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Concrete Heritage! 
Restauratieve benadering van ‘Monumentaal Beton’  

 
 

Wessel de Jonge 
TU Delft & Wessel de Jonge architecten BNA b.v. 

 
 
De omschrijving ‘monumentaal beton’ duidt natuurlijk op de toepassing van 
beton in gebouwd erfgoed als zodanig, maar ook op de waardering van de 
architectonische uitdrukking van het materiaal zelf. Kortom: innerlijk of ook 
uiterlijk ? Dit onderscheid is van belang als het op restauratie van zulke 
gebouwen aankomt.1 
 
Monumentaal beton 
 
De waarneembare toepassing van beton in gebouwen die nu als monumentaal 
gezien worden, is dikwijls tot stand gekomen op basis van conceptuele 
ontwerpprincipes. Vanaf midden negentiende eeuw zien we in de architectuur 
een hang naar authenticiteit in materiaalgebruik en constructie. Dit komt 
bijvoorbeeld in het werk van Cuypers en vooral Berlage tot indrukwekkende 
expressie. 
 
Begin 20e eeuw gaat de generatie van de Moderne Beweging daarop verder. Zij 
kiest radicaal voor een splitsing van 'dragende' en 'scheidende' constructies van 
gebouwen. Dit uitgangspunt leidt in de vroege jaren '20 tot het inzetten van 
skeletbouw voor gewone gebouwen, met draagconstructies van hout, staal en 
(vooral) beton. Voor industriële gebouwen was dit al langer in zwang, vooral 
vanwege de flexibiliteit van de vloerindelingen. 
 
Voor de ’modernen’ was de gedachte, dat de gevels van gebouwen niet langer 
dragend zouden hoeven zijn en dus naar behoefte van 'licht en lucht', en dus van 
glas en te openen ramen voorzien konden worden. Een andere belangrijke 
doelstelling was om hiermee de industrialisatie van het bouwproces door middel 
van 'droge' montage van geprefabriceerde bouwcomponenten te bewerkstelligen. 
De scheidende constructies (gevels, binnenwanden) zijn daarbij vaak uitgevoerd 
als glaspuien van staal of hout, of in lichte vulmaterialen. Naast allerlei 
plaatmaterialen van metaal, hout en composieten duiken hierbij ook vaak 
betonproducten op, zoals bouwblokjes van bimsbeton (drijfsteen) voor 
binnenspouwbladen of binnenwanden. Begin jaren '30 krijgen we ook te maken 
met prototypische prefab betonpanelen.2 

 

Na de oorlog neemt deze ontwikkeling een verdere vlucht, met name in de 
systeembouw om de woningnood te lenigen waar geprefabriceerde onderdelen 
zowel voor de draagconstructie als voor de afbouw werden toegepast. Aan dit 
soort afbouwmaterialen zijn zeker bepaalde 'monumentale' waarden toe te 
kennen, bijvoorbeeld indien zij de weerslag vormen van een manier van denken 
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over bouwen en architectuur, en de razendsnelle ontwikkeling van 
bouwtechnieken in de 20e eeuw. De inventarisatie en analyse hiervan begint 
inmiddels op gang te komen, zodat de kennis hierover groeit3. De paper van 
Herdis Heinemann over Schokbeton is hiervan een interessant voorbeeld. Behoud 
en herstel van dit soort bouwmaterialen in de praktijk staat echter nog in de 
kinderschoenen. 
 

 

Fig. 1. Het hoofdgebouw van 'Zonnestraal' na de restauratie in 2003. Het fragiele 
betonskelet werd gestraald, gerepareerd, opnieuw gepleisterd en geschilderd met 

minerale producten (Foto: Wessel de Jonge architecten). 

 

 

Fig. 2. Het Hoofdgebouw van 'Zonnestraal' in de ruwbouwfase, vermoedelijk in 1927. 
Het betonskelet volgt in de dimensionering de momentenlijn door verjongingen van de 
balken bij de opleggingen. Het betonwerk is uiteindelijk wit gepleisterd (Foto: historisch 

archief 'Zonnestraal'). 
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Van balksysteem naar paddestoelvloer 
 
Net zoals de oude Grieken hun natuursteenconstructies modelleerden volgens de 
traditie van houtbouw, waren ook de vroege gewapend betonconstructies 
aanvankelijk ontleend aan de gebruikelijke bouwwijzen in hout en (giet)ijzer. Ook 
het befaamde systeem Hennebique4 was gebaseerd op de toepassing van 
kolommen, moer- en kinderbinten. Het was, naast het systeem Monier, een van 
de eerste wijdverbreide 'patenten' voor constructiesystemen in gewapend beton, 
en we komen het ook in ons land veel tegen. Het gewapend betonskelet van 
v.m. sanatorium 'Zonnestraal' heeft een soortgelijke opbouw van zware 
hoofdliggers en lichtere tussenbalken. Voor dit gebouw, tussen 1926 en '28 
ontworpen door Jan Duiker en Bernard Bijvoet, ontwierp en berekende 
constructeur en betonpionier Jan Gerko Wiebenga5 de draagconstructie. De 
berekeningen ervan waren door de orthogonale structuur overzichtelijk. 
 
Door de liggers vanaf de opleggingen te laten verjongen werd materiaal 
bespaard. In een tijd van hoge materiaalkosten en lage arbeidskosten was dit 
een economische oplossing. Door de bewerkelijke bekistingen zou dit in onze tijd 
niet meer opwegen tegen de veel hoger geworden arbeidskosten. 
 
Een nadeel van deze bouwwijze was dat de vloerbalken de lichtinval 
belemmerden, wat strijdig was met wens om in gebouwen maximaal daglicht 
binnen te laten. Voor de 'daglichtfabriek' van Van Nelle in Rotterdam, tussen 
1925 en '31 ontworpen door Jan Brinkman en Leendert van der Vlugt, ontwierp 
Wiebenga daarom, bijna gelijktijdig, een gewapend betonconstructie voor geheel 
vlakke vloeren op achtkantige paddestoelkolommen. Door het ontbreken van 
vloerbalken werd er per verdieping bovendien ongeveer een halve meter op de 
constructiehoogte bespaard. Hierdoor werd niet alleen het geveloppervlak 
beperkt maar werd ook bespaard op de kosten van intern transport en leidingen, 
en dus op het productieproces.6 Maar Wiebenga maakte het zich hiermee niet 
echt gemakkelijk want de berekening van de alzijdige krachtwerking rond de 
betonnen paddestoelkoppen was toen geen gemeengoed.7 
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Fig. 3. De Van Nelle Ontwerpfabriek na de restauratie in 2004. Het robuuste skelet van 
betonnen paddestoelkolommen en vloeren verkeerde in goede conditie. De fragiele 

stalen gevels hadden meer aandacht nodig (Foto: Fas Keuzekamp). 

 

 
Fig. 4. De Van Nellefabriek in de afbouwfase in 1928. Het neutrale betonskelet maakt 

functionele verandering mogelijk en andersoortig gebruik relatief eenvoudig (Foto: 
historisch archief De Wed. de Erven J.J. van Nelle/DE historisch archief). 

 
Waarom beton ? 
 
De toepassing van gewapend beton had ook verder bepaalde voordelen. 
Ondanks de nog beperkte berekeningsmethodiek kwamen architectonisch vrijere 
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vormen binnen bereik door de ongekende plastische mogelijkheden van 
gewapend beton. Voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld het Goetheanum in 
Zwitserse Dornach, ontworpen in 1925-28 door Rudolf Steiner, en de latere 
werken van Le Corbusier, zoals de kapel van Ronchamps (1950-54) en de 
regeringsgebouwen in Chandigarh (1951-54). 
 
Toch was het niet alleen de architectonische expressie die de keuze op 
gewapend beton liet vallen. Ook de hygiëne was bij dit 'naadloze materiaal' 
gebaat, zeker in het geval van gebouwen voor gezondheidszorg, onderwijs, of de 
productie van levensmiddelen. Bij de tabak-, koffie- en theeverwerker Van Nelle 
speelde verder de brandveiligheid een belangrijke rol, en was de 
betonconstructie mede met het oog op de verzekering gekozen. 
 
Als nadeel van het materiaal gold ook toen al, dat het gebouw in feite twee keer 
gebouwd moet worden: één keer als bekisting, en één keer in beton. Een 
specifiek aspect waar nogal eens aan voorbij wordt gegaan is dat gewapend 
beton aanvankelijk heel lastig was voor het bevestigen van andere 
bouwcomponenten. Voor het vastschroeven van de stalen gevelstijlen en 
terrasleuningen zijn bij 'Zonnestraal' talloze zachthouten blokjes ingestort, die nu 
als kwetsbare plekken naar voren komen. In Van Nelle, waar veranderingen van 
de productielijnen voortdurend aan de orde zouden zijn, werden systematisch 
kanaalijzers in de kolommen en metalen doken in de vloeren ingestort, waarin 
drijfassen en lopende banden eenvoudig met slotbouten konden worden 
(verplaatst en opnieuw) vastgezet. Met de introductie van elektrisch gereedschap 
zoals klopboormachines en boorhamers werd dit veel eenvoudiger, maar toen 
waren de gebouwen van Van Nelle al grotendeels opgeleverd.8 
 
Bekleding en afwerking 
 
Voor architectonische toepassingen werd beton in de vooroorlogse periode 
(vrijwel) altijd bekleed. Dat had te maken van de esthetische opvattingen van die 
tijd, waarin voor het naakte beton geen plaats was, maar zeker ook met de naar 
huidige maatstaven onvolkomen oppervlaktekwaliteiten van het materiaal. 
Destijds kwamen in betonwerk nog zeer regelmatig grindnesten en holten in het 
beton voor, omdat verdichting slechts door middel van 'porren' gebeurde en niet 
mechanisch zoals nu. Een andere oorzaak was dat de betekenis van de water-
cementfactor anders werd geïnterpreteerd dan nu, en soms ruim water werd 
bijgemengd om de nauwe bekistingen vol te krijgen.9 Ook door de geringe 
precisie in het bekistingswerk -dat immers betrekkelijk irrelevant was omdat het 
beton toch afgedekt zou worden- worden vaak onregelmatigheden in het 
oppervlak van ouder betonwerk aangetroffen. 
 
In het geval van bekleding is meestal sprake van zuiver constructieve toepassing 
van gewapend beton, waar de betonnen onderdelen geheel aan het oog zijn 
onttrokken door omhulling met bijvoorbeeld metselwerk of natuursteen. Bij 
restauratie kan de vraag worden gesteld in hoeverre behoud van bijvoorbeeld de 
oppervlaktestructuur dan essentieel is voor de monumentale kwaliteit van het 
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object - afgezien van die zeldzame gevallen waar het betonwerk op zich als 
bouwhistorisch van belang wordt beoordeeld, als exemplarisch voor een 
bepaalde innovatie in de betontechniek bijvoorbeeld. 
 
Anders ligt dat bij betonwerk dat met een ander materiaal in afgewerkt, zoals 
een bepleistering. Bij gebouwen die teruggrijpen op klassieke bouwstijlen worden 
vaak gepleisterde afwerkingen aangetroffen die doen denken aan natuursteen.  
 
St. Jobsveem 
 
In onze eigen restauratiepraktijk is het St. Jobsveem in Rotterdam van 1914 
daarvan een aardig voorbeeld.10 Dit gebouw van architect J.J. Kanters is aan de 
waterkant voorzien van uitkragende laadperrons en gevelconstructies in 
gewapend beton die vervolgens zijn gepleisterd. De pleistermortel is 
samengesteld uit natuurcement en rivierzand met zeer fijn zwart en wit grind als 
toeslag, waardoor het geheel een fraaie warme kleur heeft die aan zandsteen 
doet denken. Het pleisterwerk is vervolgens gekamd en deels gespat om een 
gefrijnde en gebouchardeerde oppervlaktestructuur van natuursteen te imiteren. 
 
In de loop der tijd is door verwering een gevlekt oppervlak ontstaan, maar een 
groter probleem was de beginnende betonschade die daaronder aan het ontstaan 
was. Eerst is de gehele gevel (baksteen en betonwerk) met stoom op lage druk 
gereinigd. Loszittende delen van het pleisterwerk zijn verwijderd en eventueel 
onderliggende betonschade, met name door wapeningscorrosie, is gerepareerd 
met gangbare herstelmethoden door uithakken, depassiveren van de wapening 
en het aanhelen met reparatiemortel Sika Monotop 615. De gedeelten waar de 
droging te snel verloopt zijn nabehandeld met SikaGuard 552W Aquaprimer. Voor 
de pleisterwerken zijn speciale mortels samengesteld op basis van Remmers 
restauratiemortel die met pigmenten op kleur zijn gebracht. Met een klein palet 
aan reparatiemortels die kleine kleurnuances vertonen kon een vakman op de 
steiger van plek tot plek beoordelen welke mortel het beste past bij de 
aangetroffen omringende werk. Vervolgens zijn de oorspronkelijk toegepaste 
kammen nagemaakt om de 'gefrijnde' structuur te kunnen realiseren.11 
 
Sanatorium ‘Zonnestraal’ 
 
Voor de restauratie van het Hoofdgebouw van 'Zonnestraal' is ingezet op het 
stralen van alle betonwerk, en herstel met 'klassieke' reparatiemethoden 
(uithakken, depassiveren van de wapening, aanhelen met reparatiemortel), 
waarbij de pleisterlaag waar nodig zou worden vervangen door spuitbeton om 
aan voldoende dekking en sterkte te komen. In de praktijk bleek de toepassing 
van spuitbeton echter maar plaatselijk noodzakelijk.12  
 
In de verdiepingsvloer boven de onderdoorgang was het carbonatatierisico zeer 
hoog. Deze was jarenlang als binnenruimte afgesloten geweest zodat de 
betonporiën geheel droog en open waren. Nu de onderdoorgang weer open zou 
worden gemaakt zou CO2 de betonvloeren gemakkelijk kunnen binnendringen. 



TNO – NVMz studiedag 
Historisch beton 

 
 

9 
 

De vloervelden zelf werden aan de onderzijde thermisch geïsoleerd en 
gepleisterd, waardoor carbonatatie voorkomen werd. De balken werden echter 
wel met spuitbeton preventief tegen carbonatatie behandeld. Hiervoor is een 
zuivere cementgebonden PCC mortel gekozen en geen kunststofgemodificeerde 
mortel, om thermische uitzettingsverschillen met het oude betonwerk te 
voorkomen. Ook voor incidentele reparaties van slechte plekken is na uithakken 
en depassivering deze mortel toegepast. Door het spuitbeton net als het overige 
betonwerk dun over te trekken met mineraal pleisterwerk is er uiteindelijk weinig 
zichtbaar verschil met het oorspronkelijke werk. De (vrijwel) horizontale delen 
zijn met een speciale, zeer duurzame Montenovo Sockelputz afgepleisterd. 
 
De geplande oppervlaktebehandeling met Decadex, een CO2-werende coating om 
carbonatatie van het beton tegen te gaan, werd afgewezen vanwege de 
rubberachtige, synthetische uitstraling hiervan. In plaats daarvan zijn de 
gepleisterde oppervlakken geschilderd met Keim, dat ook een licht CO2-werende 
werking heeft. Dit is een minerale, matte en niet-filmvormende muurverf, die in 
het interieur in kalkwit, en in het exterieur in hagelwit is toegepast. Hiermee 
werd het beeld van het oorspronkelijk al snel overgeschilderde betonwerk zeer 
dicht benaderd. 
 
Sindsdien is een tweede fase van de restauratie uitgevoerd, waarbij zich een 
nieuw probleem aandiende. In het Dresselhuyspaviljoen bleek de weerstand 
tegen dwarskrachten bij de balkopleggingen ontoereikend te zijn. Er zijn proeven 
genomen met 'CarbonShear' koolstof-wapeningsmatten die, na verwijdering van 
de pleisterlaag, op de flanken van de balkopleggingen zijn verlijmd. Hierbij zou 
de oorspronkelijke pleisterlaag opnieuw in ons voordeel zijn geweest, omdat de 
koolstof strips onzichtbaar in het stucwerk konden worden weggewerkt. 
Uiteindelijk is deze methode uit kostenoverwegingen afgewezen, en rusten de 
balken gedeeltelijk op de kruisingen van de binnenwanden, die natuurlijk nooit 
bedoeld zijn geweest om een dragende functie te krijgen. Als gevolg hiervan 
worden indelingsaanpassingen voor een nieuw gebruik van het paviljoen 
belemmerd.  
 
Uitdagingen 
 
Het voorbeeld van 'Zonnestraal' laat zien dat zelfs heel slecht betonwerk 
technisch nog te restaureren valt, en dat dit veeleer afhangt van de wil en het 
accepteren van een beperkte levensduur en veel onderhoud, en de 
beschikbaarheid van voldoende budget om dit ook werkelijk te doen. 
 
Een van de architectonische uitdagingen van betonrestauratie is veeleer om vast 
te stellen of het gaat om een conceptuele toepassing, bijvoorbeeld als 
draagconstructief materiaal zoals in het geval van Van Nelle, waar de expressie 
van het materiaal zelf door de bepleistering oorspronkelijk niet relevant was, of 
om een bouwwerk waar de conceptuele betekenis van de toepassing van beton 
ook verder zichtbaar gemaakt is door het gebruik van architectonisch 
schoonbeton. In dat laatste geval moet vanzelfsprekend veel meer aandacht 
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worden besteed aan de esthetische kwaliteiten van kleur, textuur, toeslagen en 
glansgraad van de toe te passen restauratiematerialen. 
 
Deze thematiek komen wij steeds meer tegen in de jongste generatie 
monumenten van na de oorlog. In deze gebouwen komt architectonisch 
schoonbeton veelvuldig voor, waarbij dikwijls veel aandacht is besteed aan 
bijvoorbeeld cementkleur, kleur en korrel van de toeslagen en de 
oppervlaktestructuur (gewassen, geëtst, gebouchardeerd, enz.). Binnen de 
kaders van Docomomo International zijn over deze thematiek reeds eerste 
onderzoekingen gepubliceerd.13 
  
De hierbij toegepaste technieken en kleureffecten lijken dikwijls sterk ontleend 
aan de architectuur van Auguste Perret, zoals we die bijvoorbeeld tegenkomen in 
het Palais d'Iéna (1939) en het na de oorlog herbouwde Le Havre, die we 
terugvinden in bijvoorbeeld het Groothandelsgebouw in Rotterdam (W. van Tijen 
en H. Maaskant, 1947-53). In onze praktijk zijn we hiermee onder andere 
geconfronteerd bij de herstelwerkzaamheden van het Nationaal Lucht- en 
Ruimtevaartlaboratorium (1938-39) van dezelfde architecten en recent het 
Burgerweeshuis van Aldo van Eyck (1960). 
 

 
Fig. 5. De Patrimonium Technische School na herbestemming tot Cygnus Gymnasium in 

2013. De referenties naar Le Corbusier’s Unite d’habitation zijn evident (Foto: Raoul 
Suermondt). 

 
Patrimonium Technische School14  
 
De Eerste Technische School ‘Patrimonium’ in Amsterdam is tussen 1953-56 
ontworpen door de architect J.B. (Ben) Ingwersen (1921-1996). Het gebouw is 
duidelijk geïnspireerd op Le Corbusier’s Unité d’habitation in Marseille dat kort 
daarvoor was voltooid. Net als zijn Mediterrane voorbeeld ontwierp Ingwersen 
het gebouw door gebruik te maken van een onderstel met pilotis van ter plaatse 
gestort beton, waarop met behulp van grotendeels prefab onderdelen de 
bovenbouw werd opgetrokken. Hiervoor vertrouwde hij op de meest innovatieve 
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technologie van dat moment: Schokbeton. Geïnspireerd door Auguste Perret koos 
Ingwersen verschillende texturen, afwerkingen en kleuren voor panelen, ribben, 
balken en het rasterwerk van de betonnen brise soleils. 
 
Schokbeton 
 
Schokbeton is ontwikkeld in de vroege jaren ’30 van de vorige eeuw door het 
gelijknamige Nederlandse bedrijf in Zwijndrecht. Zij patenteerden al in 1934 een 
systeem om prefab beton mechanisch te verdichten door de volgestorte mallen 
op een zware tafel met behulp van nokkenassen zo’n 200 keer per minuut een 
paar centimeter te laten neervallen. Hierdoor wordt overtollig water en lucht uit 
het betonmengsel verdreven, en hergroeperen de vaste deeltjes zich tot een 
meer compacte en zeer homogene consistentie.15 
  
Hierdoor leende de productiemethode zich bij uitstek voor veel slanker 
gedimensioneerde elementen dan mogelijk was met gewone prefabbeton. 
Tijdens de crisis en de materiaalschaarste na de oorlog werd Schokbeton daarom 
aanvankelijk toegepast voor kleine onderdelen zoals telegraafmasten, lateien en 
raamkozijnen, omdat de compacte samenstelling zelfs de fijne detailleringen van 
glassponningen toeliet. 
 
Toen de productiemethoden verder ontwikkeld waren slaagde Schokbeton er 
uiteindelijk in om kolommen en grote gevelpanelen te vervaardigen die soms 
meerdere verdiepingen hoog waren en complexe ruimtelijke vormen hadden. 
Tegen die tijd had Schokbeton licentiehouders in vele landen, en maakten 
beroemde moderne architecten zoals Marcel Breuer, Walter Gropius, John 
Johansen en Philip Johnson er veelvuldig gebruik van. 
 

 
Fig. 6. Het opbouwen van de Schokbeton mallen en wapening voor het Technische 

School in Amsterdam (Foto: onbekend, collectie HNI, met dank aan Lucas van Zuijlen). 
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Fig. 7. De gesloten bekisting op de schoktafel (Foto: onbekend, collectie HNI, met dank 

aan Lucas van Zuijlen). 

 

 
Fig. 8. Onderdelen van de betonnen zonwering liggen gered voor transport naar 

Amsterdam (Foto: onbekend, collectie HNI, met dank aan Lucas van Zuijlen). 

 
In het schoolgebouw werd Schokbeton toegepast voor de 
 

 gevelpanelen van dichte vlakken en borstweringen, die tevens als verloren 
bekisting dienden; 

 de grote elementen van de brise-soleils; 
 de treden en gesegmenteerde gevelelementen van het noodtrappenhuis; 

 de treden en trapbomen van het hoofdtrappenhuis en 
 de borstweringspanelen van de binnenpuien in de gangen. 

 



TNO – NVMz studiedag 
Historisch beton 

 
 

13 
 

Ook het ter plaatse gestorte beton is uitgevoerd als schoonwerk. Het gebouw 
kenmerkte zich ook verder door de toepassing van naturel materialen, zoals de 
binnenpuien van Amerikaans naaldhout. 
 
Een bijzondere vermelding verdienen de talrijke unieke bas-reliëfs van de 
kunstenaar Harry op de Laak (1925-2012), die daartoe op virtuoze wijze in de 
bekistingen contravormen had aangebracht voordat de dragende betonwanden 
gestort werden. 
 

 
Fig. 9. Montage van de Schokbetonnen zonweringselementen (Foto: onbekend, collectie 

HNI, met dank aan Lucas van Zuijlen). 

 
Restauratie-opdracht 
 
Na meer dan 40 jaar trouwe dienst voor technisch onderwijs is het gebouw in 
1999 ingrijpend aangepast voor een schoolinstelling voor MBO. In een poging de 
sfeer van het gebouw op te vrolijken werd al het houtwerk kleurrijk geschilderd 
en is het betonwerk in het interieur gesausd in de kleuren mint en perzik, 
inclusief de ondergrond van diverse reliëfs. De werkelijke technische problemen 
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bleven echter ongeadresseerd tot 2010, toen ons bureau werd gevraagd het 
gebouw geschikt te maken voor een technisch gymnasium en het gebouw te 
restaureren. 
 
De opdracht omvatte: 
 

 de verwijdering van de harde kleurstelling van het betonwerk; 
 betonrestauratie waar nodig; 

 nieuwe isolerende beglazing; 
 nieuwe klimaatinstallaties en 
 indelingsaanpassingen voor het nieuwe schoolprogramma. 

 

 
Fig. 10. Eerder betonherstel aan de zonweringselementen is bij de restauratie 

gedeeltelijk opnieuw uitgevoerd. De kleurverschillen zijn hier geaccepteerd uit financiële 
overwegingen (Foto: Wessel de Jonge architecten). 

 
‘Peel-away’ 
 
Terwijl voor de kunstwerken werd gezocht naar een zorgvuldig te doseren 
techniek om de verf te verwijderen moest voor de rest van het betonwerk 
gezocht worden naar een betaalbare oplossing. Stoom en heet water reiniging 
onder diverse druk, alsmede lage-druk stralen met grit of olivijnzand bleken 
ongeschikt om in de buurt van de kunstwerken te gebruiken, te veel rommel of 
wateroverlast te veroorzaken, ongeschikt om de diepere poriën te reinigen, of te 
kostbaar. 
 
Historisch kleuronderzoekster en conservator Annefloor Schlotter, ondersteund 
door Mariël Polman van de RCE, heeft uiteenlopende chemische 
verfverwijderaars getest. Het oppervlak wordt dan ingesmeerd met een pasta of 
gel. Een paar uur later kan de verflaag gemakkelijk worden afgestoken waarna 
het oppervlak enkele keren met schoon water moet worden afgesponsd. 
Sommige van die ‘peel-away’ middelen bleken goed te werken en er werd 
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besloten een biologisch afbreekbaar middel toe te passen op de onderdelen van 
de draagconstructie. 
 
Daartoe werden de geteste applicatiemethoden besteksmatig voorgeschreven 
onder verwijzing naar de gebruiksvoorschriften op het etiket.16 Voor de 
schokbeton borstweringen van de binnenpuien werd dezelfde werkwijze 
voorgeschreven. 
 
Wat we ons niet realiseerden was dat, voor toepassing op grotere oppervlakken, 
de leverancier adviseerde om het naspoelen uit te voeren door middel van 
hogedruk-stoomreiniging in plaats van handmatig afsponsen. Gegeven het 
beperkte budget zat er niets anders op dan node akkoord te gaan met het 
voorstel van de aannemer om het grootste gedeelte van het gebouw op die 
manier te behandelen, waardoor diverse originele parketvloeren verloren zijn 
gegaan.17 Ook liep de restauratie door de wateroverlast behoorlijk vertraging op. 
 

 
Fig. 11. De Schokbetonnen gevelpaneeltjes van de Technische School zijn zorgvuldig 

hersteld met speciaal op kleur en textuur samengestelde reparatiemortels, waarin 
handmatig grind is aangebracht (Foto: Wessel de Jonge architecten). 

 
Reiniging reliëfs 
 
Omdat het stoomreinigen de chemische middelen zou hebben verspreid over de 
kunstwerken werd het hoofdtrappenhuis uitgezonderd uit het contract. Nieuwe 
proeven werden opgezet met ijs- en sneeuwstralen op basis van bevroren CO2, 
waarmee recent in Duitsland goede ervaringen waren opgedaan bij precieze 
restauratiewerkzaamheden. De CO2-kristallen verdampen ogenblikkelijk en laten 
daarbij een droog residu achter, zodat wateroverlast in het gebouw niet optreedt. 
Met de fijne spuitkoppen bleek het inderdaad mogelijk millimetergewijs om de 
reliëfs heen te werken. Door de groeven in het beton tijdens de werkzaamheden 
op te vullen met rubberpezen kon de polychromie effectief worden beschermd 
tegen de inwerking van de sneeuwkristallen. Ook de trappen zelf zijn op die 
manier behandeld. 
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Een nadeel van deze werkwijze is natuurlijk dat het zeer tijdrovend is de 
oppervlakken centimeter voor centimeter te reinigen waardoor de kosten hoog 
zijn. Vanwege het enorme lawaai zijn voor de werklui uitgebreide 
beschermingsmaatregelen nodig, wat erg onhandig uitkwam omdat de 
werkzaamheden hierdoor het hoofdtrappenhuis wekenlang blokkeerden. 
 
Een eerste conclusie mag dan ook zijn dat het schilderen van schoonbeton, 
bijvoorbeeld om reparatievlekken te verbergen, in de praktijk een vrijwel 
onomkeerbare ingreep betekent die zou moeten worden vermeden. Alles bij 
elkaar is bijna Euro 200,000.- besteed om alleen het interieur schoon te krijgen. 
 
Betonrestauratie 
 
Het ter plaatse gestorte beton in het exterieur was in de jaren ‘90 al eens 
gerepareerd op basis van klassiek betonherstel met behulp van standaard epoxy-
producten en kunststofgemodificeerde reparatiemortels. Hoewel de 
reparatieplekken in kleur en textuur niet erg goed passend waren uitgevoerd viel 
dit niet zo op vanwege de sterke lichtcontrasten in de expressieve gevel. Wat ons 
meer zorgen baarde was dat sommige van de reparaties na 10 jaar alweer 
schade vertoonden en opnieuw moesten worden aangepakt. 
  
Dit gold ook voor de sommige reparaties aan de Schokbeton zonweringen 
waardoor we ons begonnen af te vragen waarom er voor zulk hoge-dichtheid 
beton eigenlijk geen speciale reparatiemethode beschikbaar was. Hoewel 
reparatiemortels kunnen worden gekozen die fysiek en chemisch passen bij de 
bestaande ondergrond van oorspronkelijk materiaal laat dit onverlet dat de 
reparatieplekken uiteindelijk een lagere dichtheid zouden kunnen hebben en 
daardoor bijvoorbeeld gevoeliger zijn voor carbonatatie dan de oorspronkelijke 
delen. 
 
Navraag bij betonhersteldeskundigen bevestigde dat er geen specifieke 
reparatiemethoden voor hoge-dichtheid beton zoals Schokbeton beschikbaar zijn. 
Over het algemeen wordt aangenomen dat de toeslagstoffen in de hedendaagse 
kunststof-gemodificeerde reparatiemortels deze voldoende geschikt maken om bij 
de materiaaleigenschappen van het oorspronkelijke materiaal aan te sluiten. De 
voortgeschreden schade van de eerdere reparaties deed ons twijfelen aan die 
aanname.  
 
Monsters van de oorspronkelijke gevelpanelen die werden getest met 
fenolftaleïne overtuigden ons van de superieure kwaliteit van Schokbeton. Zelfs 
na bijna 60 jaar te zijn blootgesteld aan de atmosferische omstandigheden van 
de drukste straat van Amsterdam bleken het carbonatatiefront slecht hooguit 
enkele millimeters te bedragen, vergeleken bij de 10-20 mm die we onder die 
omstandigheden meestal aantreffen bij ter plaatse gestort beton. Waarom dit 
‘superbeton’ dan toch de geconstateerde schades vertoond is onduidelijk, en 
systematisch onderzoek hiernaar ontbreekt nog steeds. 
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Zonder deskundigheid op dit gebied te willen suggereren kan ik er als architect 
wel een gooi naar doen. De slankheid van de onderdelen betekent dat de 
betondekking beperkt is. Hoewel de hoge dichtheid van het materiaal dit risico 
zou moeten compenseren zal elke tekortkoming zoals krimpscheurtjes, andere 
fabricage- en transportfouten of thermische scheurvorming de wapening sneller 
blootstellen aan corrosieve omstandigheden. We moeten daarbij wel bedenken 
dat de kans op corrosie in het verleden veel kleiner was vanwege de veel lagere 
CO2 waarden in de buitenlucht. 
 
Oppervlaktebewerkingen zoals frijnen of boucharderen veroorzaken over het 
algemeen haarscheurtjes die het er niet beter op maken. In het schoolgebouw 
bleek dat de manier waarop de duivenpennen in het beton van de zonweringen 
geschoten waren de oorzaak van veel schade.  
 
Het is in elk geval moeilijk te geloven dan de hedendaagse reparatiemortels de 
dichtheid, duurzaamheid en lange levensduur van Schokbeton zouden kunnen 
evenaren. De dikwijls beperkte betondekking van de oorspronkelijke onderdelen 
is in tegenspraak met de specificaties voor de applicatie van hedendaagse 
reparatiemortels, die pas worden gegarandeerd bij dekkingen van minimaal 25 
mm. Dit kan al snel reden zijn voor de toepassing van een gasdichte coating die 
niet past bij het oorspronkelijke materialisatie-concept van prefab schoonbeton, 
en al helemaal niet indien dit is gekleurd, getextureerd of bewerkt. Vandaar mijn 
oproep aan de deskundigen om verder onderzoek te stimuleren en geschikte 
reparatietechieken en –materialen te ontwikkelen voor de restauratie van hoge-
dichtheid prefab bouwcomponenten – wat wij niet konden doen in het kader van 
het restauratieproject van de school als gevolg van de beperkingen in tijd en 
budget. 
 

 

Fig. 12. In de jaren ’90 is het schoonbeton in het interieur integraal geschilderd in 
sprekende kleuren, inclusief de ondergrond van de kunstwerken (Foto: Wessel de Jonge 

architecten). 
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Fig. 13. Bij de restauratie zijn de betonvlakken door middel van sneeuwstralen van verf 

ontdaan (Foto: Raoul Suermondt). 

 
Schoonbeton 
 
Los van de genoemde technische aspecten plaatst Schokbeton ons voor 
specifieke uitdagingen als het gaat om de esthetische eigenschappen, omdat het 
wordt aangetroffen in een rijke variatie in vorm, kleur en textuur, gebaseerd op 
een reeks van cementsoorten, toeslagen, pigmenten en afwerkingen. In feite is 
dit een van de belangrijkste redenen geweest om prefab componenten te kiezen 
in plaats van in het werk gestorte beton.  
 
Prefabricatie werd geacht garant te staan voor relatief uniforme 
bouwcomponenten, ook wat betreft kleur en textuur van het oppervlak. Hoewel 
minder dan ter plaatse gestort beton vertoont ook Schokbeton een lichte variatie 
in kleur en textuur waarmee bij reparatie rekening gehouden moet worden. 
Vergelijkbaar met de aanpak van in het werk gestort schoonbeton vergt ook het 
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herstel van Schokbeton onderdelen vaak een handmatige aanpak door een 
vakman. Bij het schoolgebouw hebben architecten en handwerkslui samen 
gewerkt om een palet van reparatiemortels samen te stellen in diverse 
kleurschakeringen om bij elke reparatieplek te kunnen aansluiten. De kleuren zijn 
gemaakt door de toepassing van verschillende kleuren cement: de blauwachtige 
tonen van Portlandcement, de witte, beige of zelfs zandkleurige cementsoorten, 
die verder op kleur worden gebracht met dodekop of andere pigmenten. Meestal 
volstaan 3-4 verschillende kleurmengsels omdat die ter plekke onderling weer 
gemengd kunnen worden tot nog meer schakeringen. Het blijft wel een uitdaging 
om de kleur passend te kiezen bij de droge, oorspronkelijke beton als de 
reparatiemortel nog nat is. Omdat Schokbeton elementen vaak erg slank 
gedetailleerd zijn is het bovendien vaak lastig om grotere toeslagen zoals grind 
vooraf in het reparatiemengsel op te nemen. 
 
Voor de gevelpanelen van het schoolgebouw is gebruik gemaakt van een 
neutrale kunststof-gemodificeerde cementmortel in enkele kleuren, en een 
mengsel van toeslagen dat zorgvuldig is gekozen op afmetingen, vorm en kleur. 
Als architect hebben wij een halve dag op de steiger doorgebracht naast de 
betonrestaurateur om zodoende een aantal referenties te stellen voor de rest van 
het project. Na het herstel van de reparatieplekken met de juiste tint van de 
reparatiemortel is wat steenslag in de natte mortel gedrukt om een optimale 
overeenkomst met het bestaande werk te bereiken. Van dichtbij zijn de kleine 
verschillen wel te zien maar van enige afstand zijn de herstellingen vrijwel 
onzichtbaar. Omdat de prefab-betonnen brise-soleils sinds de jaren ’90 al veel 
afwijkende reparatieplekken vertoonden, en de meeste daarvan ook zouden 
worden gehandhaafd als ze waren, werd besloten om te bezuinigen door hier 
maar één gemiddelde kleur mortel toe te passen voor nieuwe reparaties. Van 
enige afstand zijn de vele afwijkende reparatieplekken niet erg waarneembaar 
omdat de scherpe lichtcontrasten bij de zonweringselementen domineren. Ook 
het gegeven dat het gebouw op hoge poten staat maakt de afwijkende 
oppervlakteverschijning van de reparatieplekken weinig opvallend. 
 
Glas-in-beton 

 
Vanwege fijnstof en geluidoverlast werden de houten schuiframen niet meer 
gebruikt waardoor de luchtkwaliteit in het gebouw zwaar onder de maat was. In 
plaats van een standaard gebalanceerd ventilatiesysteem met aan- en 
afvoerkanalen is gekozen voor alleen inblazen in de klaslokalen, waarna de 
gangen en trappenhuizen voor de afvoer van lucht gebruikt worden. Hierdoor 
kan worden volstaan met slechts de helft van de normaal nodige kanalen, wat in 
een monumentaal interieur zoals dit erg welkom is. 
 
In het verlengde hiervan is isolerend dubbelglas toegepast in de betonnen 
gevelelementen. Omdat het onwaarschijnlijk leek dat garantie zou worden 
verleend op dubbelglas dat direct in de betonsponningen zou worden geplaatst 
hadden we een detail ontwikkeld waarbij een ingelijmd aluminium L-profiel een 
gladde sponning zou opleveren. Uiteindelijk was de glasleverancier echter bereid 
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het glas toch direct in de sponningen te verlijmen met een kitproduct. Na-isolatie 
van de betonnen gevelelementen zelf zou niet mogelijk zijn zonder de slanke 
karakteristieken ervan ernstig te verstoren. Nadat controleberekeningen hadden 
uitgewezen dat er bij normaal gebruik geen oppervlaktecondensatie te 
verwachten was, hebben wij de opdrachtgever ervan kunnen overtuigen het 
beton ongeïsoleerd te laten.  
 

 
Fig. 14. De details van de glaszetting direct in de betonsponningen, zoals oorspronkelijk 

(boven), het restauratievoorstel met ingelijmd L-profiel (midden) en de uiteindelijke 
uitvoering van de isolerende beglazing (onder) (Tekening: Wessel de Jonge architecten). 

 
Tenslotte  
 
Het werk is na oplevering (april 2013) bekroond met de Geurt Brinkgreve Bokaal 
2013 als beste Amsterdamse restauratieproject van dat jaar, en met de nationale 
renovatieprijs De Gulden Feniks 2014. 
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Fig. 15. De monumentale entree van het Cygnus Gymnasium na de restauratie. Het 
gebouw heeft zijn naturel uitstraling teruggekregen (Foto: Raoul Suermondt). 

 

 

Fig. 16. De diverse betonsoorten die in het schoolgebouw zijn toegepast, na restauratie. 
Links de Schokbetonnen elementen van het noodtrappenhuis, boven de gerestaureerde 

gevelpaneeltjes, onder de in het werk gestorte kolommen en het ‘onderstel’ van de 
bovenbouw (Foto: Raoul Suermondt). 

 
Noten 
 
1 Het eerste deel van deze bijdrage is een bewerking van De Jonge (2006). 
2 De borstweringspanelen van het Dresselhuyspaviljoen (1931) van Zonnestraal bestaan uit 

tweezijdig gepleisterd steengaas met orthogonale wapening # 200 Ø 6 mm. In zekere zin 
zijn deze te beschouwen als prototypen van prefab betonpanelen, en als zodanig de 

vroegste toepassing die mij hiervan bekend is (Henket & De Jonge 1990, p. 42). 
3 De Jonge (2006). 
4 De Franse ingenieur François Hennebique (1842-1921) stelde al in 1886 voor om de 

trekkrachten in gewapend beton geheel door de wapening te laten opnemen, en de 
wapening dus in hoofdzaak daar te leggen waar deze krachten optreden. In 1892 

verkreeg hij als eerste in Brussel een patent op gewapend betonconstructies dat was 
gebaseerd op een monolithisch systeem van vloerplaten, balken en kolommen. In 1903 
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werd zijn patent ongeldig verklaard omdat alsnog voorrang gegeven werd aan het patent 

van Monier van 1878. Later werd zijn vinding een T-balkenvloer genoemd, omdat bij de 
krachtberekening een deel van de vloerplaat als constructieve toevoeging aan de balk 

werd meegerekend (Picon 1997, p. 223). 
5 Jan Gerko Wiebenga (1886-1974) is een van de pioniers van gewapend betonconstructies in 

Nederland. In het begin van zijn carrière ontwierp hij met L.C. van der Vlugt de 

Technische Scholen in Groningen (1922-23) met een volledig betonskelet en vrij 
indeelbare verdiepingen. In 1926 raakte hij betrokken bij het ontwerp van zowel 

'Zonnestraal' als de Van Nellefabrieken. Later werd Wiebenga weer zelf actief als 
architect, o.a. van het Sophiaziekenhuis in Zwolle (1933-35) (Molema & Bak 1987). 

6 Wiebenga deed dit voorstel aanvankelijk tegen de wens van de architecten, die een balkenvloer 

hadden voorgesteld. Opdrachtgever Van der Leeuw koos voor Wiebenga's voorstel mede 
op basis van deze bedrijfseconomische voordelen (W. de Jonge in Molema & Bak 1987, p. 

61). 
7 De paddestoelvloeren waren een patent van de Amerikaan C. Turner uit 1906. Een van de 

eerste Europese toepassingen is een experimentele structuur van Maillart, waarop in 

1908 patent werd verleend, en zijn ontwerp voor het Giesshübel warenhuis in Zürich van 
1910. Aanvankelijk berustte dit systeem op een ingewikkeld patroon van 

wapeningsnetten, maar omstreeks 1910 werd een nieuw systeem met één orthogonaal 
wapeningsnet geïntroduceerd, dat de berekeningsmethode vereenvoudigde (W. de Jonge 

in Molema & Bak 1987, p. 61). 
8 De eerste elektrische boormachine werd in 1914 in de USA door Black&Decker gepatenteerd, 

maar deze kwam pas rond 1923 op de markt. In Europa werden de eerste elektrische 

boormachines in 1928 geproduceerd door Bosch in Duitsland (Lewis 2000). 
9 Henket & De Jonge (1990, p. 23-24). 
10 Het project is door ons bureau uitgevoerd in samenwerking met Mei architecten en 

stedebouwers. 
11 Meer over dit project in De Jonge (2006). 
12 De aanvankelijke voornemen om plaatselijk realkalisatie toe te passen is uiteindelijk afgewezen, 

zie De Jonge (2006). 
13 De Jonge (1998). 
14 Het tweede deel van deze bijdrage is een gedeeltelijke vertaling van De Jonge (2014). 
15 Pyburn (2008). 
16 Fluxaf Green is een pH-neutraal and biologisch afbreekbare verfverwijderaar, in Nederland 

geleverd door de firma Vliegenthart. 
17 Doordat het gebouw aanvankelijk nog geen monumentenstatus had en de latere tijdsdruk in de 

voorbereidingsfase was geen integrale bouwkundige of bouwhistorische opname gedaan. 

De aanwezigheid van de originele parketvloeren onder de latere linoleumvloeren was 
daardoor niet bekend, totdat deze door de wateroverlast opzwollen en zodoende verloren 

gingen. 
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