met
andere, meer klassieke bouwmaterialen werden gemaakt. Een goed voorbeeld hiervan zijn
troggewelven: metselwerkboogjes aangezet op metalen profielen, figuur 3. De ontwikkeling
van gewapend beton hoort uiteraard in dit rijtje thuis. Figuur 4 toont de recent
gerestaureerde Vuurmolen te Overijse, één van de eerste gewapend betonnen gebouwen
daterend van 1902.
In de hoogbouw werd dankbaar gebruik gemaakt van de mogelijkheden die de lichte, maar
draagkrachtige stalen profielen boden, figuur 5. Niet alleen in de Verenigde Staten maar ook
in Europa (o.a. Boerentoren te Antwerpen) werden de eerste wolkenkrabbers in de eerste
helft van de 20ste eeuw gebouwd. Deze structuren werden geconcipieerd als een
staalskeletstructuur waaraan de rest van het gebouw werd opgehangen en opgebouwd,
figuur 5. Op die manier was men in staat om veel grotere hoogtes te realiseren in
vergelijking met de traditionele stenen constructies.
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Figuur 1: Viaduc de Garabit (Gustave Eiffel, Figuur 2: Grote overspanningen met lichte
1880-1885)
vakwerkstructuur (Mijn Winterslag)

Figuur 3: Vloeropbouw d.m.v. troggewelven Figuur 4: Vuurmolen te Overijse (oudste
(Kolonie Merksplas)
gedeelte dateert van 1902)

Figuur 5: Staalskeletbouw Boerentoren te Antwerpen (1929-1931)
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3. Schadeproblematiek
Na de aanvankelijke euforie werden na verloop van jaren ook de nadelen van het gebruik
van stalen elementen duidelijk. Met name corrosie bleek een zeer groot en moeilijk in te
schatten probleem te zijn. Waar het staal in contact komt met water of vocht en bij
aanwezigheid van zuurstof zal na enige tijd het materiaal beginnen corroderen waardoor de
werkzame sectie vermindert. Bovendien ondergaan de corrosieprodukten een aanzienlijke
expansie waardoor de omhullende bekleding in vele gevallen beschadigd kan worden.
Hierdoor zal vocht nog gemakkelijker in de structuur kunnen dringen waardoor de snelheid
van aantasting verder toeneemt. Het corrosieproces wordt bovendien aanzienlijk verergerd
door de aanwezigheid van agressieve stoffen zoals chlorides, sulfaten, …
Figuur 6 toont een typische doorsnede van een staalskeletstructuur ingebed in de afwerking
(gevelparament, vloeren, omkastingen, …). De hoofdoorzaak van vochtbelasting is doorslag
via het gevelparament, hetzij via de (poreuze) stenen, hetzij via de voegen. Daarnaast kan
inwendige condensatie op de stalen profielen een bron van vocht zijn. Na verloop van jaren
kan zich, door de expansie van de corrosieprodukten, scheurvorming in het buitenparament
aftekenen en dit voornamelijk ter hoogte van lateibalken en kolommen, figuur 7a. Figuur 7b
toont een detail van de scheurvorming veroorzaakt door corrosie van de achterliggende
stalen lateibalk. De schade manifesteert zich in scheurvorming en het wegduwen van het
voorliggende natuurstenen parament. Het moge duidelijk zijn dat hier op termijn gevaarlijke
situaties kunnen ontstaan (uitvallen van natuursteen). Figuur 8 geeft een voorbeeld van
scheurvorming in het gevelparament ter hoogte van een achterliggende stalen draagkolom.
Hier is de scheurwijdte aanzienlijk, met waterindringing tot gevolg.

Figuur 6: Typische doorsnede staalskeletbouw
Ter hoogte van allerlei details kan eveneens schade ontstaan. Figuur 9 toont de bovenzijde
van het NW-torentje t.h.v. de ommegang van de St.-Catharinakerk te Hoogstraten. Het
bovenste deel van het torentje bestaat uit een natuurstenen bolvormige afdekking met
centraal een metalen verankeringsstaaf. Door corrosie van deze staaf is scheurvorming in
deze afdekking ontstaan.
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Fig. 7a – Scheurvorming ter hoogte van Fig. 7b – Detail scheurvorming ter hoogte van
achterliggende stalen lateibalk
corroderend stalen profiel

Fig. 8 – Scheurvorming ter hoogte van Fig. 9 – St.-Catharinakerk te Hoogstraten:
achterliggende stalen kolom
corrosieschade aan afdekking NW-torentje

Fig. 10 – Detail scheurvorming in beton belast met chlorides (bouwjaar 1960-1963)
Ook de klassieke betonschade veroorzaakt door het roesten van de inwendige
staalwapening kan hier vermeld worden. In het algemeen vormt het beton wel een goede
bescherming tegen corrosie en is de kans op corrosieschade eerder beperkt, doch door
carbonatatie of de aanwezigheid van chlorides of andere chemische stoffen kan deze
bescherming teniet gedaan worden en zal het corrosieproces geïnitieerd kunnen worden.
Indien het beton aangemaakt werd gebruik makende van de bindingsversneller
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calciumchloride (CaCl2) is de kans op schade zeer groot. Dergelijke bindingsversnellers
waren gebruikelijk in de tweede helft van vorige eeuw, maar zijn, begrijpelijkerwijze,
momenteel verboden. Figuur 10 toont scheurvorming in een betonnen console gekenmerkt
door een zeer hoge concentratie aan chlorides.
Teneinde de kans op schade maximaal te beperken dienen de nodige maatregelen tegen
waterindringing genomen te worden. Een goed ontwerp kan de kans op waterindringing
reeds aanzienlijk beperken: goede afwatering, maatregelen tegen inwendige condensatie,
aanbrengen van een (ademende) coating, … Ook een goed en adequaat onderhoud tijdens
de levensduur van de structuur is hierbij onontbeerlijk: hernieuwen coating, herstellen
voegwerk, … Bij ernstige schade dient tijdig een grondige renovatie of herstelling te
gebeuren. Hierbij dienen de gevolgen van de schade aangepakt te worden (wegnemen van
roestprodukten, herstellen van scheurvorming). Best wordt ook de schadeoorzaak
weggenomen.

4. Klassieke consolidatie
De klassieke wijze van herstelling en/of consolidatie van een aangetaste (inwendige) stalen
structuur bestaat er in om de aangetaste elementen vrij te leggen en de roestprodukten te
verwijderen. Hiervoor worden de elementen doorgaans gestraald. Na het stralen dient een
gepaste beschermende coating (veelal op epoxybasis) aangebracht te worden. Deze
coating moet goed hechtend en waterdicht zijn en het volledige staaloppervlak bestrijken.
Een te groot verlies aan sectie door de corrosie kan nadelige gevolgen hebben voor de
stabiliteit van de structuur. Desgevallend dienen dan ook de nodige stabiliserende
maatregelen (bijplaatsen of vervangen van de structurele elementen, versterkingen)
genomen te worden. Na de behandeling kan de omliggende structuur opnieuw opgebouwd
of hersteld worden.
Het succes van de herstelling hangt af van de mate dat de aangetaste elementen bereikbaar
en behandelbaar zijn. In vele gevallen zijn de elementen immers ingewerkt in de structuur
zodat zij, zonder grootschalige demontage- en afbraakwerken, niet bereikbaar zijn. In dat
geval zal de kans op een gedegen en duurzame herstelling eerder klein zijn en kan het
corrosieproces verder voortschrijden.
Als voorbeeld kan de behandeling van de stalen profielen in troggewelven vermeld worden,
figuur 3. Zonder demontage van de bakstenen gewelfboogjes zal het zeer moeilijk zijn om
een goede behandeling/herstelling uit te voeren en blijft de kans op bijkomende schade
bestaan.
Voor de behandeling van gecarbonateerde en aangetaste betonstructuren kan gewerkt
worden met een realkalisatie van de structuur. Door het aanbrengen van een
impregneermiddel wordt de pH van het beton verhoogd waardoor de inwendige wapening
zich opnieuw in een beschermende (basische) omgeving bevindt.
De aanwezigheid van eventuele vrije chloriden in het beton kan eveneens bestreden worden
door een impregnatie waarbij de chlorideïonen worden gebonden in een inerte matrix en
deze zodoende geen verdere corrosie meer kunnen initiëren. De efficiënte van deze
impregnerende behandelingen is wel sterk afhankelijk van de indringdiepte van de
betreffende producten.
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5. Kathodische bescherming (KB)
5.1. Corrosieproces
Elk corrosieproces gaat gepaard met corrosiestromen dewelke aanwezig zijn in het
corroderende element. Hierbij zullen volgende reacties optreden, figuur 11:
Anode:

Fe  Fe2+ + 2e-

(Oxidatiereactie en vorming van roestprodukten)

Nevenreacties:

Kathode:

½O2 + H2O + 2e-  2OH-

Fe2+ + 2OH-  Fe(OH)2
2Fe(OH)2 + ½O2  Fe2O3 + 2H2O
(Reductiereactie)

In een waterige omgeving (electrolyt) zullen de OH—ionen migreren van de kathode naar de
anode en loopt er een electronenstroom van de anode naar de kathode. Op die manier
wordt een continu corrosieproces verkregen. Voorwaarden voor het optreden van de
corrosiereacties zijn dus de aanwezigheid van water en van zuurstof (O2). De
roestprodukten (FexOy) worden gevormd aan de anodezijde. De kathodische zijde wordt niet
aangetast.

Figuur 11: Principe corrosieproces
5.2. Passieve (galvanische) kathodische bescherming
De techniek van de passieve kathodische bescherming bestaat erin om een metaal met een
lagere elektrochemische potentiaal elektrisch te verbinden met het te beschermen metalen
element dat hierdoor zal werken als kathode. De toegevoegde elementen zullen hierbij
reageren als anode en opgelost worden. Men spreekt dan ook over een opofferingsanode.
Veelal wordt hiervoor Zink gebruikt. Het kathodische staal zal niet aangetast worden. De
bescherming zal voortduren tot de opofferingsanode volledig is aangetast. Dit betekent dat
het systeem een welbepaalde (eindige) levensduur heeft afhankelijk van de
randvoorwaarden en omgevingsfactoren. Voordeel is wel dat het systeem geen verdere
sturing of externe stroombron behoeft.
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Verschillende toepassingsvormen zijn mogelijk. Figuur 12 toont een betonnen balk
waartegen aan de buitenzijde een zinkanode met geleidende gel werd aangebracht dewelke
verbonden is met de inwendige wapening. Op die manier zal de buitenste laag zinkanode
werken als opofferingsanode waardoor de inwendige wapening tegen corrosie beschermd
wordt. Een andere techniek bestaat erin om op bepaalde plaatsen discrete anodes (meestal
zink) in de structuur in te werken. Figuur 13 toont een zinkanode die wordt ingewerkt bij de
recente renovatie van het Viaduct van Vilvoorde ter bescherming van de inwendige
wapening tegen o.m. de agressieve werking van dooizouten.

Figuur 12: Betonnen balk beschermd met Figuur 13: Ingebetonneerde
zinkanode
anode (Viaduct Vilvoorde)

opofferings-

5.3. Actieve kathodische bescherming
Bij actieve kathodische bescherming wordt een actief potentiaalverschil aangebracht tussen
het te beschermen stalen element en aangebrachte (meestal ingeboorde) anodes, figuur 14.
Op die manier zal er een gelijkstroom lopen tussen de anodes en het stalen element dat zal
werken als kathode en op die manier beschermd wordt. De electronen worden hierbij niet
geleverd door het oplossen van de anode (oxidatie) maar door een externe stroombron. Het
voordeel hierbij is dat de anode niet opgebruikt wordt waardoor een zeer lange levensduur
bekomen wordt. Door het monitoren van de potentiaalverschillen kan het corrosieproces
goed opgevolgd worden en kan het systeem bijgeregeld worden via een actieve sturing.
De techniek wordt reeds vele jaren met succes toegepast in de chemische industrie
(beschermen van pijpleidingen, off-shore, olie & gas), scheepvaart en mariene installaties.
Vanaf de jaren 1990 wordt de techniek ook toegepast in de bouw.
Bij bestaande gebouwen worden de anodes meestal ingeboord in de voegen, figuur 15.
Verschillende anodes worden onderling verbonden en op één plaats wordt de stroomkring
aangesloten met de interne stalen structuur, figuur 16, waarna het systeem onder spanning
kan gebracht worden. Tot slot wordt bekabeling weggewerkt in het voegwerk, figuur 17,
waarna het geheel opnieuw opgevoegd wordt. Het voordeel van de techniek is dat met een
beperkte ingreep grootschalige demontagewerken kunnen vermeden worden waardoor het
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authentieke karakter van het gebouw zoveel mogelijk kan behouden blijven en er toch een
duurzame bescherming van de interne stalen draagstructuur gerealiseerd kan worden.

Figuur 14: Principe actieve
bescherming

Figuur
16:
staalstructuur

Koppeling

kathodische

met

Figuur 15: Inboren van Anodes

interne Figuur 17: Wegwerken van bekabeling in het
voegwerk

6. Besluiten
Door het toenemende gebruik van staal in de bouw vanaf de tweede helft van de 19de eeuw
wordt men in de monumentenzorg steeds meer geconfronteerd met het probleem van
staalcorrosie en de gevolgen ervan voor het monument. De herstelling/consolidatie van
dergelijke structuren is vaak niet eenvoudig en vergt in vele gevallen zeer ingrijpende
maatregelen
indien
teruggegrepen
wordt
naar
de
klassieke
herstelen
behandelingstechnieken.
Echter door gebruik te maken van een systeem van kathodische bescherming kunnen
grootschalige ingrepen vermeden worden, waarbij toch een duurzame oplossing kan
gerealiseerd worden.
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INSTALLATIETECHNIEK IN (JONGE) MONUMENTEN
ir. M.A.J. Kivit, Erfgoed Installaties, `s-Hertogenbosch
1. Inleiding
Dit artikel gaat in op installatietechniek vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw. Het
artikel beschrijft het verband tussen technische installaties en cultuurhistorie. Vervolgens
toont het artikel hoe, met behoud van cultuurhistorie, omgegaan kan worden met
installatietechniek in een restauratie, renovatie of herbestemming. Daarna worden enkele
specifieke onderwerpen behandeld die alles van doen hebben met installatietechniek en met
cultuurhistorische waarde.

2. Installatietechniek in oude monumenten en in jonge monumenten
De titel van dit artikel omvat twee interessante vragen: “Wat zijn oude monumenten en wat
zijn jonge monumenten?” en “Is er enige koppeling met de installatietechniek in dit
onderscheid tussen oude en jonge monumenten?”.
Tot nu toe was een monument in ieder geval vijftig jaar of ouder anders kon het gebouw niet
aangewezen worden als monument. Met de Modernisering van Monumentenzorg die in
2009 is ingezet mogen ook jongere gebouwen aangewezen worden [Plasterk]. Daarmee
wordt het leeftijdsbereik van monumenten nog groter. Er is hiermee nog steeds geen grens
tussen oude en jonge monumenten.
Een dergelijke grens lijkt arbitrair. Echter … de installatietechniek begint zich pas echt te
ontwikkelen in de tweede helft van de negentiende eeuw. Dankzij de industriële revolutie
kunnen technische installaties op grotere schaal geproduceerd worden en ook naar
afzetmarkten getransporteerd worden. In vergelijking met de omringende landen is
Nederland laat met de industriële revolutie en met het ontwikkelen van (snel) transport via
het spoor. De eerste installatietechniek zoals verwarmingstoestellen en sanitaire toestellen
komt dan ook uit Engeland en Frankrijk en in mindere mate uit Duitsland. Nederland blijft
achter met het fabriceren van installatietechnische toestellen. Pas in de eerste helft van de
twintigste eeuw produceert Nederland zelf. Tot die tijd wordt geïmporteerd.
De eerste gebouwen die voorzien worden van meer installatietechniek zijn daar nog niet op
ingericht. Op kunstmatige wijze wordt plaats gemaakt voor de nieuwe toestellen. Zo kan het
gebeuren dat een slaapkamer wordt omgebouwd tot badkamer [Keukenhof]. Pas tegen het
einde van de negentiende eeuw wordt in gebouwen rekening gehouden met
installatietechniek en komen daarvoor aparte ruimtes. Het lijkt dus logisch, vanuit de
installatietechniek gezien, de knip tussen jonge monumenten en oude monumenten te
leggen bij het einde van de negentiende eeuw. Maar wat nu als een oud monument in de
twintigste eeuw al een keer grondig gerenoveerd is. Is het gebouw daarmee een jong
monument geworden?
De nieuw aan te brengen technische installaties maken op zich zelf geen onderscheid
tussen oude en jonge monumenten. Het onderscheid zit meer in de mate waarin en de
manier waarop de nieuwe installaties worden ingepast in het monument. Hierop wordt
verder ingegaan in hoofdstuk 4.

3. Technische installaties en cultuurhistorie
Met enig geluk is een historisch pand ooit bouwhistorisch onderzocht. In het bouwhistorisch
rapport is dan bijna nooit iets terug te vinden over de technische installaties. Redenen
hiervoor zijn:
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 Veel van de oude installatietechniek is verloren gegaan. Technische installaties
verouderen en worden na enige tijd vervangen door modernere uitvoeringen.
 De oude technische installaties worden gezien als niet historisch van belang. Dit is
onterecht. Ze vertellen het verhaal van het gebruik van het gebouw. Immers opdat een
gebouw kan functioneren waarvoor het bedoeld is, zijn in de loop der tijd de technische
installaties een steeds grotere rol gaan spelen. Deze technische installaties in het
gebouw vertellen ook het verhaal van de sociale en technologische ontwikkeling van de
maatschappij.
 De technische installaties leiden een verborgen bestaan. Pas als ze defect zijn, is men
zich bewust van de aanwezigheid, of in dit geval de afwezigheid.
Voorbeelden van oude installaties zijn waterbakken, keukenpompen, sanitaire
voorzieningen, spijsliften, brandblusinstallaties, schakelborden, stalen buisleidingen,
groeflatten, verlichtingsarmaturen, belinstallaties, kachels, verwarmingsradiatoren, loden
leidingen [Keukenhof]. Wanneer een ingrijpende restauratie (nog) niet heeft plaats
gevonden, is de kans groot een of meer van dergelijke installaties aan te mogen treffen. Een
kelder of zolder blijkt dan vaak een “schatkamer”, omdat de oude installaties daar werden
opgeslagen nadat ze afgedankt waren of omdat de installaties daar oorspronkelijk waren
aangebracht, bijvoorbeeld: een waterbak die op zolder geplaatst was om zo druk op het
waterleidingnet te houden.
Weinig informatie over de oude installatietechniek is nog beschikbaar. Veel
informatiebronnen zijn weggegooid. Bouwkundige tijdschriften zijn vaak nog wel bewaard
maar bevatten weinig informatie over dit voor een gebouw toch wel wezenlijke stuk techniek.
Een enkele keer is bij een verzamelaar nog leveranciersdocumentatie te vinden. Dat is dan
de enige informatiebron.

4. Inpassing van installatietechniek
4.1. Het belang van de technische installaties
Voor de beleving van een gebouw zijn de werking van licht, kleurgebruik, materiaalgebruik,
inrichting en de technische installaties van belang. Vaak wordt het belang van de technische
installaties, en dan vooral van de klimaatinstallaties, in voorgaande opsomming onderschat.
In de praktijk wordt er door gebruikers van een gebouw namelijk het meest geklaagd over
het binnenklimaat, eigenlijk nooit over wandcontactdozen, schakelaars of over lichtniveaus.
4.2. Ruimte voor technische installaties
Hoewel in jonge monumenten al meer rekening gehouden werd met installatietechniek dan
in oude monumenten biedt dit geen garantie voor voldoende ruimte voor de huidige
technische installaties. Er worden steeds hogere eisen gesteld aan het gebruik, aan het
binnenklimaat en aan de energieprestatie van een gebouw. Dit betekent veelal een groter
ruimtebeslag voor de technische installaties.
4.3. Informatiebronnen voorafgaand aan een ontwerp
Om een historisch gebouw opnieuw van technische installaties te voorzien, dienen steeds
weer afwegingen gemaakt te worden. Uitgangspunt dient steeds te zijn: wat heeft het
gebouw reeds aangetoond te kunnen? Hoe reageert het gebouw op het gedrag van
gebruikers en op het buitenklimaat? Wat zijn de beperkingen van het gebouw? Zijn er
invloeden van de omgeving op het gebouw? (Denk bijv. aan het risico op overstroming van
de kelders van het gebouw. In dat geval liever geen technische installaties in de kelder
plaatsen.)
Degenen die tot dan toe het pand gebruikt hebben of onderhouden hebben, zijn een
belangrijke informatiebron. Zij kennen de interactie tussen gebouw, techniek en organisatie
en weten ook waar in het gebouw de technische installaties bediend kunnen worden. Dit is
nuttige informatie aangezien revisietekeningen van de installaties vaak ontbreken.
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Het bouwhistorisch onderzoeksrapport is een andere nuttige informatiebron voor de adviseur
installatietechniek. Het bouwhistorisch rapport levert informatie over de cultuurhistorische
waarde van de verschillende ruimten en bouwdelen en daarmee over (on)mogelijke locaties
voor de nieuwe technische installaties. De adviseur installatietechniek zal zelf de nog
aanwezige oude technische installaties en de cultuurhistorische waarde ervan in kaart
moeten brengen.
4.4. Het conflict tussen Programma’s van Eisen en cultuurhistorie
De architect werkt met een programma van eisen waarin een aantal vierkante meters
gerealiseerd zal moeten worden. De adviseur installatietechniek zal zich hard moeten
maken om zijn benodigde vierkante meters te verwerven. Net zo belangrijk is dat de
adviseur installatietechniek zich inzet voor het behoud van de historische technische
ruimten, als (levende) getuigen van een installatietechnisch verleden.
Ter illustratie volgt hier een voorbeeld van de elektrische energievoorziening als onderdeel
van een herbestemming. Op het terrein van de voormalige DRU fabriek1 hadden de meeste
gebouwen een eigen transformatorruimte, zo ook het Portierscomplex. Deze
transformatorruimtes laten zien dat de fabriek een eigen elektriciteitsdistributie had om aan
de grote vraag naar elektriciteit voor de industriële processen te voldoen. Zie Afbeelding 1
en Afbeelding 2.

Afbeelding 1: Transformatorruimte van het Afbeelding 2: Dezelfde leeggemaakte
Portierscomplex, met gesloten deuren.
transformatorruimte met geopende deuren.
In deze transformatorruimte stond ooit een 630 kVA trafo. De huidige netbeheerder stelde
tijdens de herbestemming nieuwbouw eisen waardoor in deze traforuimte niet meer een
1

IJzergieterij die in 1774 door burgemeester Diepenbrock en apotheker Reigers te Ulft werd overgenomen–
fabriek voor o.a. badkuipen, haarden vensters, roosters en de bekende oranje braadpannen. De fabriek in Ulft
stopte in 2003.
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nieuwe 630 kVA mocht staan. Dat betekende dat de netbeheerder een prefab compact
transformatorstation van beton op het terrein voor het portierscomplex wilde plaatsen. De
regionale netbeheerder hield vast aan zijn eisen. Daarop wilde de architect de oude
transformatorruimte slopen om plaats te maken voor het nieuwe poppodium. Doordat de
projectleider uiteindelijk dreigde met het niet door laten gaan van de herbestemming ging de
netbeheerder overstag. Zo kon toch opnieuw een 630 kVA transformator geplaatst worden in
de oude transformatorruimte. Door het behoud van de functie van de oude
transformatorruimte is niet alleen de esthetische kwaliteit van het voormalige fabrieksterrein
na herbestemming verbeterd maar leeft ook het verhaal van de eigen elektriciteitsdistributie
op dit deel van het voormalige fabrieksterrein voort.
Niet alleen de architect maar ook de adviseur installatietechniek heeft meestal een
programma van eisen meegekregen waaraan de nieuwe installaties moeten voldoen. Het is
aan de adviseur installatietechniek om zelf initiatief te nemen in het zoeken naar
mogelijkheden voor hergebruik van de oude technische installaties. Kunnen deze nog
functioneren op de manier waarvoor ze destijds ontworpen zijn? Kunnen ze op een
aangepaste manier functioneren? Of wordt het oppoetsen van de oude technische
installaties en tonen als getuigen van een stuk geschiedenis? Zijn er mogelijkheden
geïdentificeerd voor de oude installaties dan dienen deze nog afgestemd te worden met de
architect, constructeur, interieur ontwerper en lichtontwerper. De oude technische installaties
kunnen speciaal aangelicht worden, of de logistieke route kan er om heen gepland worden,
om er de aandacht op te vestigen, of juist niet.
Kijk naar de bedoeling achter de normen. Zie de analogie met de letter van de wet en de
geest van de wet. Door de letter van de wet te volgen ontstaat er een onleefbare wereld.
Juist het omgekeerde was de bedoeling.
4.5. Handreikingen
De constructeur dient na te gaan of het gebouw het gewicht van nieuwe technische
installaties kan dragen. Vaak valt het gebouw al door de mand als het getoetst wordt aan de
moderne normen, ondanks dat het gebouw er al heel lang staat. Volgens de moderne
normen is het extra gewicht van de nieuwe installaties helemaal uit den boze. Ook hier geldt
weer: kijk naar wat het gebouw in het verleden al bewezen heeft te kunnen. In de normen
kan sprake zijn van overdimensionering. Gebruik deze marge met verstand.
De architect en interieurontwerper zullen hun mening hebben over de geplande tracé ’s voor
de kabels en leidingen en de bijbehorende doorvoeringen en over het wel of niet zien van
delen van de technische installaties. Belangrijk voor de tracés is ze zo te projecteren dat ze
de cultuurhistorische waardevolle bouwdelen sparen en dat ze toekomstvast zijn. Met dit
laatste wordt bedoeld dat er ten behoeve van een volgende herbestemming niet een volledig
nieuw tracé nodig is, inclusief bijbehorend hak- en breekwerk [Nusselder].

5. Duurzaamheid en energieprestatie
5.1. Duurzaamheid is een groot woord
De laatste jaren wordt er steeds meer aandacht besteed aan duurzaamheid. Allerlei
ondernemingen, diensten en producten krijgen een etiket duurzaam opgeplakt. Er wordt een
scheidingslijn getrokken tussen wel duurzaam en niet duurzaam. Historische gebouwen en
gloeilampverlichting worden hierbij gekenmerkt als niet duurzaam, als energieverspillers
waar iets aan gedaan moet worden. Op de gevolgen hiervan voor de verlichting wordt
ingegaan in hoofdstuk 6. Op de gevolgen voor het monument als gebouw met daarin de
technische installaties in hun algemeenheid wordt in dit hoofdstuk ingegaan.
De meest voorkomende manier waarop tegen duurzaamheid aangekeken wordt, is
momentaan energieverbruik. Echter er zijn veel meer aspecten aan duurzaamheid.
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5.2. Een andere manier van denken
Duurzaamheid is niet alleen momentaan energieverbruik. Duurzaamheid heeft betrekking op
de totale keten van het object in combinatie met de omgeving en dat gedurende de gehele
levensduur van het object. Mits goed onderhouden gaan historische gebouwen heel lang
mee. Een nieuw gebouw neerzetten kost energie. Een historisch gebouw slopen om plaats
te laten maken voor een nieuw gebouw kost nog veel meer energie. Afgezet tegen de jaren
waarin het historische gebouw al een functie vervuld heeft, kan sloop en vervolgens
nieuwbouw energetisch zelden opwegen tegen hergebruik. In dit opzicht zijn historische
gebouwen al duurzaam van zichzelf.
Duurzaamheid begint bij de juiste uitgangspunten. Het is een combinatie van een gepast
gebruik van het gebouw en de juiste organisatie eromheen, van een gebouw dat goed
onderhouden is, van hergebruik van materialen, van nieuwe materialen met een lage
energie inhoud, van een eenvoudig te bedienen installatie en van een eenvoudig te
onderhouden installatie. Specifiek voor de technische installaties is duurzaamheid een
optelsom van de volgende aspecten:
 beperking energie benodigd voor productie van de installaties;
 lange levensduur van de installaties;
 zuinig energiegebruik tijdens levensduur installaties;
 beperking energie nodig voor onderhoud van installaties;
 beperking energie nodig voor demontage en verwerking van de installaties;
 hergebruik van materialen en onderdelen van de installaties;
 beperking energie voor reizen door werken met locale installateurs en
 behoud van cultuurhistorie.
Het op de juiste manier inregelen en onderhouden van technische installaties levert al een
energiebesparing op. Het rendement van de verbruikte energie is dan zo hoog mogelijk.
Veel installaties blijken al bij oplevering niet goed te zijn ingeregeld. Onderhoud of inspectie
in de jaren daarna is matig of gebeurt helemaal niet. Goed onderhoud zorgt er ook voor dat
installaties niet voortijdig vervangen hoeven worden.
Helaas is de levensduur van technische installaties relatief kort ten opzichte van het gebouw
waarin de installaties zich bevinden. Tegenwoordig wordt de levensduur van een installatie
veelal gedicteerd door de elektronica of de software waarvoor geen nieuwere versie meer te
verkrijgen is. Onderdelen vervangen wordt dan al moeilijk. Hierin schitterden de oude
technische installaties. De techniek was zo eenvoudig dat een plaatselijke smid of
timmerman meestal wel een aanpassing kon maken of een reparatie kon verrichten
waardoor de installaties weer een poos mee konden. De moderne technische installaties
kunnen veel maar zijn eigenlijk te gecompliceerd geworden voor een echt duurzaam
gebruik.
Met het principe “Cradle to Cradle” begint men al invulling te geven aan hergebruik van
materialen. In deze kringloopgedachte zijn afvalstoffen uitgebannen. Producten zouden zo
moeten zijn gemaakt dat alle afvalstoffen weer als grondstof voor andere producten dienen.
De installatietechniek staat hier nog in de kinderschoenen.
5.3. Verschillende beoordelingsmethoden
Er zijn inmiddels een aantal definities en belevingen van duurzaamheid. Dientengevolge zijn
er ook een aantal methoden om, al in de ontwerpfase van een herbestemming of renovatie,
duurzaamheid te berekenen. Deze methoden zijn onder andere EPC berekening (Energie
Prestatie Coëfficiënt), Greencalc en BREEAM-NL (Building Research Establishment
Environmental Assessment Method). Deze laatste is een wereldwijde beoordelingsmethode
die aangepast is aan de Nederlandse situatie. Er bestaan nog meer beoordelingsmethoden
zoals GPR-Gebouw, Eco-Quantum en LEED. Al deze methoden houden niet of slechts in
beperkte mate rekening met de cultuurhistorische waarde van een gebouw. Er is een
methode die dit wel doet: namelijk de DuMo methode [Nusselder].
De afkorting DuMo staat voor Duurzaamheid en Monumentaliteit. Het principe van deze
beoordelingsmethode bestaat hierin dat er coëfficiënten voor duurzaamheid en voor
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monumentaliteit worden toegekend. Er worden coëfficiënten toegekend voor en na de
renovatie of herbestemming. Dit is analoog aan de eerder genoemde methoden. De Du
coëffiënt is een waardering voor de duurzaamheidsmaatregelen. Hij houdt rekening met
materiaal, energiegebruik en watergebruik, analoog aan Greencalc en BREEAM. De Mo
coëfficiënt is een waardering voor de aanraakbaarheid. Naarmate een bouwdeel hoger
gewaardeerd wordt, net als in de waardestelling van een bouwhistorisch onderzoek, wordt
de aanraakbaarheid kleiner. Een hoge aanraakbaarheid wil zeggen dat ingrepen in het
betreffende bouwdeel weinig gevolgen hebben voor de cultuurhistorische waardering. Een
lage aanraakbaarheid wil zeggen dat ingrepen zo veel mogelijk vermeden dienen te worden.
Naarmate de MO coëfficiënt hoger is, kan toch een goede score verkregen worden omdat
de bijzondere cultuurhistorie van het gebouw behouden blijft.
5.4. Energieprestatie
De Europese Unie streeft naar betere energieprestaties van alle gebouwen. Hiertoe is de
richtlijn Energieprestatie gebouwen opgesteld [EPBD]. Elk land van de Europese Unie is tot
een bepaalde hoogte vrij om hier zelf invulling aan te geven. Voor de Nederlandse situatie
heeft dit onder andere opgeleverd: de verplichting tot het hebben van een energieprestatie
certificaat en minimumeisen voor de energieprestatie van bestaande grote gebouwen, die
ingrijpend gerenoveerd worden. Monumenten en ook gebouwen die worden gebruikt voor
eredienst en religieuze activiteiten zijn hiervan uitgezonderd. Echter historische gebouwen
die geen monumentenstatus hebben, zijn weer niet uitgezonderd!
Algemeen wordt aangenomen dat monumenten een hoger energieverbruik hebben dan
moderne gebouwen. Het is waar dat historische gebouwen een hoger energieverbruik
kunnen hebben. De nadruk ligt hier op kunnen. Dit hoeft namelijk niet altijd het geval te zijn.
In de jonge monumenten is veel geëxperimenteerd met nieuwe bouwmaterialen. In de loop
van de twintigste eeuw werden de buitenmuren en de binnenwanden steeds dunner
waardoor het accumulerend vermogen afnam en het warmteverlies toenam. In de oudere
monumenten was door de hoge verdiepingen de daglichtinval goed en kwam verse lucht
naar binnen door natuurlijke ventilatie. Door het verlies van accumulerend vermogen van de
muren en wanden, het verlies van daglicht en het verlies van natuurlijke ventilatie is men
meer energie gaan gebruiken voor verwarming, verlichting en luchtbehandeling. Pas met de
isolatiemaatregelen sinds de jaren 80 wordt het warmteverlies steeds meer beperkt. Echter
het niveau van energiezuinigheid van oudere monumenten met een dikkere massieve
buitenschil wordt nog steeds niet gehaald, ondanks de moderne materialen.
De Britse justitiële dienst heeft onderzoek gedaan naar het energieverbruik van een
honderdtal Britse gerechtsgebouwen uit verschillende bouwperioden, die allemaal op
ongeveer dezelfde manier gebruikt worden [Wallsgrove]. Volgens dit onderzoek verbruiken
de oudste gebouwen, die tot 1900, de minste energie. De gebouwen uit de periode 19001939 verbruiken gemiddeld 24% meer energie. De gebouwen uit 1940-1959 verbruiken zelfs
45% meer. Gebouwen uit de jaren zestig doen het met 36% meer verbruik ook nog slecht,
net als die uit de jaren zeventig en tachtig, met een 21% hoger verbruik. Het energieverbruik
van de gebouwen van 1990 tot nu ligt gemiddeld altijd nog 8% hoger dan dat van de
gerechtsgebouwen van voor 1900.
In het Britse onderzoek zijn conclusies getrokken door het gasverbruik en
elektriciteitsverbruik per vierkante meter vloeroppervlakte uit te rekenen. Er zijn dus geen
ingewikkelde rekenmethodes of EPA adviezen aan te pas gekomen. De oudste gebouwen
blijken aldus het beste te presenteren! Dit resultaat is tegengesteld aan wat algemeen
gedacht wordt.
5.5. Energie besparen in of naast een monument
Nieuwbouw naast de historische bouw biedt kansen voor technische installaties. Reeds in
1910 pleegde P.C.H. Cuypers nieuwbouw naast de historische bouw om de nieuwe
technische installaties onder te brengen. Zo zijn voor het kasteel De Haar de ketels voor de
stoomverwarming in de nieuwbouw, genaamd het “Châtelet”, onder gebracht. Vanuit het
Châtelet gaan verwarmingsbuizen het kasteel in. In deze tijd functioneert dezelfde formule
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nog steeds. Als de nieuwe installaties, voor bijvoorbeeld hernieuwbare energie, te groot of te
zwaar zijn of te veel detoneren met het historische gebouw zou hiervoor een nieuwbouw
naast de historische bouw gebruikt kunnen worden, als deze nieuwbouw toch al door de
architect gepland was.

6. Verlichting
6.1. Ontwikkeling van kunstlicht
Licht is van essentieel belang, niet alleen om te kunnen wonen, werken en recreëren maar
ook voor het welbevinden van de mensen. De eerste lichtbron is het daglicht. Dit licht wordt
beschouwd als het mooiste licht dat er is. Daglicht varieert in sterkte en in kleur. Als het
daglicht onvoldoende is of ontbreekt, wordt gebruik gemaakt van kunstlicht. Kunstlicht heeft
zich ontwikkeld van fakkel, olielamp en kaars via gasverlichting tot gloeilamp,
gasontladingslamp, fluorescentieverlichting en LED verlichting. De behoefte aan kunstlicht is
in de loop der tijd sterk gegroeid. Het ritme van de mens dat eerst afhankelijk was van
daglicht is losgekoppeld geraakt van daglicht. Daarbij dient opgemerkt te worden dat het
lichtniveau dat vroeger gerealiseerd werd veel lager was dan wat nu als norm geldt. Mensen
werkten vroeger soms in het halfduister aan gevaarlijke machines.
Kaarsen waren een paar eeuwen geleden een kostbaar goed. De gewone man kon zich
kaarsverlichting nauwelijks veroorloven. Een kroonluchter vol kaarsen was alleen voor de
rijken weggelegd. Rond 1800 komt de gasverlichting op. Ze verdringt geleidelijk de
kaarsverlichting. Voor de gasverlichting moest een speciale infrastructuur aangelegd
worden. Gas voor verlichting werd centraal geproduceerd met behulp van kolen. In 1879
maakte Thomas Edison de eerste gloeilamp. Licht kon van toen af met een schakelaar aan
of uitgeschakeld, met als voordeel een reductie van brandgevaar [Stokroos].
Industriëlen experimenteerden met het eerste elektrische licht. De industrieel Lord
Armstrong had op zijn landgoed Cragside in Northumberland eerder elektrisch licht dan de
Britse koningin Victoria. Lord Armstrong was zelfs de eerste ter wereld die elektriciteit had in
zijn huis.
Vanaf ca. 1890 krijgen in Nederland de eerste huizen elektriciteit en daarmee de
mogelijkheid tot elektrisch licht. Veel landhuizen moeten nog zelf de elektriciteit opwekken.
Pas rond 1920 is er sprake van openbare elektriciteitsnetten.
De eerste gloeilampen hadden kooldraad als gloeispiraal. Deze gloeilampen gaven nog
relatief weinig licht. De lichtopbrengst werd wel steeds groter met de verdere ontwikkeling
van de gloeilamp. Vanaf ca. 1912 werd wolfraam toegepast voor de gloeidraad. De
lichtopbrengst nam daarmee fors toe. De wolfraam gloeispiraal is langer en compacter dan
de kooldraad gloeispiraal. Zonder afscherming is de gloeilamp vanaf dan zo helder dat de
gloeilamp kan verblinden [Beek].
In eerste instantie worden verlichtingsarmaturen voor kaars en gasverlichting omgebouwd
voor elektrische verlichting. De eerste armaturen die speciaal zijn ontworpen voor
gloeilampverlichting zijn nog gebaseerd op de oude modellen voor kaars- of gasverlichting.
Langzaam ontdekken ontwerpers de mogelijkheden van de gloeilamp [Beek].
Halverwege de jaren 80 komen de spaarlampen op. Ze zijn gebaseerd op hetzelfde
fluorescentie principe als de TL-buizen die al sinds de jaren veertig bestaan. Aan het einde
van de twintigste eeuw doet de LED verlichting haar intrede. Zij maakt nog steeds een snelle
ontwikkeling door.
6.2. Authentieke verlichtingsarmaturen
In de eerste helft van de twintigste eeuw maakten beroemde architecten van bijzondere
gebouwen een Gesamtkunstwerk. Het interieur, het meubilair en de verlichtingsarmaturen
pasten bij de stijl van het exterieur van het gebouw. Deze verlichtingsarmaturen zijn nog
steeds cultuurhistorisch zeer waardevol omdat ze enig zijn in hun soort. Voorbeelden
hiervan zijn het Jachthuis Sint Hubertus op de Hoge Veluwe door H.P. Berlage en in
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Amsterdam het gebouw van de voormalige Nederlandsche handelsmaatschappij door
K.P.C. De Bazel.
6.3. Hergebruik van verlichtingsarmaturen
De nog aanwezige verlichtingsarmaturen kunnen in het verleden al een of meerdere keren
omgebouwd zijn. De eerste keer is dan het elektrificeren van de kaars- of gasverlichting. De
tweede keer is het wijzigen van de lichtbronnen omdat men meer licht wilde. Hierdoor is de
kans groot dat het verlichtingsarmatuur is gaan verblinden. De lichtstroom van de moderne
lichtbronnen is veel groter dan van de “oorspronkelijke” lichtbronnen [Beek]. Een
interessante vraag bij hergebruik van dergelijke verlichtingsarmaturen is naar welke fase
terug te gaan. Deze vraag lijkt bijna op de vraag van de restauratie architect: “Naar welke
bouwfase terug te gaan?”. De tegenwoordige restauratiefilosofie is de verschillende
bouwfasen te laten zien als sporen naar het verleden. Met verlichtingsarmaturen is dit
laatste lastiger.
In geval van hergebruik is de technische staat van de nog aanwezige verlichtingsarmaturen
belangrijk. Het kan zijn dat de oude verlichtingsarmaturen brandgevaarlijk of
aanrakingsgevaarlijk zijn geworden. Er dient dan onderzocht te worden in hoeverre
hergebruik van de armaturen nog wel mogelijk is.
6.4. Verlichtingsarmaturen en nieuwe lichtbronnen
Verlichtingsarmaturen kunnen zijn ontworpen voor een bepaald type lichtbron. Voor
sommige armaturen maakt het niet uit wat voor lichtbron gebruikt wordt. Voor andere
armaturen is de lichtbron in meer of mindere mate essentieel. Als een armatuur ontworpen is
voor de gloeilamp als lichtbron maar voorzien wordt van een spaarlamp of een LED lamp
kan de lichtverdeling in het armatuur niet meer kloppen en komt er minder licht uit het
armatuur. De gloeilamp straalt namelijk bijna rondom licht uit. De spaarlamp benadert deze
lichtuitstraling. Dit is afhankelijk van het type spaarlamp. De LED lamp straalt slechts in een
beperkte richting. Daarmee heeft het verlichtingsarmatuur niet alleen zijn esthetische maar
ook zijn technische kwaliteit verloren. De uitfasering van de gloeilamp en van de
halogeenlamp maakt verschillende verlichtingsarmaturen onbruikbaar. Armaturen die in
onbruik raken, verdwijnen vroeg of laat in de afvalcontainer. Dit is niet alleen verspilling van
materiaal en energie maar ook verlies van cultureel erfgoed.
Wanneer de gebruiker van een gebouw zelf gloeilampen vervangt door spaarlampen die een
zelfde hoeveelheid licht uitstralen kan het gebeuren dat een ruimte ineens een stuk
donkerder wordt. Het licht blijft dan namelijk gevangen in het armatuur. Er wordt weliswaar
bespaard op energie maar het lichtniveau is belabberd geworden.
Er zijn nog geen armaturen die speciaal zijn ontworpen voor spaarlampen. Deze komen er
waarschijnlijk ook niet omdat de variatie aan spaarlampen te groot is. De vorm en de
kwaliteit van de gloeilamp was tamelijk uniform. Het maakte niet uit of de gloeilamp van de
ene fabrikant of van de andere fabrikant afkomstig was. Tussen een spaarlamp van de ene
fabrikant en een spaarlamp van de andere fabrikant kan een groot verschil zijn. Het verschil
is nog groter voor LED verlichting. Er wordt nu door verlichtingsfabrikanten nagedacht over
armaturen die een onlosmakelijk geheel vormen met de LED lichtbron. Dit worden dan
wegwerp armaturen. Wanneer immers de LED lichtbron niet meer functioneert, dan heeft het
verlichtingsarmatuur zijn functie verloren. Een rechtvaardiging hiervoor zou zijn de zeer
lange levensduur van LED verlichting. Echter deze lange levensduur heeft zich in de praktijk
nog niet bewezen.
Het afdanken van een verlichtingsarmatuur omdat de lichtbron defect is, staat in schril
contrast met werkelijke duurzaamheid.
6.5. Het gloeilampverbod
Door de Europese Unie is een verordening opgesteld waardoor gloeilampen en
halogeenlampen verboden worden [2009/244/EG]. De uitfasering van de gloeilamp loopt al
en moet in september 2012 voltooid zijn. De uitfasering van de halogeenlamp zal in 2016
voltooid zijn [LBE01483793].
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De mens neemt waar door licht dat door objecten gereflecteerd wordt. Volgens de
natuurkunde is licht elektromagnetische straling en tegelijkertijd een stroom deeltjes met
energie, zogenaamde fotonen. Elektromagnetische straling kan verschillende golflengten
hebben. Het menselijk oog kan golflengten tussen 360 en 830 nm waarnemen. Deze
golflengten komen ongeveer overeen met het kleurenspectrum van een regenboog.
Daglicht, gloeilampen en halogeenlampen omvatten alle golflengten die de mens kan
waarnemen. Fluorescentielampen, Compact Fluorescentielampen, gasontladingslampen,
spaarlampen en LED verlichting omvatten niet alle golflengten. Golflengten die niet worden
uitgezonden kunnen ook niet worden gereflecteerd door een object. Dit betekent dat
bepaalde kleuren van het object niet waargenomen kunnen worden. Door het
gloeilampverbod verdwijnen de enige kunstlichtbronnen waarmee objecten kunnen worden
waargenomen met al hun kleuren. Alle alternatieven voor de gloeilamp en de halogeenlamp
zorgen ervoor dat de kleuren van een ruimte of van een historisch object minder worden
weergegeven. De beleving zal fletser zijn. In het geval dat verlichting gedimd wordt, wordt dit
effect nog groter. Wordt een gloeilamp gedimd dan wordt de ruimte beleefd als warmer.
Wordt een spaarlamp gedimd dan wordt de ruimte beleefd als fletser met een groene waas.
Het gloeilampverbod betekent voor een historisch interieur of voor een cultuurhistorisch
object dat kleuren niet meer waargenomen kunnen worden zoals ze werkelijk zijn.
Als vervanger voor de gloeilamp zal de spaarlamp nooit geschikt zijn omdat de werking op
een ander natuurkundig principe berust. Ook de LED verlichting is (nog) niet geschikt als
opvolger van de gloeilamp. De ontwikkelingen in de LED technologie gaan snel. Echter het
natuurkundig principe van een LED lichtbron blijft anders dan het natuurkundig principe van
een gloeilamp. Hierdoor zal de kleurweergave altijd anders blijven. Met LED is het door het
natuurkundige principe mogelijk om specifieke golflengten (en daarmee kleuren) te
genereren. Ze is daarom uitermate geschikt om accenten aan te brengen in de verlichting.
Ook is ze uitermate geschikt voor ruimten en objecten waar geen hoge eisen gesteld worden
aan weergave van kleuren. De meeste kunstlichtbronnen geven UV licht af. Een uniek
voordeel van LED verlichting is dat de lichtbron zo gemaakt kan worden dat ze geen UV licht
afgeeft. UV licht is schadelijk voor historische objecten en interieurafwerkingen. Deze
schade is onomkeerbaar en kan alleen maar toenemen.
Toepassing van LED verlichting vraagt om een grote mate van deskundigheid. Het stadium
waarin de toepassing van de LED verlichting nu nog verkeert, is dat er al veel mogelijk is
maar dat er niet de vraag gesteld wordt of dat allemaal wel past bij een historisch gebouw.
6.6. Omgang met daglicht en lichtniveau
Wordt een monument herbestemd of gerenoveerd dan is een nieuw lichtplan wenselijk. Voor
een nieuw lichtplan is het belangrijk de cultuurhistorische waarden van het gebouw, van de
individuele ruimten en van de nog aanwezige verlichtingsarmaturen te kennen. Er dient
onderzocht te worden in hoeverre hergebruik van de armaturen nog mogelijk is. De te
realiseren functies bepalen het gewenste lichtniveau in de verschillende ruimten. Uit de
waardestelling, zowel voor vertrek als voor armatuur, blijkt hoeveel speelruimte er is in een
nieuw lichtplan. Indien de cultuurhistorische waarden en het gewenste lichtniveau een
conflict opleveren, kan het betrekken van daglicht in het lichtplan een oplossing zijn. De
reguliere lichtberekeningen houden geen rekening met invloed van daglicht. Door verlichting
te dimmen, kan energie bespaard worden. Alleen om deze besparingsmogelijkheid te
onderzoeken, kan in lichtberekeningen de invloed van daglicht worden meegenomen. Juist
een historisch gebouw biedt extra mogelijkheden door wel rekening te houden met gebruik
van daglicht vanwege de hogere plafonds en ramen. Afwijking van het gewenste lichtniveau
volgens de verlichtingsnorm2 of aanpassing van de functie van een ruimte zijn andere
oplossingen.

2

NEN-EN 12464-1 Licht en verlichting - Werkplekverlichting - Deel 1: Werkplekken binnen
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In de renovatie van de verlichting van het museum “Ons lieve heer op solder” te Amsterdam
heeft men het aangedurfd terug te gaan naar een lager lichtniveau als reconstructie van een
oorspronkelijke situatie.

7. Conclusies
Het omgaan met installatietechniek in een (jong) monument vraagt om een weloverwogen
aanpak. Te vaak verdwijnt de oude installatietechniek in de afvalcontainer. Te vaak richt de
nieuwe installatietechniek schade aan, op korte termijn reeds bij het installeren tijdens de
bouw, op lange termijn door verkeerde ontwerpkeuzes en het onvoldoende rekening houden
met het gedrag van gebouw en gebruiker.
Met het slopen en weggooien van de oude technische installaties verdwijnt het verhaal van
de technologische, sociale en maatschappelijke geschiedenis van het gebouw en zijn
bewoners. Van belang is voorafgaand aan restauratie, renovatie of herbestemming de
waarde van de nog aanwezige installatietechniek te bepalen. Een manier hiervoor is in het
bouwhistorisch onderzoek aandacht te besteden aan de technische installaties.
Voor een historisch gebouw dient de juiste afweging tussen energiezuinigheid, kwaliteit en
eenvoud van de technische installaties gemaakt te worden. Er is tegenwoordig heel veel
mogelijk. Er kan ook heel veel mis gaan. Leidraad dient te zijn: wat is werkelijk nodig.
Duurzaamheid is een groot woord geworden. Monumenten worden afgeschilderd als
energieslurpers. Een praktijkstudie bewijst echter het tegendeel; oude monumenten blijken
een gunstiger energiegebruik te hebben dan jonge monumenten en zelfs gunstiger dan
moderne gebouwen. Duurzaamheid is meer dan energiebesparing. Worden de
cultuurhistorie en de levensduur van monumenten meegenomen in een beschouwing over
duurzaamheid dan winnen monumenten het met gemak van modernere gebouwen. Er zijn
verschillende beoordelingsmethoden voor duurzaamheid. Geen van alle houdt rekening met
cultuurhistorie. Alleen de DuMo methode houdt hier rekening mee.
Op het gebied van verlichting hebben grote ontwikkelingen plaats gevonden. Vooral de LED
verlichting biedt mogelijkheden voor speciale toepassingen. Voor ruimten of objecten waar
hoge eisen aan de kleurweergave gesteld worden, bieden de ontwikkelingen nog geen
goede oplossing. Tegelijkertijd worden door het gloeilampverbod twee fantastische
lichtbronnen, de gloeilamp en de halogeenlamp, uitgebannen. Voor een historisch interieur
of voor een cultuurhistorisch object betekent dit dat kleuren niet meer waargenomen kunnen
worden zoals ze werkelijk zijn.
Het is een illusie om van de installateur kennis van cultuurhistorie te mogen verwachten.
Daarom is het zaak de installateur duidelijk te maken welke bijzondere installaties hij onder
handen heeft en hoe daarmee omgegaan moet worden. Hier is een taak weggelegd voor de
adviseur installatietechniek, die uiteraard kennis heeft van cultuurhistorie. Deze adviseur kan
ook voor de installateur de vertaalslag maken van het bouwhistorisch onderzoek naar de
gekozen installatietechnische oplossingen. Hier geldt: kennis is motivatie en motivatie is
kunde.
Er is geen standaardoplossing voor de technische installaties in een historisch gebouw, niet
voor de oude installaties en ook niet voor de nieuwe installaties. Elke restauratie, renovatie
en herbestemming heeft zijn eigen mogelijkheden en onmogelijkheden. Wat nodig is, is
buiten de gebaande paden denken. Ga vooral praten met de oude gebruikers. Normen zijn
niet heilig. Veiligheid, voor mens en voor gebouw is wel heilig. Kijk naar de bedoeling achter
de normen.
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8. Nawoord
De auteur van dit artikel heeft voor hoofdstuk 5 dankbaar gebruik gemaakt van de resultaten
van het onderzoek van de Britse Justitiële Dienst die door de Rijksdienst voor het Erfgoed
beschikbaar werden gesteld. De auteur heeft zich voor hoofdstuk 6 laten inspireren door de
recent verschenen Rijksgebouwendienst publicatie “Elektrisch licht in historische interieurs”
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HER- OPWAARDERING VAN HISTORISCHE LIFTEN
Kathleen Moermans, Ruimte en Erfgoed Oost-Vlaanderen
Guy Deckers, Konhef vzw, Antwerpen
1. Inleiding
De duurzaamheid en economische haalbaarheid van het toekomstig functioneren van
historische liften is niet evident. Het KB van 9 maart 2003 betreffende de beveiliging van
liften legt vrij strenge veiligheidseisen op naar het behoud van het gebruik van deze
installaties. Doch zijn aanpassingen mogelijk met behoud van de installatie die zowel
respect hebben voor het historische karakter, als economisch haalbaar zijn.

2. Afbakening historische liften
De identificatie en herkenning van een historische lift zijn prioritaire vereisten om tot een
evaluatie van de erfgoedwaarde te komen. Pas dan kan er een afweging gemaakt worden
naar de mogelijke aanpassings- of moderniseringswerken.
Historische liften kunnen onderverdeeld worden in 2 grote groepen. De handgedreven
heftoestellen en de aangedreven liften (elektrisch, stoom, hydraulisch,..).
Tot de eerste groep behoren de oudste hefwerktuigen, in eerste instantie gebruikt voor
kleine hefvermogens. Het betreft zakkenophalers, of luiwerk bestaande uit een systeem van
een klauwwiel met luireep. Dit klauwwiel was bevestigd op een aandrijfas, waarop een
hefkoord opgetrommeld was. Dit systeem wordt aangetroffen in wind- en watermolens, of
bijv. in de kathedraal van Antwerpen. Hetzelfde principe wordt in het midden van de 19e
eeuw gebruikt voor de bouw van handgedreven goederenliften voor de afhandeling van
goederen in gestapelde pakhuizen (vb. stapelhuis in Gijzelaarstraat, figuren 1 en 2).
Dit soort liften of hefwerktuigen vormt een aparte categorie, en is niet het onderwerp van
deze lezing.
In 2de helft van de 19e eeuw, worden internationaal verschillende liftsystemen ontwikkeld
aangedreven door verschillende krachtbronnen. Zo zijn de eerste liften (gebouwd door
Elisha Otis in 1857) aangedreven door een omkeerbaar stroomaggregaat die de drijfkracht
overbracht d.m.v. riemen. Hydraulische liften worden het eerst voorgesteld in 1867 door Ir.
Edoux.
Ook worden er toestellen ontworpen met riemaandrijving die konden aangesloten worden op
een centrale energiebron van het bedrijf. Het constructiewerkhuis Brandt uit Ekeren bvb.,
vervaardigde zakkenophalers en liften met riemaandrijving en frictiekoppeling. (vb. lift in de
Zirkstraat te Antwerpen, figuur 3). Ook over dit soort historische hefwerktuigen en liften, gaat
deze lezing niet.
Wij gaan het vooral hebben over de elektrisch aangedreven (personen)liften. Deze
ontwikkelen zich in het eind 19e - begin van de 20e eeuw, met de komst van de eerste
elektrische stroomverdeling.
Naast Otis begon ook Schindler in 1874 internationaal met de bouw van liften. In eigen land
had men ook een aantal eigen liftenbouwers. De Ateliers Jaspar te Luik (1842), Liften
Daelemans uit Antwerpen (1905), Etienne Thiery (figuur 4) uit Antwerpen (1910) en Strobbe
(1919) (figuur 5) uit Gent, zijn een aantal bekende firma’s die zich bezighielden met het
bouwen van liften.
Wat opvalt bij deze eerste elektrisch aangedreven personenliften, is de aandacht voor het
esthetische aspect. Gebouw en lift werden samen ontworpen, waarbij de stijl van het
gebouw werd doorgetrokken in het ontwerp van de lift. Alhoewel er catalogussen van de
verschillende liften en constructeurs bestonden, toch was elke lift op maat van het gebouw
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gemaakt. Metalen smeedwerk, tropisch hout, parket, bedieningsknoppen in koper, spiegels,
geslepen glas en specifieke kooiverlichting, enz… werden met zorg en op maat ontworpen.

Figuur 1 en 2: Antwerpen stapelhuis Gijzelaarstraat, Goederenlift, Firma Lievens en co,
Brussel, +/- 1903, capaciteit 500kg

Naast het esthetische aspect, heeft een historische lift een specifieke technische uitrusting,
afhankelijk van de ouderdom van de lift en de constructeur. De meeste liften werden al
(beperkt) aangepast aan nieuwe technische noden of veiligheidsnormeringen. Dit soort
moderniseringswerken maakt deel uit van de geschiedenis van de liften en de evolutie in
techniek zoals de overschakeling van gelijk- naar wisselstroom. Volgende technische
uitrustingen zijn opmerkelijk en waardevol:
- Schakelborden: Originele marmeren schakelborden uit begin 19e eeuw met electromagnetische relais en hydraulische afdempzuiger of vertragingszuiger zijn zeldzaam. Dit
geldt eveneens voor de olierelais zoals toegepast bij het schakelbord Daelemans
geïllustreerd in figuur 6. Deze schakelborden bleven nagenoeg ongewijzigd tot de jaren
1960. Meestal werden ze echter in 2e helft 20e eeuw vervangen door nieuwere
exemplaren.
- Rem: Een bandremsysteem werd gebruikt in de jaren 1920. Nadien wordt een electromagnetisch aangedreven klem met 2 klauwen en bekleed met remvoering gebruikt.
- Vangrichting en snelheidsbegrenzers: Snelheidsbegrenzers van het type Watt (regulator
van Watt, figuur 7), zijn uniek.
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Figuur 3: Antwerpen Zirkstraat, Goederen- Figuur 4: Antwerpen, Lange Klarenstraat,
lift, Firma Brandt
Lift Thierry

Figuur 5: Oostende, Sint-Sebastianstraat, lift Figuur 6: Schakelbord Daelemans, Konhef
Otis, 1925, interieur liftkooi
didactisch materiaal
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- Verdiepingcontrollers: De eerste liften werden bediend door een liftman die vanuit de lift
een hendel bediende. Later werd de verplaatsing in de machinekamer gesimuleerd.
Volgende systemen zijn gebruikt: planeetwielen of planeetsysteem met contactarmen op
koperen schijven (de door de lift afgelegde weg wordt hier op schaal nagebootst,
tuimelaar, vijs zonder einde en heugel met hamers (figuur 8).

Figuur 7: Antwerpen, Keizerstraat, vml. Figuur 8: Oostende, Sint-Sebastianstraat,
Koninklijk ballet van Vlaanden, Lift Hopmann, lift Otis, 1925, verdiepingcontroller
Snelheidsbegrenzer type Watt
- Houten vierkante of metalen ronde geleiding: De oudste geleidingen zijn vervaardigd in
tropische houtsoorten en vierkant van diameter (1900 -1930). Liften voor 1965 hebben
meestal ronde metalen geleiders. Later werden dan stijve metalen T-geleiders gebruikt.
- Een vliegwiel voor soepele beweging of handbediening.
- Een vaste schaats op kooi en na 1958 een beweegbare schaats die op de gewenste
verdieping de bordesdeur ontgrendelt.

3. Inventarisatie/bescherming- en documentatieproblematiek
Naast het belang om een historische lift te herkennen, zijn er toch nog een aantal
knelpunten om tot een duidelijk visie te komen van dit soort erfgoed.
- Er is vrij weinig gepubliceerd of onderzoek gedaan naar dit soort erfgoed. Er bestaan
catalogussen van de verschillende constructeurs, doch is er nog geen grondige studie
gedaan naar typologie, techniek e.d. Zeker niet wat de Belgische constructeurs betreft.
- Momenteel bestaat er ook geen inventaris van alle historische liften en/of onderdelen. De
controleorganismen (EDTC) hebben elk hun cijfermateriaal omtrent het aantal
gecontroleerde liften. Daaruit blijkt dat ongeveer 3 à 4 % liften van voor 1958 zijn, slechts
een gedeelte daarvan zijn historisch waardevolle liften. Het aantal in België wordt geschat
op 85.000.
- Op Vlaams niveau zijn er slechts 20 liften beschermd als monument. Voor slechts 3
ervan betreft het een bescherming van enkel de lift. Bij de overige gevallen maakt de lift
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deel uit van een gebouw dat reeds omwille van specifieke erfgoedwaarden
beschermingswaardig was. Het uitgangspunt was hier dus het gebouw. Enkel de lift
beschermen bij een niet waardevol gebouw schept problemen naar toekomstig beheer.
Dit is dan ook geen optie. De lift en het gebouw dienen steeds samen geëvalueerd te
worden.

4. Huidige situatie wetgeving en problematiek
Het koninklijk besluit van 9 maart 2003 betreffende de beveiliging van liften legt eisen op
inzake het gebruik van liften. Het besluit geeft voorschriften voor onderhoud en inspectie
enerzijds en de risicoanalyse en modernisatie van liften anderzijds.
Als uit de risicoanalyse blijkt dat er moderniseringswerken moeten worden uitgevoerd, moet
dat voor 1 januari 2013 gebeuren.
Dit KB bepaalt ook dat bij de uitvoering van de risicoanalyse bij historisch waardevolle liften,
rekening kan gehouden worden met het advies van de bevoegde gewestelijke diensten voor
onroerend erfgoed. Hiervoor werd de Federale Commissie voor Historische Liften opgericht.
In deze Commissie kunnen het controleorganisme (EDTC) samen met de eigenaar, de
bevoegde diensten voor onroerend erfgoed, de bevoegde diensten voor de veiligheid van
liften en de betrokken modernisatiebedrijven de preventiemaatregelen bespreken. Hier kan
dan ook bij discussiegevallen besproken worden of de voorgestelde oplossingen door het
modernisatiebedrijf voldoende veilig zijn en of er voldoende rekening gehouden wordt met
het historische karakter van de liften.
Het gevaar voor de verdwijning van historische liften is een reëel en heeft meerdere
oorzaken:
- Er is een ontoereikende informatiestroom naar eigenaars (zowel privé als openbare
besturen) omtrent de wetgeving en de gevolgen hiervan. Hierbij is er onvoldoende
onafhankelijke en duidelijke informatie om de eigenaars op een correcte manier te
informeren naar mogelijkheden en alternatieven bij de modernisering van historische
liften.
- De aandacht voor de historische waarde van de lift wordt overschaduwd door het
commercieel aspect. Gezien binnen het geheel van liften het lage percentage aan
historische liften is het voor modernisatiebedrijven niet altijd interessant om hierin een
grote rol te spelen.
- In het Vlaamse Gewest is er enkel een financiële ondersteuning indien de lift is
beschermd als monument. Deze financiële ondersteuning is voor de drie gewesten
verschillend.
- De kosten voor het uitvoeren van de moderniseringswerken zijn dikwijls heel hoog. Dit
heeft verschillende oorzaken:
- Aanpassingen aan technische installatie worden door modernisatiebedrijven
(liftenconstructeurs) nog vaak zelf uitgevoerd. Aanpassingen aan deuren, smeedwerk,
schachtwanden e.d., worden echter vaak aan onderaannemers doorgegeven.
- Gezien het lage percentage historische liften, is er weinig belangstelling bij de
liftenconstructeurs. Daarenboven is er onvoldoende ervaring om met historische liften om
te gaan.

5. Hoe historische liften her-opwaarderen?
Er zijn twee mogelijke uitgangspunten bij de her-opwaardering van liften: ofwel kiest men
voor een statische situatie, ofwel kiest men voor een dynamische situatie.
Bij de statische situatie kiest men voor een museale functie voor de lift. Hierbij worden er
geen moderniseringswerken uitgevoerd waardoor de lift niet meer gebruikt mag worden. De
toegankelijkheid van het gebouw dient dan op een andere manier te worden verzekerd. Dit
is zeker de oplossing voor de handbediende liften of heftoestellen. Deze optie wordt soms
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echter ook genomen voor de elektrisch aangedreven personenliften. De lift wordt dan enkel
nog een object zonder functie; een herinnering van wat er ooit was.
Voorbeeld:
a. Antwerpen, Stapelhuis Gijzelaarstraat
b. Brussel, General Insurance
c. Borgloon, stoomstroopfabriek
Bij de dynamische situatie kiest men echter resoluut voor het behoud van de lift met behoud
van haar functioneel gebruik en met respect voor de historische en industrieel
archeologische waarde. Hierbij moeten de historische liften dus gemoderniseerd worden
conform de nieuwe wetgeving. Er zal dus steeds een aanpassing zijn, met verlies van
historisch materiaal.
Hieronder een aantal voorbeelden van aanpassingen aan historische liften, waarbij de
industrieelarcheologische en historische waarde van de lift wordt gerespecteerd. Deze
richtlijnen zijn louter informatief. Elke lift is immers anders en dient dan ook per case
bekeken te worden. Oplossingen dienen op maat te gebeuren.
Alvorens aanpassingswerken uit te voeren dient er een risicoanalyse uitgevoerd te worden
door een erkend controleorganisme (EDTC). Deze risicoanalyse vormt de basis voor en
dient als richtlijn voor de uitvoering van de aanpassingswerken. Deze kunnen uitgevoerd
worden door een liftconstructeur (zeker voor het technische gedeelte) en/of door andere
uitvoerders, bijv. smid om smeedwerk aan te passen, schrijnwerker,….
Het doel is om de ingrepen zo minimaal mogelijk te houden, zodat zowel het oorspronkelijke
mechanisme als het esthetisch aspect van de lift zoveel mogelijk intact blijft.
Wat zijn de knelpunten in de praktijk?
a. Open schachtwand of metalen smeedwerk
Beveiliging van de schacht kan gebeuren door de plaatsing van metalen roosters achter het
bestaande smeedwerk. Deze roosters hebben dan voldoende fijn maaswerk zodat contact
met het interieur van de liftkooi, het tegengewicht en de bedrading, enz. in de liftschacht
onmogelijk wordt. Beveiliging van de schacht kan ook gebeuren door de plaatsing van
gelaagd glas achter het bestaande hekwerk. Ook een combinatie van deze twee kan een
optie zijn.
b. Vouwhekken bordesdeur en vouwhekken kooi-ingang
De bordesdeuren dienen omgevormd te worden naar een draaideur. Dit is mogelijk door het
smeedwerk in een metalen kader te plaatsen. Dit dient evenwel met de nodige detaillering
en gevoel voor verhoudingen te gebeuren. Het vouwhekken aan de kooi-ingang is dikwijls in
hout. Dit kan blijven, doch enkel als er een elektronisch gordijn en een frequentiesturing
wordt geplaatst en de snelheid van de lift beperkt wordt tot 63 cm/sec.
c. Mechanische vergrendeling van de deuren
De oorspronkelijke mechanische vergrendeling is niet elektrisch gecontroleerd en dient
vervangen te worden door een positieve vergrendeling. Dit kan in de aangepaste
bordesdeur worden ingewerkt.
d. Houten kooigeleiding en tegengewicht
De kooigeleidingen zijn vervaardigd in tropische houtsoorten. Indien deze vervangen dienen
te worden, zijn er zeer ingrijpende wijzigingen nodig. Niet alleen dienen de
geleidingsschoenen van de kooi te worden vervangen, maar ook het vangmechanisme en
zelfs de volledige kooibeugel. Het is raadzaam om hierin het controleorganisme (EDTC) te
overtuigen om dit te behouden, en bij betwisting de Federale Commissie van Historische
liften te raadplegen.
Het tegengewicht hangt dikwijls vast aan 2 kabels. Dit kan behouden blijven als de afstand
tussen kooi en tegengewicht groot genoeg is om botsing uit te sluiten.
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e. Verdiepingcontroller met planeetwielen, vijs zonder einde of heugel met hamers
Deze systemen bepalen de stopnauwkeurigheid van de kooi. Deze mag namelijk niet meer
dan 3 cm zijn. De oude systemen zijn regelbaar, doch vertonen slijtage dat vaak als
argumentatie voor afbraak wordt aangewend. Mits een aangepast onderhoud echter, is
afregeling mogelijk. Afregeling dient te worden uitgevoerd door 2 personen. De
onderhoudstechnieker heeft hiervoor echter veelal geen tijd en mist soms de kennis. De
bijkomende plaatsing van een frequentiesturing kan ook hier een oplossing bieden. Dit is
een aanvulling op het schakelbord en dus een zeer beperkte ingreep. Hierdoor kunnen de
originele systemen behouden blijven.
f. Elektrische schakelborden
De oudere borden zijn heel zeldzaam. Meestal werden ze al vervangen door nieuwere
versies, gezien er meestal geen plaats meer is op deze oudere borden om bijkomende
switchen te plaatsen van o.a. de elektrische deurvergrendeling. Daarenboven zijn originele
wisselstukken niet meer te verkrijgen. De beste optie is om een nieuw bord in de
machinekamer te plaatsen en het oude op zijn oorspronkelijke plaats te behouden.
g. Rembekleding is asbesthoudend
Dit kan vervangen worden door een alternatief asbestvrij materiaal.
h. Vanginrichting en snelheidsbegrenzers
De klassieke blokkeervanginrichting kan behouden blijven indien de snelheid ook wordt
beperkt tot 63 cm/sec. Een upgrade kan dus vermeden worden door de snelheid te
minderen. De plaatsing van een frequentiesturing is dus ook voor dit probleem een
oplossing.
Dit zijn de meest ingrijpende ingrepen op de technische installatie en de lift zelf. Daarnaast
zijn er dikwijls kleinere ingrepen noodzakelijk zoals het plaatsen van veiligheidsfolie op het
glas van kooi en schachtwand, het verbeteren van de verlichting,… .
Voorbeelden:
- Oostende – Régina Residence, Van Iseghemlaan, Lift Otis, 1925

Figuur 9, 10, 11: Nieuwe glazen schachtwand en schachtdeur
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- Antwerpen, NV Ackermans en Van Haaren, Begijnenvest

Figuur 12, 13, 14, 15: Schachtwand uit metalen roosters met klein maaswerken en
aangepaste schachtdeur
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6. Besluit
Het aanpassen van historische liften in hun oorspronkelijke omgeving is vanuit
erfgoedoogpunt de meest duurzame oplossing voor behoud. Het blijven gebruiken van
historische liften beperkt de impact op het gebouw en de omgeving en behoud de
functionaliteit van het gebouw en de machine.
De economische haalbaarheid is echter sterk afhankelijk van de voorgestelde technische
mogelijkheden. Zowel EDTC als modernisatiebedrijven spelen hierin een grote rol: EDTC in
het correct inschatten van de risico’s en de modernisatiebedrijven in hun voorstellen naar
mogelijke oplossingen, rekening houdend met de erfgoedwaarde van de lift. Elke historische
lift is echter anders en oplossingen op maat zijn dan ook noodzakelijk om het historische
karakter te behouden.
Door onvoldoende onafhankelijk advies hebben eigenaars echter een angstige houding
tegenover moderniseringswerken. Dit resulteert vaak in een” nietsdoen” of in de verdwijning
van de historische lift. Het is dan ook absoluut noodzakelijk dat eigenaars op een correcte
manier geïnformeerd worden. Behoud en gebruik is de beste garantie voor de toekomst!
Keep them rolling!
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Gevelreinigen

1996

7

Kalk

1997

90-76132-01-1

8

Metaal

1997

90-76132-02-1

9

Kwaliteit in de restauratie

1998

90-76132-03-8

10

Natuursteen deel 1

1998

90-76132-04-6

11

Natuursteen deel 2

1999

90 76132-05-4

12

Mortels in de restauratie

1999

90-76132-06-2

13

Pleisters voor restauratie en renovatie

2000

90 76132-07-0

14

Bereikbaarheid van monumenten

2000

90-76132-08-9

15

Schoon van binnen

2001

90-76132-09-7

16

Glas in lood

2001

90-76132-10-0

17

Scheuren in metselwerk en pleisters

2002

90-76132-11-9

18

2002

90-76132-12-7

2003

90-76132-14-3

20

Biodegradatie
Zouten in natuursteen- en
baksteenmetselwerk
Surface and structural consolidation of
masonry
Authenticity in the restoration of monuments

2003

90-76132-13-5

21

Kleur, Pigment en Verf in Restauratie

2003

90-76132-15-1

22

Graffiti op monumenten: een last of een lust

2004

90-76132-16-x

23

Isolatie en klimaatbeheersing van
monumenten (Hoe) is het mogelijk?

2004

90-76132-17-8

24

Monumenten en water

2005

90-76132-18-6

25

Monitoring en Diagnose

2005

90-76132-19-4

25a

CD MDDS Damage Atlas

2005

geen

26

Valorisatie en Consolidatie van Monumentale
Betonconstructies

2006

90-76132-20-8

27

Restauratie en onderhoud van monumentale
gebouwen

2006

28

Restauratie, onderhoud en beheer van
monumenten

2007

ISBN/EAN: 978-90-76132-22-8

29

Herbestemming van Religieus Erfgoed

2007

ISBN/EAN: 978-90-79216-01-7

30

Zout en behoud? (nieuwe ontwikkelingen)

2008

ISBN/EAN: 978-90-79216-02-4

31

Beton behouden – theorie in de praktijk gezet
Ondergrondse Monumenten: Zichtbaar Onzichtbaar

2008

ISBN/EAN: 978-90-79216-03-1

2009

ISBN/EAN: 978-90-79216-04-8

33

Interventies en hun consequenties

2009

ISBN/EAN: 978-90-79216-05-5

34

Effect of Climate Change on Built Heritage

2010

ISBN/EAN: 978-3-937066-18-9

35

Gevelbehandeling van erfgoed: Erg of goed?
Scheuren, Scheefstanden, Verzakkingen
(Instortingsgevaar?)
Jonge monumenten voor de huidige
samenleving

2010

ISBN/EAN: 978-90-79216-06-2

2011

ISBN/EAN: 978-90-79216-07-9

2011

ISBN/EAN: 978-90-79216-00-0

19a
19b

32

36
37

CD/MDDS Schadeatlas: € 10,00

Informatie: zie website www.wta-nl-vl.org
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